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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Трудові правовідносини відіграють важливу роль у 

системі правовідносин кожної держави, особливо у правовому, соціальному й 

економічному аспектах. А від якісного правового регулювання відповідних 

правовідносин залежить соціальна стабільність, економічний добробут 

держави й потенціал людських ресурсів. Забезпечення належного рівня 

трудових прав та інтересів працівників важливе не лише на національному 

рівні, а й на глобальному, оскільки це зменшує соціальну напругу в світі, а 

також є запорукою збереження миру. З урахуванням цих обставин трудові 

правовідносини регулюються нормами як національного, так і міжнародного 

трудового права. Останні містяться у двосторонніх і багатосторонніх 

міждержавних угодах, в інших нормативно-правових актах, що видаються 

міжнародними інституціями. 

Акти міжнародного трудового права відіграють значну роль у системі 

правового регулювання трудових правовідносин в Україні. Вони 

співвідносяться з актами національного трудового законодавства і спільно з 

ними створюють особливий механізм регулювання трудових правовідносин. 

Міжнародна й вітчизняна системи правового регулювання праці взаємодіють 

між собою і взаємодоповнюють одна одну. 

Головним результатом міжнародного регулювання праці є міжнародні 

трудові стандарти, що являють собою регламентацію за допомогою угод 

держав, які пов’язані з використанням найманої праці, покращенням її умов, 

охороною праці, захистом індивідуальних та колективних інтересів 

працівників. Формальним вираженням такого регулювання є норми, які 

закріплені в актах, прийнятих ООН, Міжнародною організацією праці (МОП), 

регіональними об’єднаннями держав, а також у їх дво- і багатосторонніх 

угодах. 
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За часи незалежності Україна здійснила значні кроки вперед у справі 

впровадження системи так званого дуалістичного регулювання трудових 

правовідносин: визнано юрисдикцію міжнародних органів щодо деяких 

трудових спорів (наприклад, ЄСПЛ), спостерігається певне узгодження 

законодавства України й міжнародних стандартів праці, ведеться робота з 

уніфікації стандартів праці ЄС та національного трудового законодавства. 

На сьогодні гармонізаційні процеси в українському праві й 

законодавстві в цілому непослідовні, а світові тенденції до утвердження 

основоположних прав працівників відображаються лише частково, що, у свою 

чергу, впливає на інституційне й функціональне забезпечення сталого 

розвитку держави. В умовах побудови сучасної демократичної правової 

держави міжнародне трудове право продовжує остаточно формуватись, 

утворюючи повноцінну галузь міжнародного права. Такі реформації повинні 

супроводжуватися переміщенням пріоритетів у правовому регулюванні, що 

полягає у збільшенні вимог до умов праці, в підвищенні соціальних гарантій, у 

наданні більшої уваги регламентації праці соціально незахищених верств 

населення, в перегляді норм чинного міжнародного трудового законодавства. 

Актуальність даного дисертаційного дослідження тісно пов’язана з 

вирішенням відповідних завдань у сфері регулювання трудових і пов’язаних з 

ними відносин в контексті приведення у відповідність національного 

законодавства, його наближення до міжнародних, зокрема й до європейських, 

стандартів. Розвиток і посилення міждержавних зв’язків акумулює потребу 

встановлення подальших шляхів руху людей, коштів, послуг, товарів і 

капіталів. Накопичення інтеграційних питань стало закономірним результатом 

зростання продуктивних сил, що вимагало створення більш надійних 

контактів, зв’язків і відносин між суб’єктами й усунення численних перешкод 

на шляху співпраці. Але цей процес є можливим у рамках наддержавних 

інтеграційних об’єднань на підставі політичних угод, а не тільки, як видається 
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багатьом, взаємовигідного економічного, військового й культурного 

співробітництва. 

Над дослідженням правових проблем співвідношення національного та 

міжнародного трудового права працювали такі вчені-правники: В.М. Андріїв, 

Д.К. Бекяшев, Н.Б. Болотіна, Л.Ю. Бугров, Д. Варнер, С.Я. Вавженчук, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, Ю.М. Гришина, С.В. Дріжчана, 

А.А. Добровольський, А.С. Довгерт, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, 

Л.М. Ентін, С.О. Іванов, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, В.Л. Костюк, 

М.М. Клекмпарський, Є.В. Краснов, І.П. Лаврінчук, С.С. Лукаш, 

М.В. Лушнікова, Н.О. Мельничук, О.М. Обушенко, Т. Парсонс, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.О. Процевський, 

В.М. Скобєлкін, О.А. Телічко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та ін. 

