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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Реформа трудового законодавства чекає свого 

продовження. При здійсненні цієї реформи необхідно забезпечити найбільш 

повне врахування міжнародно-правових норм у сфері праці. Підвищення 

рівня життя людини завжди пов’язувалося з працею, її характером, видами, 

з її організацією і регулюванням у країні. Адже питання ролі трудового 

законодавства, його мети, завдань, функцій завжди були актуальними, 

особливо у сучасний період, коли на порядок денний поставлені питання 

підвищення цінності й значення права, зміни напрямку і характеру 

правового регулювання трудових відносин, де в центрі такого регулювання 

повинна стояти людина-праці. Це своєю чергою потребує формування 

особливих підходів до обрання правових (юридичних) засобів для правового 

регулювання суспільних відносин у сфері праці, серед яких чільне місце 

займає правовий режим. 

На відміну від інших галузей права, які віднайшли «свій» галузевий 

режим, трудове право як галузь права виявилося у такій їх групі, для якої 

дослідження правового режиму опинилося за рамками правового 

дослідження. Проте наука трудового права не повинна бути пасивною, а має 

виробити свою програму дій та перетворити передбачувані зміни у трудових 

відносинах на нову економічну і соціальну основу і розробити свій 

концептуальний підхід для їх врегулювання за допомогою тих правових 

засобів, які забезпечують ефективність такого регулювання. Адже рівень 

розвитку суспільства багато в чому визначається ефективністю правового 

регулювання суспільних відносин. Право людини на працю належить до 

основних прав людини, а стан законодавства і реального становища справ у 

сфері реалізації цього права є не тільки показником цивілізованості 

суспільства, а й умовою його моральності. Будь-які проблеми вирішуються 

в комплексі, проте кожна із галузей законодавства має свої специфічні 

методи впливу на суспільні відносини, що нею регулюються. Тому 

подальший розвиток трудового законодавства, викорінення недоліків у 

практиці його застосування нерозривно пов’язані із з’ясуванням природи, 

суті, легальним визначенням таких базових понять як предмет, метод, 

принципи правового регулювання, правовий режим. Все вищевикладене 

підтверджує своєчасність і актуальність теми дослідження.  

Теоретико-методологічною основою дисертації стали праці відомих 

вітчизняних та зарубіжних учених, дослідників як загальнотеоретичного, 

так і галузевого спрямування: С. С. Алексєєва, В. М. Андріїва, 

Г. Х. Афзалєтдінової, М. Й. Байтіна, Б. Н. Бахраха, Г. С. Бєляєвої, 

В. Я. Бурака С. Я. Вавженчука, В. С. Венедіктова, С. В. Венедіктова, 

С. В. Вишновецької, Л. П. Гаращенко, Н. Д. Гетьманцевої, Ю. М. Гришиної, 

Г. І. Гончарової, В. В. Жернакова, Т. А. Занфірової, М. І. Іншина, 

В. Б. Ісакова, Д. А. Керімова, І. Я. Кисельова, М. М. Клемпарського, 

Н. В. Коваленко, В. Л. Костюка, В. Н. Кудрявцева, О. Я. Лаврів, 
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Р. З. Лівшиця, С. С. Лукаша, О. В. Малька, Н. І. Матузова, К. Ю. Мельника, 

Н. О. Мельничук, Т. П. Мінки, М. О. Міщука, В. Я. Настюка, 

О. М. Обушенка, Ю. П. Орловського, О. В. Петришина, Н. М. Пархоменко, 

О. С. Пашкова, П. Д. Пилипенка, С. М. Прилипка, В. І. Прокопенка, 

О. І. Процевського, В. О. Процевського, П. М. Рабіновича, О. С. Родіонова, 

І. С. Розанова, В. Б. Рушайла, Д. І. Сірохи, С. О. Сільченка, О. Ф. Скакун, 

А. М. Слюсара, І. О. Соколової, М. М. Султигова, О. В. Тищенко, 

Ю. А. Тихомирова, Н. М. Хуторян, М. В. Цвіка, Г. І. Чанишевої, 

С. М. Черноус, Э. Ф. Шамсумової, К. В. Шундікова, В. І. Щербини, 

О. М. Ярошенко та інших вчених. 

Не зважаючи на наявні здобутки науковців, у трудовому праві, на 

відміну від інших галузей права, не здійснювалося системне дослідження і 

розкриття правової природи режимів та їх галузевих особливостей. У 

зв’язку з цим існує необхідність проведення комплексного наукового 

дослідження правових режимів у трудовому праві та розроблення на цій 

основі власної моделі їх функціонування у правовому регулюванні 

суспільних відносин у сфері праці. 

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

Тематика дисертаційного дослідження пов’язана з пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року, 

встановленими на підставі Закону України від 11 липня 2001 року «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та відповідно до основних 

положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276/2015, Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 

роки, затвердженої Постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 3 березня 2016 року. Тема дисертаційного 

дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з 

кафедральними темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції 

України до міжнародних стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного 

законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та 

європейського права». 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – на основі 

комплексного аналізу теоретико-методологічних підходів до розуміння 

правового режиму в юридичній науці розкрити природу та сутнісні ознаки, 

властивості та види правових режимів у трудовому праві України та 

розробити на теоретичному рівні типову модель галузевого правового 

режиму, яка здатна забезпечувати режимну організацію праці у різних 

організаційно-правових формах господарювання. 

Досягнення вказаної мети дисертаційного дослідження зумовило 

постановку таких основних завдань: 
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 здійснити аналіз основних проблем, що виникають під час вивчення 

загальноюридичного розуміння правових режимів у правовій науці, і 

розкрити ключові теоретико-методологічні підходи до їх розуміння; 

 розкрити правову природу правового режиму з позицій його 

загальноюридичного розуміння; 

 з’ясувати зв’язок правового режиму з іншими правовими поняттями 

та категоріями та показати їх функціональне призначення у правовому 

регулюванні суспільних відносин; 

 розкрити природу галузевого режиму у трудовому праві – трудо-

правового режиму та виокремити його специфічні ознаки; 

 з’ясувати особливості, місце та значення правових засобів у 

структурі трудо-правового режиму; 

 на підставі комплексного вивчення результатів загальнотеоретичних і 

галузевих досліджень з’ясувати значення методу правового регулювання як 

визначального чинника функціонування трудо-правового режиму; 

 розкрити принципи правового регулювання, що визначають 

соціальну спрямованість трудо-правового режиму; 

 визначити критерії класифікації трудо-правових режимів та показати 

їх значення для трудового права як галузі права; 

 з’ясувати особливості стимулюючого та обмежуючого режимів та 

показати їх функціональне призначення у правовому регулюванні трудових 

відносин; 

 розкрити значення функцій трудо-правового режиму у призначенні 

галузі трудового права; 

 показати вплив правової (соціальної) політики держави на 

функціонування трудо-правового режиму; 

 виокремити критерії ефективності правового регулювання трудових 

відносин та показати їх вплив на оптимізацію трудо-правового режиму; 

 запропонувати типову модель трудо-правового режиму для 

ефективного регулювання суспільних відносин у сфері найманої праці для 

різних організаційно-правових форм господарювання. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з 

функціонуванням правових режимів у сфері найманої праці . 

Предметом дослідження є визначення правової природи правових 

режимів у сфері правового регулювання трудових відносин . 

Методи дослідження. З урахуванням поставленої мети і завдань, 

об’єкта і предмета дисертаційного дослідження використовувалися методи 

і прийоми наукового пізнання, що дало змогу забезпечити 

аргументованість, достовірність і наукову обґрунтованість дисертаційного 

дослідження. 

За допомогою історичного методу з’ясовано теоретико-методологічні 

підходи до розуміння правового режиму в юридичній науці (підрозділ 1.1); 

загально-юридичне розуміння правового режиму та його сутність 
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(підрозділ 1.2). Використання формально-юридичного і логіко-

семантичного методу дало змогу розкрити поняття і специфічні ознаки, 

властивості трудо-правового режиму (підрозділ 1.3); з’ясувати значення 

методу правового регулювання як визначального чинника функціонування 

трудо-правового режиму (підрозділ 2.2); розкрити принципи правового 

регулювання, що характеризують соціальну спрямованість трудо-правового 

режиму (підрозділ 2.3); з’ясувати функції трудо-правового режиму та їх 

значення для трудового права як галузі права (підрозділ 4.1). 

На всіх стадіях реалізації дослідження із загальнонаукових методів 

застосовано метод аналізу. Використання системно-структурного та 

системно-функціонального методів, а також методів класифікації, 

групування дозволило з’ясувати призначення правових засобів у структурі 

трудо-правового режиму (підрозділ 2.1), виокремити критерії класифікації 

трудо-правових режимів (підрозділ 3.1), з’ясувати функціонування 

стимулюючого і обмежуючого режимів у правовому регулюванні трудових 

відносин (підрозділи 3.2, 3.3); розкрити вплив правової (соціальної) 

політики держави на функціонування трудо-правового режиму 

(підрозділ 4.2). 

Застосування структурно-логічного методу та моделювання дозволили 

виділити основні критерії ефективності правового регулювання трудових 

відносин та показати їх вплив на оптимізацію трудо-правового режиму 

(підрозділ 4.3). Порівняльно-правовий метод використовувався при 

зіставлені чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу 

України в частині особливостей функціонування різних видів трудо-

правових режимів у правовому регулюванні трудових відносин. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням системи правових режимів 

у трудовому праві України, в результаті якого на основі системного  аналізу 

теоретико-методологічних підходів до розуміння правового режиму в 

юридичній науці, розкрито природу та сутнісні ознаки, властивості та види 

правових режимів у трудовому праві України та розроблено типову модель 

галузевого правового режиму, яка здатна забезпечувати режимну 

організацію праці у різних організаційно-правових формах господарювання. 