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, опублікованих 

останніми роками, та враховуючи нещодавні зміни до чинного законодавства, 

можна стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці 

комплексного дослідження проблем співвідношення національного та 

міжнародного трудового права. Все зазначене вище й актуалізує вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 

11БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 року по 31 

грудня 2015 року. 
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення комплексного теоретико-правового аналізу проблем 

співвідношення національного та міжнародного трудового права. Для 

досягнення поставленої мети у процесі дослідження ставляться такі основні 

задачі: 

 сформулювати поняття «трудове право як галузь права»; 

 виокремити ознаки національного трудового права; 

 опрацювати історіографію становлення і розвитку трудового права в 

Україні; 

 проаналізувати принципи, функції та джерела національного 

трудового права; 

 визначити етапи розвитку міжнародного трудового права у сфері 

праці; 

 окреслити сутність принципів міжнародного трудового права та 

виокремити їх перелік; 

 провести класифікацію міжнародних нормативно-правових актів у 

сфері праці; 

 з’ясувати особливості співвідношення національного та міжнародного 

трудового права; 

 розглянути позитивний зарубіжний досвід щодо вирішення проблеми 

співвідношення національного та міжнародного трудового права; 

 встановити теоретико-правові та практичні особливості 

співвідношення національного та міжнародного трудового права; 

 виділити проблеми гармонізації міжнародного курсу інтеграції 

трудового права України та розробити шляхи їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин, що виникають у 

зв’язку з співвідношенням національного та міжнародного трудового права. 
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Предметом дослідження є теоретико-правові проблеми співвідношення 

національного та міжнародного трудового права. 

Методи дослідження. Методологічною основою наукового дослідження 

є діалектичний метод пізнання правових явищ, який дозволив вирішити 

поставлені завдання щодо аналізу сутності та пошуку вирішення проблем 

співвідношення національного та міжнародного трудового права. 

Застосування системного методу сприяло виведенню основних понять і 

категорій, таких як: «трудове право як галузь права», «джерела трудового 

права України», «міжнародне трудове право», «прогалини міжнародного 

трудового права», «прогалини у національному та міжнародному трудовому 

праві», «принципи міжнародного трудового права» «наближення та 

узгодження норм міжнародного трудового права», «проблеми міжнародного та 

національного трудового права», «наближення та узгодження норм 

міжнародного трудового права», «гармонізація трудового права» (п.п. 1.1, 1.4, 

2.1, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3). Метод класифікації та групування застосовано для 

дослідження принципів та функцій національного трудового права, джерел 

національного трудового права, визначення принципів міжнародного 

трудового права, виведення класифікації міжнародних нормативно-правових 

актів у сфері праці (п.п. 1.3, 1.4, 2.3, 2.4) Використання структурного методу 

виявилося найефективнішим для побудови цілісної структури проблем та 

прогалин національного та міжнародного трудового права, проблем 

гармонізації міжнародного курсу інтеграції трудового права України (п.п. 3.3, 

4.4). Історичний метод наукового дослідження застосовано для з’ясування 

загальноправових тенденцій і національних відмінностей історичного генезису 

трудового права, динаміки розвитку та факторів, які впливали на формування 

міжнародного трудового права (п.п. 1.2, 2.2); гносеологічний метод дав змогу 

з’ясувати особливості сучасного стану нормативно-правового регулювання 

трудових відносин у країнах Європейського Союзу, теоретико-правові та 
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практичні особливості гармонізації національного та міжнародного трудового 

права, здійснити загальну характеристику інтеграції національного до 

міжнародного трудового права (п.п. 2.5, 4.1, 4.3). Упродовж здійснення 

наукового аналізу тематики співвідношення національного та міжнародного 

трудового права застосовувалися логічні методи і прийоми – дедукція, 

індукція, аналогія, аналіз, синтез. Завдяки методу порівняльно-правового 

аналізу виділено особливості співвідношення національного та міжнародного 

трудового права, здійснено порівняльну характеристику національного та 

міжнародного трудового права, проведено теоретико-правовий аналіз 

позитивного зарубіжного досвіду щодо вирішення проблеми співвідношення 

національного та міжнародного трудового права (п.п. 3.1, 3.2, 3.4). За 

допомогою формально-логічного, а також методу моделювання 

сформульовано шляхи вирішення проблем гармонізації міжнародного курсу 

інтеграції трудового права України (п. 4.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане 

дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній юридичній науці трудового 

права комплексним правовим дослідженням всіх аспектів правового 

регулювання співвідношення національного та міжнародного трудового права. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових положень 

і висновків: 

вперше: 

– виявлено теоретико-правові та практичні особливості гармонізації 

національного та міжнародного трудового права, серед яких наступні: 

(1) наявність чітких міжнародних стандартів, що слугують підставою для такої 

гармонізації, означає імплементацію відповідних правових положень 

конвенцій МОП, директив та регламентів ЄС у сфері праці, що поглинають 

основні міжнародно-правові принципи регулювання у сфері застосування 

праці та реалізації права на працю; (2) поступовий характер, що полягає у 
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формуванні етапів розвитку положень національного законодавства в силу 

існування відповідних міжнародно-правових норм; (3) встановлення 

мінімальних стандартів забезпечення реалізації прав та обов’язків працівників 

та роботодавців у сфері праці – забезпечення норм відпочинку, охорони праці, 

рівня оплати праці тощо; (4) мета такої гармонізації національного та 

міжнародного трудового права полягає у досягненні не формально, а фактично 

високих міжнародних стандартів регулювання трудових та пов’язаних з ними 

відносин, уникненні дублювання норм або автоматичному перенесенні 

правових актів ЄС в українське право, які через соціально-економічні 

особливості не можуть бути імплементовані в національне законодавство 

України; (5) існування пріоритетних сфер наближення нормативних положень; 

(6) особливість інституційної складової, тобто системи органів держави, 

міжнародних організацій та їх органів тощо, які беруть участь у сприянні 

суб’єктам трудового права щодо реалізації їх прав та обов’язків; 

– визначено шляхи запозичення зарубіжного досвіду щодо нормативно-

правового регулювання трудових відносин: (1) на основі досвіду Федеративної 

Республіки Німеччини потрібно запозичити створення спеціалізованих 

трудових судів для вирішення спорів у сфері праці шляхом прийняття 

відповідних нормативно-правових актів для закріплення регулювання їх 

діяльності; (2) на основі досвіду Великої Британії доцільно запозичити 

визначення правового положення робітників-мігрантів, зокрема у 

національному законодавстві необхідно зазначити права мігрантів, умови їх 

приїзду-виїзду, забезпечення соціальних гарантій та інше; зменшення потоку 

нелегальних мігрантів з метою покращення можливостей для 

працевлаштування на внутрішньому ринку; (3) на основі досвіду Італії 

потрібно розробити та прийняти парламентом засади міграційної політики, 

створити умови для повернення в Україну громадян нашоїдержави, які живуть 

за кордоном, сформувати спеціальну концепцію розвитку з наступним 
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створенням спеціального громадянського уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань міграційної політики; 

– сформульовано напрями вирішення проблем у частині гармонізації 

національного трудового права в контексті забезпечення міжнародного курсу 

інтеграції. До них віднесені наступні: (1) припинення чинності діючого 

Кодексу законів про працю України та прийняття нового Трудового кодексу 

України з метою гармонізації міжнародного та національного трудового права; 

(2) законодавче закріплення обов’язку укладення трудового договору тільки в 

письмовій формі, щоб убезпечити сторони трудового договору від 

непорозумінь і порушень; (3) закріплення у проекті нового Трудового кодексу 

норми, за якої у трудовому договорі повинен обов’язково зазначатися строк 

його дії або міститися вказівка про його безстроковість; (4) внесення змін у 

чинне трудове законодавство, які б дозволили врегулювати порядок 

колективних звільнень, закріпити відповідне поняття і вказати, що даний 

порядок встановлюється виключно за участю колективу працівників, що 

підлягають звільненню; (5) встановлення норми, яка зобов’язує роботодавця 

гарантувати соціальний захист для всіх своїх працівників, незалежно від того, 

на яких умовах працевлаштована людина, в штаті або поза штатом, працює 

повний або неповний робочий день; (6) закріплення положення про те, що у 

разі розірвання трудового договору у зв’язку з погіршенням умов праці 

вважати, що трудовий договір розірвано з ініціативи роботодавця; 