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано основні 

авторські положення, що виносяться на захист і які містять елементи 

наукової новизни. Основними з яких є такі: 

уперше: 

– для ефективного і результативного правового регулювання суспільних 

відносин у сфері найманої праці розроблена типова модель трудо-правового 

режиму, зміст якої має приватно-публічні елементи, що пояснюється 

природою трудових відносин, в основі яких закладена природна здатність 

людини до праці як основного джерела існування добробуту людини, 

суспільства і держави. Сутність сучасної моделі трудо-правового режиму, 

яка є властивою для всіх організаційно-правових форм господарювання, 
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повинна проявлятися в поєднанні соціального інтересу – з боку працівника 

та виробничого інтересу – з боку роботодавця; 

– визначено трудо-правовий режим в об’єктивному і суб’єктивному 

розумінні. Трудо-правовий режим в об’єктивному розумінні – це сукупність 

норм (норм-принципів), які втілюючись у метод (способи) правового 

регулювання шляхом поєднання і співвідношення, забезпечують на 

державному і договірному рівнях баланс інтересів сторін трудового 

договору з метою реалізації мети і завдань трудового права; трудо-правовий 

режим в суб’єктивному розумінні – це один із способів впорядкування 

діяльності підприємства, установи, організації, який виражається у 

компетенції роботодавця щодо прийняття локальних актів з метою 

забезпечення сприяння повній реалізації трудових прав і задоволення 

інтересів працівників і роботодавців; 

– виокремлено основні властивості трудо-правового режиму, які 

обумовлені специфікою предмета, методу, принципів правового 

регулювання трудових відносин; 

– обґрунтовано, що забезпечення трудо-правового режиму можна 

досягнути декількома шляхами: по-перше, розширенням сфери дії і 

деталізації вже існуючих законодавчих норм, що «несуть» відповідний 

режим, який проявляється в правовому статусі працівника, режимі його 

роботи, умовах праці, оплати, охорони, об’єкті; по-друге, розробкою 

спеціального нормативного акту, що передбачає запровадження 

відповідного режиму правового впливу на суспільні відносини у сфері праці 

(коли специфіка відносин, що виникли, є настільки істотною, що не 

дозволяє врегулювати їх тільки шляхом внесення змін і доповнень до 

чинного трудового законодавства та потребує спеціального режиму);  

– визначено структуру трудо-правового режиму як статико-динамічну 

складову, яка поєднує у своєму арсеналі комплекс трудо-правових засобів 

різного складу і рівня, що відображає специфіку її компонентів і 

структурних зв’язків між ними. Розкрито сутність поняття трудо-правові 

засоби як інституціональні елементи правової дійсності, що засновані на 

приватно-правових і публічно-правових засадах, використання яких в 

рамках трудо-правового режиму та в системній взаємодії з іншими 

елементами соціального регулювання під впливом соціальних і 

психологічних факторів забезпечує створення правових (юридичних) умов 

для реалізації прав і законних інтересів суб’єктів суспільних відносин у 

сфері найманої праці; 

– аргументовано, що тільки шляхом практичної діяльності правові 

засоби демонструють як свій регулятивний потенціал, так і свою реальну 

цінність. Тому у трудо-правовому режимі, як і в будь-якому іншому режимі, 

можна виокремити такі складові: логічний зміст (мета, тобто те, для чого 

запроваджується (встановлюється) трудо-правовий режим), аксіологічне 

(ціннісне) значення (доцільність наділення суб’єктів трудових відносин 

конкретними правами і обов’язками у зв’язку із запровадженням 
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відповідного режиму), праксеологічне значення (які дії необхідно здійснити 

для того, щоб реалізувати трудові права і обов’язки при запровадженні 

відповідного режиму: «м’якого» чи «жорсткого») і текстуальну прив’язку 

(правові документи, які були підставою для інтерпретації та легітимації 

трудо-правового режиму); 

– обґрунтовано, що всі види режимів знаходяться в межах трудо-

правового режиму, який є загальним для трудових відносин, первинним, 

родовим відносно всіх видів режимів сфери трудового права. Трудо-

правовий режим, будучи загальним як правове явище і як елемент, 

вибудовує певну систему, включаючи в неї різні види режимів у сфері 

найманої праці, які йому підпорядковані та які, наповнюючись змістовно 

галузевими принципами і характери-зуючись соціальною спрямованістю, 

слугують єдиній меті правового регулювання трудових відносин;  

– визначено стимулюючий вид трудо-правового режиму як систему 

правових засобів, які внаслідок певних комбінацій, співвідношень і 

поєднань шляхом впливу на свідомість працівника зумовлюють мотивацію 

до його активної трудової поведінки (діяльності), внаслідок якої 

забезпечуються його потреби і інтереси. 

Виокремлено та охарактеризовано основні ознаки стимулюючого виду 

трудо-правового режиму; 

– визначено обмежуючий вид трудо-правового режиму як систему 

правових засобів, які внаслідок певних комбінацій, співвідношень і 

поєднань ставлять трудову діяльність сторін трудового договору у визначені 

рамки, звужують їх можливості до юридично і соціально необхідного стану 

та в цілому сприяють ефективності правового регулювання трудових 

відносин. 

Виокремлено та охарактеризовано основні ознаки обмежуючого виду 

трудо-правового режиму; 

удосконалено: 

– характеристику правового режиму як якісної сторони правового 

регулювання, яку можна розглядати як в статиці, так і в динаміці. У 

статичному стані правовий режим є юридичною конструкцією, яка, за 

допомогою дозволів і заборон, що втілюються у нормативних правових 

актах, сприяє упорядкуванню правового життя суб’єктів суспільних 

відносин, впливає на їх правовий статус та визначає режим відповідних 

об’єктів. Правовий режим в динаміці – це вплив на формування 

правосвідомості суб’єктів суспільних відносин, що забезпечує необхідні 

умови, середовище для ефективного процесу реалізації їх прав та інтересів;  

– загальні ознаки правового режиму, що відображають важливі моменти 

організації правового життя суспільства; 

– характеристику специфічних ознак трудо-правових засобів, які 

полягають у тому, що вони: 1) є основними функціональними елементами 

дії права, правового регулювання загалом і трудо-правового режиму 

зокрема; 2) відповідають меті трудової діяльності, в рамках якої 
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використовуються; 3) відповідають специфіці методу трудового права, 

оскільки трудо-правовий режим проявляє свій вплив, свою функціональну 

дію через метод правового регулювання з метою задоволення суб’єктами 

трудових відносин своїх потреб та інтересів; 4) є правовими (юридичними) 

способами забезпечення інтересів суб’єктів трудових відносин; 5) засновані 

на приватноправових і публічно-правових засадах; 6) проявляють своє 

поєднання і співвідношення в правовому регулюванні трудових відносин з 

метою його ефективного забезпечення; 

– положення про те, що основним при дослідженні класифікації 

правових режимів є не пошук нових критеріїв їх класифікації, а 

виокремлення тих, які найбільш об’єктивно в сукупності розкривають 

суттєві якості системи трудового права, призначення і сутність галузі в 

цілому; 

дістали подальшого розвитку: 

– положення про те, що правовий режим – це якісна характеристика дії 

права, що відображає динамічні аспекти розвитку суспільних відносин, 

обумовлених природою суспільства, його зв’язками, самоорганізацією, 

суспільним характером праці, та забезпечує в процесі його розвитку 

налагодженість та стабільність спонтанних, стихійних процесів, 

стабільність функціонування всієї його системи, приводячи в упорядковану 

взаємодію; 

– положення про те, що юридичний режим – це послідовна, системна, 

логічна діяльність законодавця (правотворчість), що закріплена у 

юридичних нормах (нормах-принципах) та виражена у компетенції органів 

державної влади і управління в особі її посадових осіб з використанням 

особливих форм та методів діяльності, що досягається завдяки сукупності 

юридичного інструментарію (засобів, способів, прийомів) та відображається 

на діяльності суб’єктів (їх правовому статусі) і відповідних об’єктах з 

метою забезпечення тієї мети і завдань, що стоять на певному етапі 

розвитку суспільства і держави; 

– аргументація того, що метод правового регулювання трудових 

відносин як системоутворюючий фактор є вираженням змісту та 

соціального призначення трудового права як сукупності специфічних 

особливостей галузі права, що відображають обумовлені родом трудових 

відносин способи, прийоми, засоби регулювання і юридичні процедури. У 

зв’язку з цим, трудо-правовий режим, як і будь-які інші правові явища, є 

комплексною єдністю, що характеризується диференціацією у виборі 

відповідного способу (методу) правового регулювання (державного чи 

договірного, в основі якого лежить характер норми права: дозвільний, 

зобов’язальний, забороняючий), та наділена специфічними властивостями в 

реалізації регулюючого впливу в рамках окремого способу (методу) 

регулювання; 

– положення про те, що до факторів, що обумовлюють соціальну 

сутність трудо-правового режиму відносяться: природа трудового права, яка 
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зумовлена предметом – характером трудової діяльності людини, в основі 

якої лежить праця, що розкриває ті мету і завдання, які закладені в методі – 

конкретних нормах права, принципах, що регулюють різноманітні сторони 

трудової діяльності і тієї сфери, в якій протікає ця трудова діяльність; 

система тих об’єктивних реалій, які закладені в самій сутності і природі 

людини-праці як виробника матеріальних і духовних благ, що проявляються 

в її правовому статусі; 

– теоретико-правове розуміння принципів трудо-правового режиму як 

об’єктивних, визначальних начал, які в процесі законодавчої реалізації та 

правового впливу, слугують спрямовуючим орієнтиром у правовому 

регулюванні суспільних відносин у сфері найманої праці та характеризують 

галузь «трудове право» як соціальне (захисне, забезпечувальне) право;  

– твердження про те, що з точки зору інформаційно-психологічного 

підходу, стимулюючий вид трудо-правового режиму можна розглядати як 

специфічний вид правового впливу, що виражається у правильному 

поєднанні та співвідношенні стимулів і обмежень. З об’єктивної точки зору, 

стимулюючий вид трудо-правового режиму є специфічним правовим 

засобом, який, втілюючись у метод правового регулювання, визначає 

співвідношення стимулів і обмежень в оптимальному для правового 

регулювання трудових відносин співвідношенні, яке відповідає меті і 

завданням (потребам) трудового права на відповідному етапі його розвитку. 