(7) забезпечення поширення заборони дискримінації і у сфері освіти; 

(8) закріплення межі гармонізації: у випадку конфлікту міжнародно-правових 

вимог і національних інтересів первинними є ці міжнародно-правові вимоги; 

(9) забезпечення постійного перекладу директив ЄС та рішень Євросуду; 

(10) внесення змін до Конституції України, пов’язаних з обмеженням її 

суверенітету; (11) «цементування» національних правових приписів не має 
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відбуватися всупереч забезпеченню основоположних прав людини та 

громадянина; 

– охарактеризовано проблеми міжнародного та національного трудового 

права як стан системи нормативно-правових актів міжнародного та 

національного трудового права, а також їх співвідношення, за якого 

виникають труднощі із застосуванням конкретної норми чи ряду норм на 

практиці з метою досягнення завдань, для реалізації яких існують відповідні 

нормативно-правові акти, а також стан системи наукових знань та їх 

співвідношення, за якого відповідні елементи такої системи не узгоджуються 

один з одним і не дозволяють прийти до єдиної думки або до чітко 

сформульованих концепцій. Вказаний стан системи нормативно-правових 

актів міжнародного та національного трудового права, а також системи 

наукових знань потребує додаткових досліджень, розробок, вивчень (з точки 

зору теорії і практики) з метою усунення наявних недоліків; 

– сформульовано пропозиції щодо вирішення проблеми співвідношення 

національного та міжнародного трудового права для запозичення із 

законодавства зарубіжних країн: Республіки Білорусь: (1) конституційне 

закріплення визнання пріоритету загальновизнаних принципів міжнародного 

права і забезпечення відповідності їм законодавства, (2) положення Трудового 

Кодексу Республіки Білорусь, відповідно до якого Республіка Білорусь визнає 

пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права і забезпечує 

відповідність їм законодавства про працю, (3) положення Трудового Кодексу, 

яке на окрему сферу трудових правовідносин поширює одночасно сферу дії як 

національного законодавства, так і конвенцій та рекомендацій Міжнародної 

організації праці; Республіки Казахстан: (1) конституційне визнання чинним 

правом міжнародних договірних та інших зобов’язань держави, 

(2) конституційне визнання пріоритету міжнародних договорів, ратифікованих 

Республікою, над національним законодавством, (3) конституційне 
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встановлення безпосереднього застосування норм міжнародних договорів 

держави, (4) розуміння змісту поваги до міжнародних принципів, яке випливає 

з позиції Конституційного Суду Республіки Казахстан про те, що держава 

прагне враховувати принципи і норми міжнародного права при створенні 

внутрішньодержавного права; Республіки Молдова: (1) конституційне 

визнання не лише принципів, а й норм міжнародного трудового права, 

(2) конкретне закріплення в Конституції зобов’язань дотримуватися Статуту 

Організації Об’єднаних Націй та Конвенції з захисту прав людини та 

основоположних свобод, (3) закріплення в Конституції норми, відповідно до 

якої конституційні положення про права і свободи людини тлумачаться і 

застосовуються відповідно до Загальної декларації прав людини, пактів та 

інших договорів, однією із сторін яких є Республіка Молдова, 

(4) конституційна вимога щодо дотримання норм міжнародного права при 

обмеженні прав та свобод; Республіки Грузія: (1) встановлення 

конституційного положення, відповідно до якого лише ті міжнародні договори 

та угоди мають вищу юридичну силу по відношенню до внутрішньодержавних 

нормативних актів, які не суперечать Конституції Грузії; (2) встановлення 

конституційного обов’язку держави у відповідності з міжнародними угодами 

щодо трудового права захищати права своїх громадян за кордоном; 

удосконалено: 

– тлумачення поняття прогалин трудового права як відсутності 

нормативно-правового регулювання суспільних трудових відносин, яке 

унеможливлює чи ускладнює застосування норм трудового права на ці 

суспільні відносини, які потребують правового регулювання, зокрема при 

виникненні трудового спору; 

– дефініцію поняття наближення та узгодження норм міжнародного 

трудового права, під яким слід розуміти регламентований правовими актами 

послідовний, комплексний, цілісний процес прийняття, впровадження, зміни, 
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виключення, скасування нормативно-правових приписів у національній 

правовій системі у зв’язку з чинними нормами міжнародного права з метою 

подолання суперечностей гарантування основоположних трудових прав та 

обов’язків відповідних суб’єктів; 

– визначено особливості сучасного стану нормативно-правового 

регулювання трудових відносин у країнах Європейського Союзу; 

– класифікацію відмінних рис міжнародного та вітчизняного трудового 

права, які включають: 1) відмінність інститутів в Особливій частині 

міжнародного трудового права від інститутів вітчизняного трудового права; 

2) на відміну від трудового права України, предмету міжнародного 

відповідника характерне регулювання більш широкого кола правовідносин (у 

тому числі, й відносин по соціальному забезпеченню працівників); 

3) наявність в предметі міжнародного трудового права так званого іноземного 

елемента, що є специфічною особливістю всіх міжнародних правовідносин; 4) 

попри застосування двох основних методів у правовому регулюванні, 

міжнародному трудовому праву притаманні ще ряд специфічних засобів 

впливу на трудові правовідносини (політико-правовий, морально-правовий, 

ідейно-правовий, організаційно-правовий та спеціально-правовий метод); 5) 

для міжнародного трудового права притаманні завдання загального або 

глобального характеру, тоді як для національного трудового права вони носять 

внутрішньодержавний, локальний вигляд; 6) відмінність функції у сфері 

регулювання праці; 7) відмінності законодавчого закріплення основоположних 

засад у сфері використання праці (міжнародні принципи праці здебільшого 

закріплюються в міжнародно-правових актах, тоді як національні – на рівні 

внутрішніх регуляторних актів); 8) на відміну від принципів трудового права 

України, принципи праці у міжнародній сфері носять загальнообов’язковий 

характер для всіх держав, що ратифікували відповідні міжнародні документи, 
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де вказані принципи були закріпленими; 9) існування не схожих між собою 

учасників трудових правовідносин даних галузей права; 

дістали подальшого розвитку: 

– підходи до співвідношення елементів міжнародного трудового права та 

національного трудового права, а саме: (1) міжнародні правові договори, згода 

на які надана Верховною Радою України, є елементами системи національного 

трудового законодавства та системи національних нормативно-правових актів 

трудового права, що у свою чергу робить їх елементами національного 

трудового права; (2) конвенції МОП, що не ратифіковані Україною, та 

рекомендації МОП є елементом правової системи у сфері трудових 

правовідносин, проте вони не виступають складовими частинами системи 

національного трудового законодавства; (3) акти Міжнародного Суду при 

МОП як елементи міжнародного трудового права не співвідносяться з 

національним трудовим правом; (4) рішення ЄСПЛ є елементами системи 

національних нормативно-правових актів трудового права, проте не можна 

вважати останні елементами національного трудового законодавства. У свою 

чергу рішення ЄСПЛ включаються до системи національного трудового права; 

– перелік основних спільних прогалин та проблем національного та 

міжнародного трудового права, до яких відносяться: (1) ситуація, коли 

відповідні міжнародно-правові акти встановлюють міжнародні стандарти 

праці не конкретизовано, а у формі абстрактного обов’язку держави щодо 

забезпечення відповідних стандартів у національному законодавстві і 

відповідних дієвих механізмів захисту прав та інтересів осіб, яких вони 

стосуються, не передбачено; (2) співвідношення рішень Європейського Суду з 

прав людини з системою національного трудового права; (3) проблема 

забезпечення застосування положень конвенцій та рекомендацій МОП; 

(4) проблема положень актів міжнародного законодавства, які звказують на 

необхідність та/або можливість зокрема впроваджувати елементи державної 
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політики у сфері праці шляхом колективно-правового регулювання; 

(5) проблема механізму забезпечення виконання рішень Міжнародного Суду 

при МОП; 

– класифікація спільних рис національного та міжнародного права: 

1) подібність структурної побудови (Загальна та Особлива частини) 

досліджуваних галузей права; 2) подібність порівнюваних галузей права 

проявляється у регулюванні предмета як міжнародного, так і вітчизняного 

трудового права трудових та тісно пов’язаних із ними правовідносин; 