Стимулюючий вид трудо-правового режиму визначається, виходячи з 

міркувань ефективності правового регулювання трудових відносин, ступеня 

можливості досягнення тієї мети, яка стоїть перед конкретним 

підприємством, виходячи з найменших матеріальних затрат; 

– обґрунтування положення про те, що основні функції трудо-правового 

режиму тісно пов’язані з функціями галузі трудового права і функціями 

держави. Це обумовлено перш за все тими факторами, що функції трудо-

правового режиму, як і функції галузі, визначаються в системі всіх функцій  

держави і права на основі об’єктивного пізнання закономірностей 

суспільного розвитку і аналізу соціальної дійсності. Тому функції трудо-

правового режиму як складової методу трудового права необхідно 

розглядати в системі з функціями трудового права як галузі зокрема і 

функціями держави і права загалом, оскільки трудове право, регулюючи 

трудові відносини, безпосередньо впливає на темпи суспільного розвитку;  

– теоретичні розробки про те, що трудо-правовий режим можна 

розглядати як властивість правової (соціальної) політики держави, 

органічну частину правового (державного) режиму. На підставі чого 

встановлено, що правова (соціальна) політика держави обумовлює основні 

риси, загальні властивості, параметри трудо-правового режиму; 

– положення про те, що основними критеріями оцінки ефективності 

трудового законодавства і оптимізації трудо-правового режиму є: 

відповідність між соціальними, культурними традиціями і законодавчими 

інноваціями; співвідношення між метою правової норми і 
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результативністю; відповідність предмету правового регулювання; 

відповідність характеру норми права, що закладена у відповідний вид 

трудо-правового режиму, інтересам та потребам як працівників, так і 

роботодавців та в цілому тим соціальним цінностям, що закладені у 

трудовому праві як галузі права. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем системи правових 

режимів у трудовому праві; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового кодексу 

України; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

вдосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

запровадження відповідних видів трудо-правових режимів для ефективного 

правового регулювання трудових відносин; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових 

конференцій, круглих столів, під час вивчення таких наукових дисциплін 

як «Трудове право», «Актуальні проблеми трудового права», «Договірне 

регулювання трудових відносин», у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та практичних занять та у науково-дослідній сфері. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права та науки 

трудового права. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства.  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях:  

«Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці» 

(м. Київ, 16–17 грудня 2016 р.), «Традиції та новації юридичної науки: 

минуле, сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 р.), «Реформування 

законодавства України та розвиток суспільних відносин: питання взаємодії» 

(м. Ужгород, 21–22 квітня 2017 р.), «Innovative research of legal regulation of 

public administration» (Lublin, june 16–17, 2017), «Правове забезпечення 

соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 

20 жовтня 2017 р.), «Актуальні проблеми соціального права в умовах 

євроінтеграції» (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.), «Концепція розвитку правової 

держави в Україні» (м. Київ, 13–14 жовтня 2017 р.), «Напрями розвитку 

науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 

3 листопада 2017 р.), «Тенденції розвитку юридичної науки в 

інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29–30 грудня 2017 р.), «Проблеми 
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реалізації і захисту соціальних прав в Україні» (м. Львів, 27 квітня 2018 р.), 

«Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального 

забезпечення» (м. Київ, 20 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, двадцяти трьох статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, шістьох статтях – у 

наукових виданнях інших держав, а також у одинадцяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 12 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить  

503 сторінки, обсяг основного тексту – 419 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 699 найменувань і займає 65 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, здійснена 

характеристика її наукової розробки, зауважено зв’язок роботи з науковими 

темами. Визначено мету і завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження. 

Сформульовано наукову новизну отриманих результатів, наведено відомості 

щодо апробації результатів дослідження і наявність публікацій за темою 

дисертації. 

Розділ 1 «Природа правового режиму та його сутність з позицій 

юридичної науки» складається з трьох підрозділів, у яких комплексно 

проаналізовано теоретико-методологічні підходи до розуміння правового 

режиму в юридичній науці, розкрито загальноюридичне розуміння категорії 

«правовий режим» та його сутність, що дало змогу з’ясувати поняття і 

специфічні ознаки трудо-правового режиму. 

У підрозділі 1.1 «Теоретико-методологічні підходи до розуміння 

категорії «правовий режим» в юридичній науці» шляхом аналізу 

різноманіття поглядів науковців на природу правового режиму розглянуто 

та підтверджено багатогранний аспект вказаної проблеми, її складність та 

науковий інтерес до досліджуваного явища. 

Зауважується, що проблематика дослідження правового режиму у 

вітчизняній юридичній науці пояснюється перш за все творчим характером 

права та виявленням і обґрунтуванням все нових шляхів його впливу (дії) на 

суспільні відносини та проявляється у різноманітних аспектах і підходах. 

Вказане пояснюється тим, що вчені з різних точок зору сприймають саме 

поняття «право», залежно від того, прихильниками яких шкіл вони є 

(природної чи позитивістської), а звідси і вкладають різну сутність у це 

поняття. Підкреслюється, що «режим» як категорія юриспруденції 

переважно досліджується і розкривається з точки зору соціологічного 

підходу та з позицій трьох основних аспектів: на теоретико-правовому, 

державно-правовому і галузевому рівнях. 
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На теоретико-правовому рівні режим найчастіше досліджується в 

рамках теорії правового регулювання і режиму законності. На державно-

правовому рівні режим досліджується і розкривається в рамках теорії форми 

держави, у зв’язку з чим ототожнюється зазвичай з поняттям відповідної 

форми правління держави і нерідко трактується як політико-правовий або 

державно-правовий режим. Вказані дослідження пов’язуються переважно 

інституційним і соціологічним підходами. Вчені, що представляють цей 

напрямок політичного аналізу, схильні до ототожнення поняття «режим» з 

поняттям «форма правління» або «державний лад». 

Галузевий аспект досліджує і розкриває правові режими, що 

функціонують в окремих сферах суспільних відносин, врегульованих 

відповідними нормами права (конституційного, адміністративного, 

земельного, екологічного, цивільного, сімейного, трудового, 

процесуального, кримінального та інших галузей права). 

Соціологічний підхід характеризує режим як соціальний порядок, що 

склався як наслідок об’єктивного розвитку суспільних відносин. Режим з 

цих позицій характеризується, перш за все, сутністю самих зв’язків, які 

склалися об’єктивно між державою і суспільством, і, відповідно, 

розглядається як баланс між самими взаємовідносинами держави і 

суспільства, тобто у більш широкому значенні, ніж форма правління і 

структура самої влади. 

Констатується, що різні підходи і різні інтерпритації до дослідження і 

розкриття категорії «правовий режим» повинні розглядатися як такі, що 

доповнюють один одного і виявляють власне недоліки один одного. Проте 

усі вони виходять із об’єктивно існуючої суспільно-економічної формації 

держави і відповідних етапів у розвитку громадянського суспільства.  

Наголошується, що при розкритті сутності правового режиму обов’язково 

беруться до уваги історичні, економічні, політичні, соціальні, культурні 

фактори, ментальність народу зокрема і правова система суспільства 

загалом. Акцентується увага, що вибір оптимального правового режиму на 

сучасному етапі тісно пов’язаний з утвердженням принципів правової 

держави, посиленням ролі природного права і панування принципу 

верховенства права. 

У підрозділі 1.2 «Загальноюридичне розуміння «правовий режим» та 

його сутність» розглянуто сформульовані в межах теорії права, галузей 

права визначення правового режиму та його властивості, на підставі чого 

вироблено узагальнений підхід до його розуміння і сутності. 

Зазначається, що сам термін «режим» є багатозначним за своїм змістом 

і сутністю, а тому вживається в найрізноманітніших його проявах і 

контекстах. Акцентується увага на розмежуванні таких понять як: режим, 

соціальний режим, правовий режим, юридичний режим. Соціальний режим 

є певним процесом, що залежить від характеру буття суспільства, 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на таке життя, і 

визначає рівень забезпеченості соціального порядку, що властивий 
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суспільству на відповідному етапі його розвитку. Поняття «правовий 

режим» є родовим поняттям відносно юридичного (державного) режиму, а 

отже, є більш широкою категорією, ніж юридичний режим, бо включає в 

себе останній. Правовий і юридичний режими лежать в одній площині, 

створюють і сприяють становленню і забезпеченню цілісної системи 

регулятивного впливу, порядку, які під дією відповідних способів (засобів) 

правового регулювання функціонують для досягнення однієї спільної мети – 

забезпечення ефективної реалізації прав і виконання обов’язків суб’єктами 

суспільних відносин. Констатується, що правовий режим і юридичний  

(державний) режим, якщо йдеться про правову, соціальну державу, не 

взаємовиключають один одного, а діють в одному напрямку з метою 

забезпечення, створення відповідних умов для реалізації індивідами своїх 

потреб, суб’єктивних прав і інтересів та виконання обов’язків. 

Підкреслюється, що правовий режим має об’єктивний характер, а 

юридичний навпаки – суб’єктивний, оскільки він більшою мірою піддається 

впливу суб’єктивного фактора: є результатом дії законів, що ухвалюються 

законодавцем. 

Пропонується застосування терміну «правовий режим», оскільки він 

змістовно акцентує увагу на ролі принципу верховенства права і ролі 

правової держави у його реалізації в процесі правового життя суспільства.  

Відзначається, що результатом правового режиму є порядок або хаос у 

суспільстві. Звідси випливає складне завдання: знайти найбільш оптимальне 

співвідношення між правовим і юридичним режимами, яке би відповідало 

злагодженому механізму життя суспільства. Адже тут чітко 

прослідковуються дві сторони взаємовпливу: вплив суспільства на правовий 

режим і вплив правового режиму на суспільство. Зауважується, що такий 

вплив за своїм характером є мінливим, оскільки в кожній країні така його 

динаміка залежить від багаточисельних факторів і умов. Правовий режим, з 

одного боку, є об’єктивним відображенням економічної, політичної, 

соціальної системи держави, а з іншого – культурного, морального життя як 

окремої людини, так і всього суспільства, його менталітету.  

Розкривається питання про співвідношення правового режиму з 

нормою, методом, механізмом правового регулювання. Підкреслюється, що 

правовий режим показує в системі результат дії всіх складових методу 

(механізму) правового регулювання та забезпечує сприяння такому 

результату. 

Розкривається питання про співвідношення правового режиму з 

нормою, методом, механізмом правового регулювання. Підкреслюється, що 

правовий режим показує в системі результат дії всіх складових методу 

(механізму) правового регулювання та забезпечує сприяння такому 

результату. 