3) подібність міжнародного та вітчизняного трудового права проявляється у 

використанні схожих методів правового регулювання – імперативного та 

диспозитивного; 4) наявність в обох галузей права спільної мети – постійного 

покращення умов праці робітників, членів їхніх сімей, сприяння розширенню 

переліку гарантій, що дозволяють підвищити ефективність здійснення 

трудової функції; 5) схожість завдань міжнародного та вітчизняного трудового 

права; 6) спільність вітчизняного та міжнародного права у порівнянні їх 

напрямів функціонування становить лише наявність однієї подібної функції – 

регулятивної; 7) як для міжнародного, так і вітчизняного трудового права 

притаманні однакові принципи у сфері використання праці; 8) схожість 

досліджуваних галузей права полягає у наявності однакових суб’єктів 

трудових правовідносин (мова йде про державу та її уповноважені органи як 

ключові суб’єкти регулювання трудової діяльності); 9) подібність регулюючих 

актів (джерел) у сфері застосування праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній роботі – положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для розробки та вдосконалення проблем співідношення 

національного та міжнародного права; 



17 

 

 

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

нормативних актів, які регулюють відносини в сфері гармонізації 

національного та міжнародного права, зокрема, до проектів законів, які 

стосуватимуться проблем гармонізації національного та міжнародного права, а 

також до чинного Кодексу законів про працю; 

в) у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить подолати проблеми гармонізації національного та міжнародного 

права; 

г) у навчальному процесі – у юридичних та інших навчальних закладах 

під час вивчення дисципліни «Трудове право», при написанні підручників, 

монографій, науково-практичних посібників, розробці методичних 

рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу та при 

проведенні семінарських занять. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Адміністративно-правова протидія корупції» (м. Київ–Харків, 19 лютого 

2015 р.), «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 20–21 лютого 

2015 р.), «Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 р.), «Публічне 

адміністрування у сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 р.), 

«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 р.), 

«Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса,  

7–8 серпня 2015 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у одній одноосібній монографії, п’ятнадцяти статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, шістьох статтях – у 

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

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

 



19 

 

 

РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 

1.1 Правова природа національного трудового права 

 

Стаття 1 Конституції України проголошує, що Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава [1]. Також Основний 

Закон країни зазначає, що кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується. Використання примусової праці забороняється (ст. 43) [1]. 

Конституційні засади трудового права знайшли своє відображення в Кодексі 

законів про працю України [2], вони визначають і віддзеркалюють 

взаємозв’язок усіх суб’єктів трудових правовідносин у державі. Незважаючи 

на чітку конституційну позицію держави щодо основоположних 

правовідносин, у тому числі й по окремих галузях права, правова природа 

кожної із цих галузей є достатньо багатогранною. 

Право є не чим іншим, як живим організмом, який має чітко відбивати 

вимоги суспільства, які згодом закріплюються у формі законодавства. З метою 

аналізу потреб сучасності необхідно розглянути трудове право як правову 

галузь, науку й навчальну дисципліну. 

В Україні дослідженням правової природи національного трудового права 

займались О. Є. Аврамова, М. Г. Александров, Б. С. Беззуб, Н. Б. Болотіна, О. 

В. Гаєва, Л. Я. Гінцбург, Т. А. Занфірова, С. О. Іванов, М. І. Іншин, М. П. 

Карпушин, А. В. Кацуба, Р. З. Лівшиць, Р. А. Майданик, А. Т. Мамедова, А. Р. 

Мацюк, О. М. Міхатуліна, Ю. П. Орловський, О. Т. Панасюк, А. Ю. 

Пашерстник, Л. В. Переваголова, П. Д. Пилипенко, О. І. Процевський, В. М. 

Скобєлкін, Н. М. Хуторян, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. 
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Ураховуючи надзвичайно велику кількість напрацювань видатних 

українських учених-працівників з наведеної тематики, маємо констатувати, що 

в науковій літературі вона отримала доволі ґрунтовий розгляд. Проте думки 

науковців щодо правової природи національного трудового права різняться. 

Ось чому ми, зі свого боку, на підставі існуючого матеріалу спробуємо 

вивести свою власну позицію щодо цієї проблематики.  

Право – це зумовлена природою людини й соціуму система регулювання 

суспільних відносин, якій притаманні нормативність, формальна визначеність 

в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу [3, с. 

18]. Це трактування права наводить В. С. Венедіктов, який зауважує, що це 

поняття відображає значення людини для права і права для людини. Право 

функціонує в інтересах людини, а людина через відповідні інститути бере 

участь у його створенні й функціонуванні [3, с. 18]. Іншими словами, право й 

людина перебувають у взаємозв`язку й у повній взаємозалежності. Якщо за 

допомогою права забезпечується нормальна й безпечна життєдіяльність 

суспільства, основною структурною одиницею якого є людина, то на плечі 

останньої покладена відповідальність за виконання всіх норм права. 

Сутність права полягає в його здатності бути регулятором суспільних 

відносин, в упорядкуванні взаємовідносин між людьми й організаціями, які 

вони утворюють [4, с. 22]. Особливо характерно відзеркалено сутність права 

як регулятора суспільних відносин у Конституції України, де в ч.1 ст.8 

визнається дія принципу верховенства права [1]. Приступаючи до дослідження 

правової природи національного трудового права, зазначимо, що воно є 

складовою права національного. Зазвичай суть трудового права відбивається в 

національному трудовому законодавстві. 

Як підкреслюють М. І. Іншин і А. Р. Мацюк трудове право визначається 

його завданнями [5, с. 100]. Д. Г. Хецуріані наголошував, що саме цілі й 

завдання права вказують на ті основні напрями, за якими відбуваються 
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правовий вплив та активність права [6, с. 25]. Ми цілком погоджуємося з 

думкою цих правників, що завдання права значною мірою визначають його 

основну спрямованість і вплив на суспільні відносини; у конкретному випадку 

‒ вплив трудового права на трудові відносини. 

Дехто з науковців указує на взаємозв’язок завдань і функцій права. Так, В. 

І. Прокопенко зазначає, що правові функції виражають спрямованість впливу 

на суспільні відносини, а тому показником їх реалізації служать соціально-

економічні, політичні, ідеологічні та інші наслідки, що відбуваються в 

результаті дії права [7, с. 23]. Цікаву позицію займає Т. Н. Радько, вказуючи, 

що ці функції «обумовлені вирішенням завдань, що стоять перед правом, а 

деякі із завдань породжують адекватні функції» [8, с. 50]. Висловлює 

солідарність з вищенаведеним і В. В. Жернаков, указуючи, що суть права, його 

найбільш характерніші властивості і призначення виявляються саме у 

функціях права [9, с. 82], і додає, що основне призначення трудового права, 

поряд з регулюванням відносин у процесі праці, полягає в захисті прав та 

інтересів учасників процесу праці, насамперед найманих працівників. Трудове 

право не тільки регламентує поведінку в процесі праці, а й закріплює права 

трудівників і гарантії їх реалізації, встановлює механізми правового й 

соціального захисту цих прав [9, с. 83]. Погоджуючись з думками науковців, 

додамо, що, наприклад, захисна функція трудового права розглянута ними з 

позиції захисту трудових прав працівників, є одночасно і його . Це є одним із 

підтверджень того, наскільки сутність трудового права виявляється через його 

функції й завдання. 

Цікаву думку наводить В. В. Єрьоменко, стверджуючи, що інтерпретація 

права на працю як встановленої Конституцією та іншими нормативно-

правовими актами рівної можливості кожної людини працювати суперечить 

ч.1 ст. 43 Конституції і є неприйнятною [10, с. 148]. Неприйнятим є також 

погляд на зміст права на працю як на свободу останньої, що виявляється у її 
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свободі. Адже свобода є правом на власні дії або бездіяльність, а здійснення 

права на працю неможливе без активних дій осіб, обов’язки яких 

кореспондують праву кожного на працю. Колізія виникає між ч.1 ст.43 

Основного закону [1] і ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» [11], 

який закріплює основні принципи державної політики зайнятості населення, 

зокрема, такий принцип, як сприяння забезпеченню ефективної зайнятості. Із 

цього законодавчого положення непрямо випливає висновок, відповідно до 

якого держава не несе перед людиною і громадянином будь-яких інших 

обов’язків, які кореспондували б праву на працю, крім обов’язку сприяти 

ефективній зайнятості [10, с. 149].  