Констатується, що правовий режим як категорія відображає багату за 

змістом соціально-правову реальність, яка є послідовною, системною, 

логічною діяльністю (коли йдеться про юридичний режим), що направлена 
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на внесення у правове життя більшої стратегічної визначеності і тактичної 

гнучкості. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та сутність «правового режиму» в 

трудовому праві» на основі узагальненого підходу до розуміння і сутності 

правового режиму з позицій юридичної науки, обґрунтовується природа 

правового режиму галузі та розкриваються основні характерні ознаки, що 

відображають його специфіку у правовому регулюванні  трудових 

відносин. 

Аргументується позиція про те, що правовий режим галузі багато в 

чому залежить і визначається її природою, завданнями і функціями. Тому 

трудо-правовий режим, що функціонує у системі правових засобів, 

необхідно обирати оптимально до тієї мети і завдань, що ставить перед 

собою трудове право як галузь права, та до специфіки об’єкта і природи 

відносин, що підлягають правовій регламентації. 

Виходячи з соціального призначення трудового права як стратегічної 

мети, трудо-правовий режим за своєю сутністю, призначенням не повинен 

радикально змінюватися, адже його функції випливають з природи самої 

галузі трудового права. Зауважується, що трудо-правовий режим повинен 

відображати не тільки збалансування суперечностей інтересів роботодавців 

і працівників та їх захист. Завданням трудо-правового режиму є складніша 

проблема: забезпечення реалізації гідної праці працівників, створення умов 

для підтримання зростання благополуччя суспільства в цілому і обмеження 

негативних наслідків дії механізмів ринкової системи на працівників.  

Відзначається, що трудо-правовий режим разом з предметом, методом, 

принципами правового регулювання дає більш поглиблену характеристику 

трудового права як галузі права. Відповідно, специфіка трудо-правового 

режиму дає змогу розглядати в комплексі галузеву сутність трудового 

права. Як наслідок, всі правові засоби, які також утворюють трудо-правовий 

режим та функціонують відповідно до запрограмованої мети, відображають 

специфіку середовища трудового права як галузі права. 

Зауважується, що трудове право виникло і продовжує розвиватися на 

межі приватного і публічного, відповідно, трудо-правовий режим, який 

ввібрав у себе елементи приватного і публічного начал, може 

запроваджуватися як на державному (централізованому), так і договірному 

(локальному) рівні, залежно від об’єктивних чи суб’єктивних чинників. При 

цьому порядок та умови запровадження такого режиму праці можуть 

передбачатися на договірному рівні за відповідною процедурою, 

визначеною у локальних актах підприємства, установи, організації. 

Оскільки носіями трудо-правового режиму на підприємствах, в 

установах, організаціях є працівники як основні виробники матеріальних і 

духовних благ, то й відповідно, соціальний зміст трудо-правового режиму 

повинен визначатися їхніми інтересами. Саме тому встановлення 

адекватного, сприятливого режимів можна розглядати як один із підходів до 

розкриття соціального призначення трудового права як галузі.  
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Зазначається, що режим праці є однією із правових підстав визнання 

трудового характеру відносин між працівником і роботодавцем. З позицій 

управління і організації праці на підприємствах, установах, організаціях, 

трудо-правовий режим можна розглядати як систему, що передбачає 

наявність відповідних підсистем: організацію відносин між найманими 

працівниками в середині колективу; між найманими працівниками і 

роботодавцем; між роботодавцем і адміністрацією підприємства, установи; 

організацію роботи підприємства відповідно до внутрішнього розпорядку з 

метою налагодженої роботи підприємства, та отримання прибутку. 

Аргументується, що належний стан (рівень) дисципліни праці – це 

свого роду сформований режим праці конкретного підприємства, установи, 

організації. Говорячи про співвідношення вказаних категорій, можна 

зауважити наступне: трудо-правовий режим може виступати в якості стану 

дотримання відповідного рівня дисципліни праці, але стан дотримання 

дисципліни праці не є трудо-правовим режимом. З іншого боку, дисципліна 

праці є постійним супутником трудо-правового режиму і невіддільна від 

нього, оскільки функціонує трудо-правовий режим при належному рівні 

дисципліни праці, яку він одночасно і забезпечує. 

Розділ 2 «Чинники, що визначають і зумовлюють специфіку 

функціонування правового режиму в сфері праці» складається з трьох 

підрозділів та присвячений характеристиці тих правових засобів, які є 

визначальними і спрямовуючими у функціонуванні правового режиму в 

сфері праці та визначають його специфіку. 

У підрозділі 2.1 «Правові засоби у структурі трудо-правового режиму» 

розкривається його структурна організація, всі прояви і аспекти юридичної 

дії якої випливають з цих субстанцій, задаються, визначаються і 

обумовлюються ними та визначаються такими факторами як мета, інтерес, 

воля. 

Підкреслюється, що конкретний вибір відповідного засобу, способу у 

змісті трудо-правового режиму повинен здійснюватися першочергово при 

визначенні мети. Адже від вказаної обставини залежить той факт, який 

характер норми буде закладено у змістовну трудо-правового режиму: 

дозволу чи заборони (стимулу чи обмеження). Тому мета (завдання) трудо-

правового режиму визначає специфіку його складових елементів. Правові 

засоби у структурі трудо-правового режиму, обираючись відповідно до мети 

трудового права, вирішують різноманітні її завдання, тому вони є головною 

ланкою діяльності у сфері правового регулювання суспільних відносин 

щодо найманої праці як на рівні держави, так і на рівні окремого 

підприємства, установи, організації. 

Зауважується, що саме системний підхід дозволяє по-новому підійти до 

вивчення структури трудо-правового режиму, відповідних зв’язків з 

правовою реальністю у його структурі. 

Доводиться, що залежно від мети суб’єкта регулювання, правові  засоби 

в структурі трудо-правового режиму класифікуються на дві групи: правові 
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засоби державного регулювання і правові засоби договірного регулювання 

та дається їх розгорнута характеристика. 

Аргументується, що від правильного вибору правових засобів 

сторонами трудових відносин залежить реалізація їх трудових прав і 

законних інтересів, а значить, і досягнення кінцевої мети. Роботодавець в 

економічному плані є значно сильнішою стороною трудових відносин, ніж 

працівник. Відповідно, у нього є більш широкі важелі щодо можливості 

обирати ті правові засоби, які є більш прийнятними для реалізації  його мети 

і завдань і таким чином визначати та встановлювати або «м’який», або 

«жорсткий» режим. 

Констатується, що об’єктивність трудо-правового режиму пов’язана з 

тим, що він є структурною частиною позитивного права. Тому зміст трудо -

правового режиму відображає логіку правового регулювання, специфіку 

юридичного впливу на трудові відносини. Оскільки право розглядається як 

соціальне явище, аналіз правових засобів не повинен замикатися лише на 

трактуванні позитивного права, а повинен враховувати його зв’язки з 

іншими елементами системи соціального регулювання. 

У підрозділі 2.2 «Метод правового регулювання як визначальний чинник 

функціонування трудо-правового режиму у сфері праці» розкривається 

значення галузевого методу правового регулювання шляхом визначення 

його ролі у функціонуванні трудо-правового режиму в сфері праці. 

Зауважується, що коли йдеться про правове регулювання трудових 

відносин, то мається на увазі їх єдина функціональна характеристика – 

системна взаємодія: одні регулюють, інші створюють умови, клімат для 

такого регулювання, тобто підсилюють його з однією метою – забезпечення 

ефективного регулювання трудових відносин. Тому саме метод посідає 

чільне місце у визначенні стратегії правового регулювання трудових 

відносин, а трудо-правовий режим задає відповідний правовий клімат, 

тональність правовому регулюванню. 

Аргументовано, що життєдіяльність трудо-правового режиму залежить 

від методу правового регулювання трудових відносин, який полягає в 

правильному поєднанні і співвідношенні його складових. Внутрішні 

складові методу, що обумовлені предметом галузі, володіють достатнім 

ступенем особливостей, відмінностей, що виражаються в різному 

функціонуванні способів, засобів і прийомів правового впливу. 

Обґрунтовується, що правовий режим у функціональному аспекті 

реалізується через метод правового регулювання, який представляє собою 

загальний порядок дії права та виступає змістовною характеристикою його 

елементів. Трудо-правовий режим характеризує і забезпечує якість методу 

правового регулювання суспільних відносин у сфері праці, що, своєю 

чергою, обумовлює їх теоретичну та практичну значимість. Констатується, 

що трудо-правовий режим, як і будь-який інший галузевий режим, можна 

розглядати як один із способів і прийомів методу правового регулювання. 

Трудо-правовий режим під дією методу також здійснює вплив на трудові 
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відносини і, відповідно, функціонально і структурно також зорієнтований на 

досягнення загальної, єдиної мети, що стоїть перед трудовим правом як 

галуззю права. 

Відзначається, що в основі трудо-правового режиму лежить поєднання і 

співвідношення приватноправових і публічно-правових засад, що 

характеризується диференціацією відповідних способів правового 

регулювання, спрямованих на виникнення та реалізацію трудових прав і 

обов’язків у межах, установлених законом чи договором з метою 

забезпечення прав і законних інтересів сторін трудового договору. 

Правильне визначення способу правового регулювання трудових відносин, 

забезпечення на цій основі оптимального режиму, дозволяє не тільки 

домагатися поєднання різнопланових інтересів працівників і роботодавців, а 

й ефективно реалізовувати завдання як економічного, так і соціального 

характеру. 

Доводиться, що ознаки (риси) методу впливають на безпосереднє 

функціонування і характер трудо-правового режиму. Підкреслюється, що 

нарівні з методом і в «методі» трудо-правовий режим здатний відобразити 

основні риси правового регулювання суспільних відносин у сфері найманої 

праці, показати специфіку правового впливу, якість правового регулювання 

трудових відносин. 

Констатується, що метод правового регулювання здійснює вплив на 

суб’єкти трудових відносин, трудо-правовий режим підсилює такий вплив, 

створюючи умови, правову зону для такого впливу. 

У підрозділі 2.3 «Принципи правового регулювання, що характеризують 

соціальну спрямованість трудо-правового режиму в сфері праці» 

розкривається саме те фундаментальне підґрунтя, на якому базується 

сутність і соціальна спрямованість, призначення трудо-правового режиму у 

сфері праці. 

Акцентується увага, що принципи трудового права виступають в якості 

фундаментальної основи конструювання трудо-правового режиму, нарівні з 

нормою права визначають характер і сутність застосовуваних в його рамках 

юридичних засобів і правових процедур. Зауважується, що принципи, що 

закладені в основу трудо-правового режиму, в процесі багаторівневого 

правового регулювання визначають напрямок регулювання трудових 

відносин і характер трудо-правового режиму у бік його стимулювання або 

обмеження. Вказане дозволяє говорити про діалектичний взаємозв’язок і 

вплив принципів на характер і, відповідно, вид трудо-правового режиму. 

 Принципи, що втілюються в трудо-правовий режим, є особливою 

сукупністю об’єктивних і суб’єктивних начал, закономірностей, 

спрямованих на досягнення соціально-значущого результату. Принципи в 

процесі функціонування трудо-правового режиму виступають його 

загальнообов’язковою вимогою, оскільки вони виконують відповідну 

регулятивну функцію і безпосередньо впливають на суспільні відносини у 

сфері найманої праці. 
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Зазначається, що в систему принципів трудо-правового режиму 

необхідно включати ті основні (верховенства права, законності, рівності; 

справедливості; гуманізму) конституційні та галузеві (свободи праці та 

заборони примусової праці; рівності прав і можливостей сторін трудових 

відносин; забезпечення реалізації права на працю, захисту громадян від 

безробіття; забезпечення права працівників на захист державою) принципи 

правового регулювання трудових відносин, які обумовлюють соціальну 

спрямованість трудо-правового режиму в цілому у їх системній взаємодії. 

Обґрунтовується, що основні принципи, які є продовженням сутності і 

призначення галузевих принципів, втілюючись у зміст трудо-правового 

режиму сприяють більш точному відображенню його сутності і 

призначення, в тому сенсі, чи є цей режим основним чи допоміжним, 

обмежуючим чи стимулюючим, загальнодозвільним чи 

спеціальнодозвільним, ординарним чи екстраординарним. Вказані принципи 

обумовлюють соціальну спрямованість трудо-правового режиму, 

виступають специфічними орієнтирами, що дозволяють створити загальну 

систему режимів у трудовому праві як галузі права та показати конкретне їх 

функціональне призначення. Принципи правового регулювання трудових 

відносин виступають у якості фундаментальної основи конструювання 

кожного окремого виду трудо-правового режиму в цілому, визначають 

перелік застосованих в його рамках правових (юридичних) засобів і 

правових процедур. 

Розділ 3 «Типологія правових режимів у трудовому праві» 
складається з трьох підрозділів, у яких комплексно досліджено підходи до їх 

класифікації, виокремлено критерії їх розмежування та виявлені якісні їх 

особливості, нові риси. 

У підрозділі 3.1 «Критерії класифікації трудо-правових режимів у 

сфері праці» розкриваються нові критерії їх класифікації, що є одним із 

способів пізнання трудового права як галузі. 

Підкреслюється, що трудо-правовий режим, його види, обумовлені 

специфікою предмета трудового права як галузі, об’єктом правового 

регулювання трудових відносин, правовим статусом суб’єктів суспільних 

відносин у сфері найманої праці, галузевими принципами правового 

регулювання та в цілому особливостями цієї галузі права, її метою, 

завданнями та функціями. Режими, для яких характерним є вплив на 

однорідну сферу суспільних відносин у сфері праці, класифікуються 

відповідно до правових засобів, утворюючи при цьому багаторівневий 

поділ, що пов’язується з переходом від родових об’єктів до видових, які, 

об’єднуючись в єдину систему, утворюють єдиний галузевий режим, що 

характеризує специфіку трудового права як галузі. 

Виявлено, що, залежно від способу правового регулювання, режими  

трудового права поділяються на основні і допоміжні. Зауважується, що 

поєднання приватних і публічних елементів у трудовому праві як галузі 

права відобразилось на класифікації видів трудо-правового режиму. 
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Залежно від критерію інтересу, який задовольняється, весь масив правових 

режимів у сфері найманої праці поділяється на правові режими у сфері 

приватного права та правові режими у сфері публічного права. Зазначається, 

що з точки зору трудового права розкривати сутність та призначення його 

як галузі доцільно не тільки через особливості норм трудового права, метод, 

функції, принципи правового регулювання, а й через режими галузі, які 

мають соціальну спрямованість. Саме з цих позицій залежно від функцій 

трудового права виділяється соціально-правовий режим, який поєднуючись 

з усіма іншими видами правових режимів, зокрема, з приватно-правовим і 

публічно-правовим режимом, охоплює всі інститути трудового права, 

забезпечує диференціацію правового регулювання трудових відносин, 

принцип рівності, принцип свободи праці, заборону дискримінації тощо. 

Соціально-правовий режим своєю чергою поділяється на обмежуючий та 

стимулюючий. Саме ці режими є домінуючими у трудовому праві як галузі, 

об’єктивно і закономірно випливають із самої природи суспільних відносин 

у сфері застосування найманої праці, потреби в праці та її носія  – людини-

праці. 

Залежно від типу правового регулювання правові режими 

класифікуються на: загальнодозвільні і спеціальнодозвільні. Констатується, 

що сфера застосування трудо-правових режимів є широкою. У зв’язку з цим, 

вся галузь трудового права є режимно-організаційною. З цих позицій трудо-

правові режими можна класифікувати на загальні та спеціальні режими. 

Загальні режими лежать в основі всієї системи організації і управління 

праці, розраховані на повсякденну трудову діяльність. Стосовно трудового 

права як галузі права спеціальні режими є різновидом соціального режиму 

та пов’язані з виділенням тих специфічних властивостей, що характерні 

власне для трудового права як галузі, його соціального спрямування та 

обумовлені різноманітними об’єктивними і суб’єктивними чинниками. 

За територіальним критерієм режими поділяються на генеральні, 

галузеві, територіальні, локальні. Зауважується на подальшій класифікації 

правових режимів, залежно від юридичних властивостей порядку впливу на 

сферу праці: ординарні й екстраординарні; залежно від часу дії: постійні та 

тимчасові; залежно від юридичної природи: матеріальні та процесуальні.  

Констатується, що лише за повного поєднання та правильного 

співвідношення відповідних видів трудо-правового режиму, можна досягти 

створення сприятливих умов праці для сторін трудових відносин, захисту 

прав та інтересів працівників і роботодавців та виконання тієї мети та 

завдань, які стоять перед трудовим правом як галуззю права. 

У підрозділі 3.2 «Стимулюючий правовий режим як засіб ефективності 

правового регулювання трудових відносин» виявлено його сутнісні та 

специфічні властивості як якісної сторони правового регулювання трудових 

відносин та змістовної правової (соціальної) політики держави.  

Зауважується, що завдяки стимулюючому режиму в процесі правового 

регулювання трудових відносин підвищується цінність самого права, що 
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відображається на культурі трудової діяльності, правосвідомості працівника 

в процесі праці. Тому стимулювання трудової діяльності працівника 

заслуговує відповідної уваги з боку як законодавця, так і роботодавця.  

В основі стимулюючого виду трудо-правового режиму лежать 

відповідні правові стимули, які є тими способами, за допомогою яких, 

впливаючи на свідомість працівників, формується система їх цінностей, 

якостей, переконань, що створює для задоволення інтересів працівників 

(сторін трудових відносин) режим сприяння. 

Доводиться, що правові стимули і обмеження є тими засобами, які в 

нових умовах господарювання виступають чинниками їх вдосконалення і 

розвитку. В процесі правового регулювання трудових відносин вони 

шляхом поєднання та співвідношення у відповідному способі правового 

регулювання (державному, договірному) визначають за допомогою норми 

права характер і специфіку стимулюючого і обмежуючого видів трудо-

правового режиму. Звідси – стимулюючий чи обмежуючий вид трудо-

правового режиму. Підкреслюється, що стимулюючий і  обмежуючий 

режими в процесі правового регулювання трудових відносин 

збалансовують різнопланові інтереси працівників і роботодавців, даючи їм 

певний простір і можливості для їх задоволення. Доводиться, що 

стимулюючий вид трудо-правового режиму застосовується поряд із 

обмежуючим режимом, однак їх мотиваційний характер, механізм 

реалізації істотно відрізняються. 

Стимулюючий і обмежуючий види трудо-правового режиму 

взаємообумовлені, знаходяться в одній площині, як наслідок, правильне 

співвідношення і поєднання стимулюючого і обмежуючого режимів сприяє 

досягненню балансу інтересів як працівника, так і роботодавця, досягненню 

мети правового регулювання трудових відносин. При цьому стимулюючий 

вид трудо-правового режиму повинен розумно поєднуватися з обмежуючим 

видом трудо-правового режиму, оскільки для роботодавця важливим є не 

тільки спонукання до корисної продуктивної трудової діяльності 

працівників, але й стримування від прояву різного роду порушень трудової, 

виробничої дисципліни. 

Констатується, що стимулюючий вид трудо-правового режиму 

пов’язаний з гнучкістю правового регулювання трудових відносин, 

забезпечує простір для творчої трудової діяльності, позитивно впливає  на 

мотивацію поведінки працівника та є важливим засобом для запланованого 

результату підприємства, установи, організації, без якого неможливе 

ефективне їх функціонування. 

Доводиться, що стимулюючий вид трудо-правового режиму, на відміну 

від обмежуючого, є більш ефективним методом впливу на свідомість 

працівника і саме в цьому полягає перевага стимулюючого режиму, 

ефективність його впливу в сучасних умовах господарювання. 

У підрозділі 3.3 «Обмежуючий правовий режим як закономірне 

існування трудових відносин» доводиться, що розширення заходів правового 
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стимулювання не повинно виключати із поля зору й правові обмеження, 

яких повинно бути в міру, щоб не поглинати стимули, що становлять 

основу, фундамент стимулюючого виду трудо-правового режиму. В 

протилежному випадку виникне ситуація, яка призведе до диспропорції 

стимулів і обмежень, а це протирічить природі трудового права як галузі, в 

якій «господарює» свій галузевий режим. 

Наголошується, що правові обмеження є такими правовими засобами, 

які за допомогою обмежуючого виду трудо-правового режиму як складової 

методу правового регулювання шляхом утримання суб’єкта трудових 

відносин у певних рамках та подолання перешкод, що стоять на шляху 

задоволення правомірних інтересів контрагентів, забезпечують 

упорядкування суспільних відносин у сфері найманої праці. 

Зауважується, що обмежуючий вид трудо-правового режиму необхідно 

розглядати разом зі стимулюючим режимом, оскільки вони знаходяться в 

одній площині правового регулювання суспільних відносин у сфері 

найманої праці, виступають в якості парних правових категорій. Вказані 

режими є взаємопов’язаними і взаємообумовленими один одним, оскільки у 

правовому регулюванні трудових відносин вони взаємозабезпечують один 

одного, з метою ефективного регулювання суспільних відносин у сфері 

праці. 

Резюмується, що кожному етапу розвитку правового регулювання 

трудових відносин властиве запровадження власне свого виду трудо-

правового режиму – у бік стимулювання чи обмеження, що своєю чергою 

обумовлено економічними, політичними, соціальними чинниками. Зміни 

вказаних чинників призводять до модифікації елементів у змістовній 

відповідного виду трудо-правового режиму, їх комбінацій: звуження одного 

та розширення іншого у бік стимулювання чи обмеження. 

Констатується, що об’єктивно, будучи залежними від економічних, 

соціальних та політичних факторів, стимулюючий і обмежуючий види 

трудо-правового режиму відображають в загальному особливості правової 

(соціальної) політики держави на всіх рівнях правового регулювання 

трудових відносин. 

Розділ 4 «Особливості функціонування трудо-правового режиму в 

трудовому законодавстві» складається з трьох підрозділів, які розкривають 

поняття та види функцій трудо-правового режиму в правовому регулюванні 

трудових відносин, вплив правової (соціальної) політики держави на 

функціонування трудо-правового режиму, ефективність правового 

регулювання трудових відносин і оптимізацію трудо-правового режиму. 

У підрозділі 4.1 «Функції трудо-правового режиму» розкриваються 

поняття та види функцій трудо-правового режиму, що зумовлені метою і 

соціальним призначенням трудового права. 

Наголошено, що функції трудо-правового режиму – це забезпечення 

правовими засобами інтересів суб’єктів трудових відносин. Трудо-правовий 

режим виконує такі основні функції: соціально-забезпечувальну, 
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виробничо-забезпечувальну та функцію сприяння соціальному діалогу та 

примиренню, що зумовлені метою і соціальним призначенням трудового 

права та які підкреслюють певні деталі, частинки в основній функції галузі 

трудового права. Окрім основних функцій, трудо-правовий режим здійснює 

додаткові: цільову, оціночну, заохочувальну, мотиваційну. 

Зміст функцій трудо-правового режиму визначається інтересами сторін 

трудового договору. Саме інтереси працівника і роботодавця, що 

опосередковані правом, дають правову підставу для дослідження і 

характеристики функцій трудо-правового режиму як якісної характеристики 

правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері 

найманої праці. 

Зауважується, що зміст функцій трудо-правового режиму може 

розширюватися або навпаки, звужуватися, залежно від соціально-

економічних факторів, зміщення акцентів з державного до договірного 

регулювання (і навпаки), потреб і інтересів працівника, роботодавця, 

суспільства, держави, а також від тих завдань, що стоять перед правовим 

регулюванням суспільних відносин у сфері найманої праці. 

Підкреслюється, що функції трудо-правового режиму, поряд з 

функціями трудового права, повинні сприяти пом’якшенню протистояння 

праці і капіталу. Функції трудо-правового режиму значною мірою 

показують соціальне призначення та місце трудового права як галузі в 

системі права. 

Констатується, що функції трудо-правового режиму проявляються у 

реалізації і захисті визнаних світовою спільнотою соціальних прав людини, 

забезпеченні міри соціальної справедливості в оплаті праці, режиму 

робочого часу, відпочинку, охорони праці, встановленні належних умов 

праці і свободи в сфері праці. Функції трудо-правового режиму ще більш 

об’єктивно характеризують відносну незалежність і самодостатність 

трудового права від інших суспільних інститутів і феноменів. 

У підрозділі 4.2 «Вплив правової (соціальної) політики держави на 

функціонування трудо-правового режиму» розкривається призначення цих 

правових категорій в нових умовах господарювання, показано їх 

взаємозв’язок і взаємообумовленість в процесі правового регулювання 

трудових відносин. 

Підкреслюється, що оскільки трудове право як галузь права і трудо-

правовий режим цієї галузі характеризується соціальним спрямуванням, то 

необхідно вести мову і про соціальну політику держави як одну із складових 

правової політики та акцентувати увагу саме на діяльності держави у 

соціальній сфері як соціальної держави, діяльність якої обумовлена 

закономірними і об’єктивними причинами. 

Зауважується, що трудо-правовий режим має соціальний 

(забезпечувальний, захисний) характер, тому його зміст (складова) 

повинен забезпечувати соціально-значущу мету та завдання, 

зумовлюватися інтересами працівника і роботодавця як основних 
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учасників трудових відносин, які є носіями трудо-правового режиму, 

спрямованого в цілому на вдосконалення і ефективне функціонування 

трудового права як галузі. Вказану мету повинна поділяти і правова 

(соціальна) політика держави. 

Виокремлюються ознаки трудо-правового режиму правової (соціальної) 

політики держави та дається їх характеристика. Констатується, що 

невід’ємним елементом, паростком соціальної політики держави є 

соціально-партнерські відносини на підприємстві, які повинні забезпечувати 

соціальну спрямованість виробництва, підсилювати зацікавленість 

працівників в зростанні його ефективності. Тому правова (соціальна) 

політика держави не може бути сформована виключно органами державної 

влади. Ефективність такої політики закладена у співробітництві, 

партнерських відносинах органів державної влади, організацій (об’єднань 

роботодавців, професійних спілок, різного роду інститутів громадянського 

суспільства, недержавних структур тощо). Крім цього, необхідно створити 

орган, який би здійснював суспільний контроль за діяльністю державних 

органів і посадових осіб в юридичній сфері, щодо надання соціальних 

гарантій. Саме така правова (соціальна) політика держави зможе відкрити 

можливості для соціального діалогу владних структур і різного роду 

організацій, дозволяючи знаходити одночасно компроміс і необхідний 

баланс інтересів сторін трудових відносин. 

Зазначається, що в процесі побудови правової (соціальної) політики 

держави повинні бути закладені принципи соціальної направленості всієї 

діяльності, оскільки ігнорування трудових прав і інтересів працівників і 

роботодавців як фундаменту прогресивного розвитку суспільства може 

призвести до її дефективності. 

Резюмується, що концепція правової (соціальної) політики держави і 

трудо-правовий режим повинні враховувати історичну спадщину розвитку 

держави, економічні, політичні, соціальні, культурні, релігійні фактори, 

менталітет народу для того, щоб не повторювати помилки минулого і не 

підводити питання соціального захисту працівників під загальний шаблон, а 

здійснювати таку політику, яка б відповідала критеріям демократичної, 

соціальної та правової держави. 

У підрозділі 4.3 «Ефективність правового регулювання трудових 

відносин і оптимізація трудо-правового режиму» доведено, що оптимізація, 

досконалість трудо-правового режиму є взаємообумовленою з ефективністю 

правового регулювання трудових відносин в цілому, оскільки вирішення 

першого завдання залежить від другого і навпаки. 

Наголошується, що ведучи мову про ефективність правового 

регулювання трудових відносин, оптимізацію трудо-правового режиму, 

необхідно звернути увагу на аналіз причин, факторів, що створюють 

«умови» для появи різного роду дефектів, гальмівних шляхів на шляху до 

ефективного регулювання трудових відносин та які перешкоджають 

нормальному функціонуванню відповідних видів трудо-правового режиму і 
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їх оптимізації. Без виявлення цих причин неможливо побудувати ту модель 

трудових відносин, яку б зміг забезпечувати в процесі правового 

регулювання найдоско-наліший вид трудо-правового режиму. Окрім того, 

сприяння удосконаленню системи нормативних правових актів у сфері праці 

матиме позитивний вплив на правозастосовчу практику. 

Доводиться, що задля забезпечення ефективності правового 

регулювання трудових відносин як необхідної умови оптимізації трудо-

правового режиму, необхідні такі критерії як: повнота правового 

регулювання трудових відносин; зрозумілість і несуперечливість правових 

норм; уважність законодавця до трактування норм права в процесі їх 

прийняття; відсутність порушень у формуванні приписів у сфері правового 

регулювання трудових відносин, в результаті чого законодавець обирає 

неадекватну форму відображення публічного чи приватного інтересу, що 

веде до дисбалансу у співвідношенні між соціальною, з боку працівника, і 

виробничою, з боку роботодавця, сторонами; відповідність юридичних 

засобів економічному і фінансовому становищу підприємства, установи, 

організації; дієвість роботи правозастосовних органів, включаючи 

правоохоронні органи та суди. 

Підкреслюється, що трудова діяльність, як і будь-яка інша, повинна 

розглядатися з точки зору показника ефективності. Зауважується, що 

загальна ефективність права пов’язана в цілому з підвищенням юридичної 

техніки законодавця, що дозволить своєю чергою, створювати і 

застосовувати добре продумані види трудо-правових режимів у процесі 

правового регулювання трудових відносин. Одним із способів підвищення 

ефективності трудового законодавства є оптимізація трудо-правового 

режиму, яка направлена на вдосконалення існуючої нормативно-правової 

бази шляхом вибору найкращого серед можливих варіантів функціонування 

адекватних видів трудо-правових режимів. 

Констатується, що оскільки трудове право за своїм характером має 

соціальну спрямованість, регулює трудові відносини, в основі яких лежить 

праця як найважливіша цінність, джерело існування і задоволення інтересів 

і потреб працівників та в кінцевому рахунку всього суспільства, то 

очевидно, що ефективність трудо-правового режиму можна розглядати як 

реалізовану соціальну цінність, яка забезпечує і задовольняє інтереси 

людей-праці. Тому критерій ефективності трудо-правового режиму полягає 

у ступені забезпечення і досягнення відповідних цінностей. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено та представлено теоретичне 

узагальнення й нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у 

розробленні і визначенні цілісної типової моделі трудо-правового режиму у 

правовому регулюванні суспільних відносин у сфері праці, а також 

розроблені та сформульовані пропозиції з удосконалення в цілому 
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правового регулювання трудових відносин. Основні результати дослідження 

полягають у такому. 

1. Юридичний режим є закономірним і об’єктивним продовженням 

правового режиму, а тому при здійсненні правового регулювання 

суспільних відносин він не повинен протиставляти себе правовому режиму, 

оскільки це, своєю чергою, призводить до заперечення однієї із ознак 

нормативного регулювання – системності, що веде до протиріччя, 

загострення взаємовідносин між владою і суспільством. У зв’язку з цим, 

необхідне переосмислення як політики держави в цілому, так і державних 

програм стратегічного розвитку, в основі яких повинен функціонувати 

правовий режим, що відображатиме одну загальну мету – поєднання 

інтересів конкретної людини, суспільства і держави. 

2. Мета трудового права наділяє систему правових засобів відповідною 

специфікою відносно загальноправових (нормативних) засобів. Це дає 

підстави називати галузеві правові засоби спеціальними. Трудо-правовий 

режим як правовий засіб є спеціальним, характеризується соціальною 

спрямованістю, яка проявляється перш за все у його функціях. 

3. Трудо-правовий режим разом з предметом, методом, принципами 

правового регулювання дає більш поглиблену характеристику трудового 

права як галузі права. Відповідно, специфіка трудо-правового режиму дає 

змогу розглядати в комплексі галузеву сутність трудового права як галузі. 

Як наслідок, всі правові засоби, які також утворюють трудо-правовий режим 

та функціонують відповідно до запрограмованої мети, відображають 

специфіку середовища трудового права як галузі права. 

4. Кожна галузь права характеризується своїм галузевим режимом, 

однак в трудовому праві, обумовлюючись специфікою предмета (методу), 

принципами регулювання, трудо-правовий режим наділяється такими 

основними ознаками (властивостями) як: 1) функціонує відповідно до 

визначеної мети і завдань, що зумовлені природою трудового права як 

галузі та відображає важливі моменти правового регулювання суспільних 

відносин у сфері праці; 2) визначається в цілому природою і сутністю 

трудових відносин, в основі яких закладена праця людини як виробника 

матеріальних і духовних благ; 3) забезпечує властивість збалансованості 

інтересів сторін трудових відносин як його основних носіїв; 

4) застосовується на основі єдності трудових норм, норм-принципів, 

принципів правового регулювання, міжнародних норм з метою забезпечення 

соціального середовища трудового права як галузі права; 5)  має соціальний 

характер, оскільки забезпечує в рамках правового регулювання трудових 

відносин інтереси і потреби сторін трудового договору;  6) обумовлюється 

системою тих об’єктивних реалій, які закладені в самій сутності і природі 

людини-праці як виробника матеріальних і духовних благ, що проявляються 

в її правовому статусі; 7) здійснює вплив на формування правосвідомості 

суб’єктів трудових відносин, забезпечуючи при цьому необхідну умову 

ефективного процесу реалізації їх прав і інтересів; 8) характеризується 
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раціональністю, оскільки відображає і забезпечує належний стан 

дисципліни праці на підприємствах, в установах, організаціях, в інших 

організаційно-правових формах господарювання; 9) встановлюється і 

забезпечується на державному і договірному рівнях, має нормативний 

характер; 10) створює шляхом стимулів і обмежень «правовий клімат», 

«правову атмосферу», яку спрямовує на трудові відносини з метою 

забезпечення допустимого рівня активності суб’єктів трудових відносин, 

визначення межі їх правової самостійності для більш повної реалізації 

трудових прав і задоволення інтересів працівників і роботодавців; 

11) відображає соціальну політику держави, є загальнозначущим, спільно з 

економічними, політичними, культурними факторами забезпечує соціальну 

стабільність, гідні умови і оплату праці працівника та тим самим сприяє 

розвитку його особистості. 

5. Розглядаючи чинники, що визначають формування і реалізацію 

трудо-правового режиму, їх можна поділити на два види: об’єктивного і 

суб’єктивного характеру. До об’єктивних відносяться ідеологія, політичні, 

економічні, соціальні фактори, що визначають рівень життя населення. 

Причому економічні фактори закладають основу для вибору відповідного 

виду трудо-правового режиму на підприємстві, в установі, організації, його 

характеру в бік стимулювання чи обмеження. До суб’єктивних факторів 

відносяться правова культура законодавця та роботодавця, менталітет 

роботодавця та працівників, їх правосвідомість, психологічний клімат 

колективу зокрема та суспільства загалом. 

6. Трудо-правовой режим є системою, що побудована у певному 

порядку. Всі правові (юридичні) засоби у вказаній системі є взаємообумовлені 

один одним та функціонують у комплексі.  Правовий інструментарій, у який 

втілюється трудо-правовий режим, проявляється у створенні умов, клімату, 

який є диференційованим щодо реалізації прав і інтересів суб’єктів трудових 

відносин. Набір складових у змісті трудо-правового режиму може бути різним 

і поєднуватися між собою, відповідно і діапазон трудо-правових режимів є 

досить широким – від «м’яких» до відносно «жорстких». «М’які» режими 

передбачають різного роду встановлення механізму забезпечення фактичної 

реалізації стимулів, гарантій, пільг. «Жорсткі» режими передбачають 

встановлення механізму забезпечення фактичної реалізації заборон, обмежень, 

відповідальності. 

7. До трудо-правових засобів, що входять в структуру трудо-правового 

режиму, належать: норма трудового права, в якій визначаються мета та 

формується характер трудо-правових режимів з метою забезпечення 

ефективної діяльності суб’єктів трудового права; міжнародні акти, 

ратифіковані Україною, – основні правові положення, які створюють свого 

роду режимний фундамент для забезпечення ціннісного правового 

регулювання та ефективного вирішення соціально-економічних, політичних, 

культурних та інших завдань; принципи правового регулювання трудових 

відносин, що нарівні з нормою права визначають напрямки впливу трудо-
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правових режимів; нормативно-правові акти (як державного, так і 

договірного рівня), в яких втілюються змістовно трудо-правові режими з 

метою ефективного правового регулювання трудових відносин. 

8. Трудо-правовий режим є складовою методу та залежить, як і 

останній, від предмета правового регулювання, в основі якого лежать 

трудові відносини. Враховуючи умови зростаючого значення соціального 

та гуманістичного факторів, з метою дослідження трудо-правового 

режиму, необхідно використовувати більш широке його трактування, що 

передбачає врахування тих взаємозв’язків та взаємодій, які складаються 

у зв’язку з трудовою діяльністю та участі у цій діяльності людини-

праці. Враховуючи специфіку трудових відносин і правовий статус 

працівника як виробника матеріальних і духовних благ, для аналізу 

правового режиму праці необхідно використовувати такий інтегральний 

показник, як якість трудового життя, що дозволить, перш за все, 

оцінити дієвість функціонування того чи іншого виду трудо-правового 

режиму та його вплив на стан і розвиток трудових відносин. При цьому 

необхідно застосовувати на локальному рівні такий трудо-правовий 

режим, який би враховував умови трудової діяльності працівника 

конкретного підприємства, використання його фізичних, творчих, 

інтелектуальних, організаторських здібностей та ступінь реалізації його 

інтересів. 

9. Оскільки специфіка трудового права як галузі права полягає в тому, 

що в регулюванні трудових і безпосередньо пов’язаних з ними відносин, 

проявляються у відповідній рівновазі як приватноправові, так і публічно-

правові начала, пропонується типова модель трудо-правового режиму у 

правовому регулюванні суспільних відносин у сфері найманої праці, що має 

приватно-публічні елементи. 

Публічний характер трудо-правового режиму повинен проявлятися 

насамперед у нормах щодо забезпечення права на працю, свободи праці, 

рівності прав і можливостей у реалізації права на працю, заборони 

примусової праці, забезпечення захисту трудових прав працівників, охорони 

праці. 

З іншого боку, у змісті сучасної моделі трудо-правового режиму 

повинні функціонувати та мати домінантний характер елементи 

приватноправового регулювання, які за своєю сутністю є договірними, 

відображають волю і інтереси юридично рівних учасників трудових 

відносин та мають за мету узгодження волі її сторін, що виникає при 

реалізації права на працю і в процесі трудової діяльності. Сутність сучасної 

моделі трудо-правового режиму повинна проявлятися в поєднанні 

соціального інтересу – з боку працівника та виробничого інтересу – з боку 

роботодавця. 

10. Стосовно різного роду економічних, політичних, соціальних 

факторів, трудо-правовий режим адаптується шляхом корегування, зміни до 

тих умов і реалій, які склалися в суспільстві. Трудо-правовий режим, як і 
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інші види режимів, є специфічним індикатором тих змін, що відбуваються в 

суспільстві і державі. Трудо-правовий режим направлений на забезпечення 

«трудової» життєдіяльності тих соціальних процесів у житті суспільства, які 

піддаються правовому регулюванню. Трудо-правовий режим включає в себе 

складний комплекс взаємозв’язків і взаємовідносин, які зачіпають як 

особисті інтереси працівників, роботодавців, так і колективні, і державні 

інтереси. 

11. Соціальна спрямованість трудо-правового режиму вибудовується 

і реалізується на основі системи принципів правового регулювання, до 

якої входять загальноправові (основні) принципи: верховенство права, 

законності, рівності прав, справедливості, гуманізму та галузеві 

принципи: свободи праці, рівності прав і можливостей сторін трудових 

відносин, заборони примусової праці, забезпечення права працівників на 

захист державою, забезпечення реалізації права на працю, захисту 

громадян від безробіття. В систему принципів трудо-правового режиму 

необхідно включати ті основні (конституційні) та галузеві принципи 

правового регулювання трудових відносин, які обумовлюють соціальну 

спрямованість трудо-правового режиму в цілому у їх системній 

взаємодії. 

12. Конкретизація виду відповідного режиму за формулою: родове  – 

видове – загальне, забезпечує логічний зв’язок між рівнями правового 

регулювання, що найбільш чітко проявляється у сфері соціального 

партнерства, яке спрямоване на забезпечення ефективного регулювання 

соціально-трудових відносин. 

13. Стимулюючий вид трудо-правового режиму, створюючи 

відповідний «правовий клімат», поряд з обмежуючим видом трудо-

правового режиму, є тими засобами, які, впливаючи на свідомість 

працівників, з одного боку, викликають зацікавленість в отриманні певних 

матеріальних і духовних благ, з іншого, слугують необхідними засобами у 

функціонуванні ефективної роботи підприємства. 

14. Запровадження стимулюючого чи обмежуючого виду трудо-

правового режиму у бік його зменшення чи збільшення не повинно бути 

штучним результатом волі законодавця, коли йдеться про державне 

регулювання, та волі роботодавця, коли йдеться про договірне регулювання, 

оскільки у кожному конкретному випадку на двох рівнях правового 

регулювання повинні враховуватися економічні, соціальні, політичні, 

історичні умови. У зв’язку з цим, розширення чи звуження рамок 

стимулюючого та обмежуючого виду трудо-правового режиму у тій чи 

іншій конкретній ситуації необхідно здійснювати ретельно, прогнозуючи 

його позитивні та негативні наслідки. 

15. Основним призначенням функцій трудо-правового режиму є 

забезпечення сприятливого правового клімату для вирішення соціальних 

завдань, пов’язаних з реалізацією та охороною прав людини в сфері праці. 

Виходячи з цього, завдання функцій трудо-правового режиму полягають не 



28 

в забезпеченні розвитку ринку праці, а в формуванні такого правового 

клімату, який би не створював серйозних перешкод для його 

функціонування. 

16. У сучасних умовах назріла необхідність формування нової правової 

(соціальної) політики і її по праву супутника – трудо-правового режиму, які 

дозволять зрозуміти всю складність і глибину проблем сучасного 

державотворення, досягти стратегічної мети і тактичних завдань держави і 

суспільства, осмислити й усвідомити принципово інше призначення цих 

правових категорій в умовах, що змінилися, та виключити спонтанність, 

непередбачуваність, всілякі відхилення від наміченої мети і завдань у 

правовому регулюванні суспільних відносин у сфері праці. Трудо-правовий 

режим буде сприяти і забезпечувати реалізацію прав і законних інтересів 

сторін трудового договору лише тоді, коли він буде опиратися на розвинену 

ринкову економіку, ефективну державну владу, стабільну демократичну 

політичну систему в цілому. 

17. Одним із основних шляхів оптимізації трудо-правового режиму є 

створення нового та вдосконалення чинного трудового законодавства. 

Комплексний підхід до оптимізації трудо-правового режиму в процесі 

правового регулювання трудових відносин може бути здійснений лише після 

загальної оцінки стану трудового законодавства, визначення його 

узгодженості з міжнародним законодавством і законодавством ЄС. Необхідно 

також враховувати принципи та завдання трудового права як галузі права, 

оскільки їх нехтування призводить до нових проблем на практиці. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Вакарюк Л. В. Система правових режимів у трудовому праві 

України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному розкриттю правової природи і 

сутнісних властивостей правових режимів у трудовому праві України в їх 

системному функціонуванні. На підставі аналізу методологічних підходів до 

розуміння категорії «правовий режим» та сформульованих в межах теорії 

права, галузей права визначень правового режиму та його властивостей 

вироблено узагальнений підхід до його розуміння і сутності, що дало змогу 

розкрити на цій підставі поняття трудо-правового режиму в об’єктивному та 

суб’єктивному розумінні та виокремити його специфічні ознаки, які 

обумовлені природою, завданнями і функціями трудового права як галузі.  

Обґрунтовується, що всі види режимів знаходяться в межах трудо-

правового режиму, який є загальним для трудових відносин, первинним, 

родовим відносно всіх видів режимів сфери трудового права. Розкриваються 

ті правові засоби, які є свого роду чинниками у визначенні і спрямуванні 

функціонування трудо-правового режиму та визначають його специфіку. 

Для ефективного і результативного правового регулювання суспільних 

відносин у сфері найманої праці пропонується типова модель трудо-

правового режиму, сутність якої повинна проявлятися в поєднанні 

соціального інтересу – з боку працівника та виробничого інтересу – з боку 

роботодавця. 

Сформульовані конкретні пропозиції щодо удосконалення правового 

регулювання трудових відносин. 

Ключові слова: правовий режим, юридичний режим, трудо-правовий 

режим, трудові відносини, метод правового регулювання, принципи 

правового регулювання, трудове право, правове регулювання, правова 

політика, оптимізація. 
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по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса 
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Диссертация посвящена комплексному раскрытию правовой природы и 

сущностных свойств правовых режимов в трудовом праве Украины в их 
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системном функционировании. Предлагается введение такой типовой 

модели трудо-правового режима, которая отвечала бы различным 

организационно-правовым формам хозяйствования в процессе правового 

регулирования обществен-ных отношений в сфере труда. 

На основании анализа методологических подходов к пониманию 

категории «правовой режим» и сформулированных в рамках теории права, 

отраслей права определений правового режима и его свойств выработано 

обобщенный подход к его пониманию и сущности, что позволило раскрыть 

на этом основании понятие трудо-правового режима в объективном и 

субъективном понимании и выделить его специфические признаки , 

обусловленные природой, задачами и функциями трудового права как 

отрасли. 

Обосновывается, что все виды режимов находятся в пределах трудо-

правового режима, который является общим для трудовых отношений, 

первичным, родовым относительно всех видов режимов сферы трудового 

права. Трудо-правовой режим, будучи общим как правовое явление и как 

элемент, выстраивает определенную систему, включая в нее различные 

виды режимов в сфере наемного труда, которые ему подчинены и которые, 

наполняясь содержательно отраслевыми принципами и имея социальную 

направленность, ведут к определенной цели, в целом запрограммированной 

природой отросли трудового права. 

Для эффективного и результативного правового регулирования 

общественных отношений в сфере наемного труда предлагается типовая 

модель трудо-правового режима, содержание которой имеет частно-

публичные элементы, объясняется природой трудовых отношений, в 

основе которых лежит естественная способность человека к труду, как 

основного источника существования благополучия человека, общества и 

государства. Сущность современной модели трудо-правового режима 

должна проявляться в сочетании социального интереса – со стороны 

работника и производственного интереса – со стороны работодателя. 

Раскрываются те правовые средства, которые являются своего рода 

факторами в определении и направлении функционирования трудо-

правового режима и определяют его специфику. Обосновывается, что 

трудо-правовой режим, как и любой другой отраслевой режим, можно 

рассматривать как один из способов и приемов метода правового 

регулирования. Трудо-правовой режим под действием метода также 

оказывает влияние на трудовые отношения и, соответственно, 

функционально и структурно также ориентирован на достижение общей, 

единой цели, стоящей перед трудовым правом как отраслью права. 

Доказывается, что в систему принципов трудо-правового режима 

необходимо включать те основные (конституцион-ные) и отраслевые 

принципы правового регулирования трудовых отношений, которые 

обуславливают социальную направленность трудо-правового режима в 

целом в их системном взаимодействии. 
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Исследованы виды трудо-правового режима, обусловленные 

спецификой трудового права, его целью, задачами и функциями. 

Обосновано, что режимы, для которых характерно влияние на однородную 

сферу общественных отношений в сфере труда, классифицируются в 

соответствии с правовыми средствами, образуя при этом многоуровневое 

деление, что связано с переходом от родовых объектов к видовым, 

которые, объединяясь в единую систему, образуют единый отраслевой 

режим, характеризующий специфику трудового права как отрасли. Особое 

внимание уделено характеристике стимулирующего и ограничивающего 

видов трудо-правового режима, которые являются доминирующими в 

трудовом праве как отрасли, объективно и закономерно вытекают из самой 

природы общественных отношений в сфере применения наемного труда, 

потребности в труде и ее носителя – человека-труда и составляют 

фундамент области трудового права. Доказано, что стимулирующий и 

ограничивающий виды трудо-правового режима взаимообусловлены, 

находятся в одной плоскости, как следствие, правильное соотношение и 

сочетание стимулирующего и ограничивающего режимов способствует 

достижению баланса интересов как работника, так и работодателя, 

достижению цели правового регулирования трудовых отношений.  

Исследуются особенности функционирования трудо-правовового 

режима в трудовом законодательстве, где раскрываются понятие и виды 

функций трудо-правового режима, обусловленные целью и социальным 

назначением трудового права, отмечаются характерные признаки трудо-

правового режима правовой (социальной) политики государства и 

доказывается, что оптимизация, совершенствование трудо-правового 

режима взаимообусловлены с эффективностью правового регулирования 

трудовых отношений в целом, так как решение первой задачи зависит от 

второй и наоборот. Сформулированы конкретные предложения по 

совершенствованию правового регулирования трудовых отношений.  

Ключевые слова: правовой режим, юридический режим, трудо-

правовой режим, трудовые отношения, метод правового регулирования, 

принципы правового регулирования, трудовое право, правовое 

регулирование, правовая политика, оптимизация. 

 

 

ANNOTATION 

 

Vakaryuk L. V. The system of legal regimes in the labour law of 

Ukraine. – As a manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, specialty 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is dedicated to a comprehensive disclosure of the legal 

nature and essential properties of legal regimes in the labour law of Ukraine in 
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their systemic functioning. Based on the analysis of methodological approaches 

to the understanding of the category of the «legal regime» and its definitions 

and properties enunciated within the theory of law, branches of law, a 

generalized approach to its understanding and essence has been developed, 

which made it possible to disclose the concept of labour-law regime objectively 

and subjectively and distinguish its characteristic features, conditioned by the 

nature, tasks and functions of labour law as a branch. It was proven that all 

types of regimes belong to the sphere of labour-law regime, which is general for 

employment relations, primary, and generic with regard to all types of regimes 

in the field of labour law. The work describes the legal means which sort of 

serve as factors that define and aim the functioning of the labour-law regime 

and determine its specifics. 

For an efficient and meaningful legal regulation of social relations in the 

field of hired labour it is suggested to use a typical model of labour-law regime, 

the essence of which would combine the social interest – on the part of the 

employee, and the production interest – on the part of the employer. 

Key words: legal regime, juridical regime, labour-law regime, employment 

relations, method of legal regulation, principles of legal regulation, labour law, 

legal regulation, legal policy, optimization. 
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