Національне трудове право, як і будь-яка соціально-економічна формація, 

народилося, зростало й розвивалося на підставі праці. Юридичні науки 

цікавить не поняття праці «взагалі», а праця як правове явище, як міра праці, 

необхідна для творчої еволюції людини з урахуванням її інтересів ‒ як 

особистих, так і колективних, суспільних. Особливість сучасного 

національного трудового права полягає у взаємозв’язку багатьох епох, у 

впливі на пострадянських країн ї сучасного Європейського Союзу, у 

взаємозалежності з іншими галузями права. Національне ж право взагалі – це 

свого роду симбіоз багатьох культур ї правових галузей; трудове ж право, як 

зазначає Т. А. Занфірова, становить собою синергетичну систему [12]. На 

переконання вченої, з позиції синергетичного бачення права можна 

стверджувати, що правове регулювання трудових відносин у сучасному світі 

перебуває в зоні нестійкості, близькій до біфуркації, за якої трудове право або 

остаточно втратить своє призначення, або, як вважають юристи країн Заходу, 

його становище в системі соціальних інститутів постіндустріального 

суспільства зазнає радикальних змін. Важливо розуміти, що системи, які 

самоорганізовуються й еволюціонують, не завжди розвиваються в напрямку 

прогресу. Можливий ї регрес, за якого розпадаються традиційні зв’язки, різко 
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зменшується обсяг структурної інформації і збільшується ентропія; інакше 

кажучи, система наближається до полюса хаосу [12, с. 76].  

Із такою думкою ми солідаризуємось, адже те, що ми спостерігаємо наразі 

в системі трудового права, мабуть, є віддзеркаленням регресу. Ми чверть 

століття живемо вже в незалежній державі, але й досі користуємося 

положеннями радянського законодавства. Більшість існуючих законів 

відбивають лише дух радянської епохи й навряд чи можуть бути 

прогресивними з точки зору сьогодення. До того ж, у ст.1 Кодексу законів про 

працю України завдання цього кодифікованого акта сформульовані відповідно 

до соціалістичних (комуністичних) принципів суспільного устрою трудових 

відносин. Тим часом з урахуванням нових соціально-економічних реалій ці 

завдання частково виявилися позбавленими сенсу, а в частині, що суперечить 

Конституції України, вони взагалі втратили чинність. На перше місце у ст.1 

Кодексу законів про працю України поставлено блок його виробничих 

завдань: сприяння зростанню продуктивності праці, поліпшення якості роботи, 

підвищення ефективності суспільного виробництва. Також доречно 

підкреслити, що в цій нормі Кодексу була втілена мудрість комуністичної 

партії, яку наука не може збагнути навіть через три десятки років [13, с. 93]. 

Більше того, як зазначила А. Т. Мамедова, глобальні економічні зміни у 

світі неминуче вимагають модернізації трудового права, під яким розуміються 

оновлення правового механізму регламентації відносин у сфері найманої 

праці, концептуальні зміни у співвідношенні нормативного й договірного 

регулювання, що є актуальним для країн пострадянського простору [14, с. 

119]. З нашого погляду, радянська політика в галузі трудового права в певних 

аспектах була навіть прогресивнішою порівняно зі світовою, хоча мали місце й 

суттєві моменти відсталості, які Україні потрібно було виправляти вже в роки 

незалежності. 
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Наразі ми маємо у спадок законодавство радянської епохи, яке не 

відповідає потребам сучасності. Як стверджує О. Т. Панасюк, науковцями 

порушуються й більш глибинні питання стосовно ролі й завдань трудового 

права на сучасному етапі, зокрема, щодо зміни поглядів на вчення про 

трудоправові функції. Зустрічаються й більш кардинальні пропозиції, зокрема, 

поєднання трудової й цивільної галузей права (Р. А. Майданик) [15]. Щоб 

зрозуміти, для чого існує трудове право, як таке, необхідно усвідомити, саме 

які відносини воно впорядковує, між ким вони складаються, який предмет і 

який метод регулює це право. І лише отримання відповіді на ці запитання, 

можна вияснити, яку роль займає трудове право серед інших правових галузей, 

та оцінити його значення в регламентуванні суспільно-трудових відносин. 

Розвитку законодавства про працю протягом тривалого часу була 

характерна тенденція до поліпшення становища трудящих. Зараз держава теж 

прагне до цього, але ця тенденція в Кодексі законів про працю України свого 

безпосереднього відображення так і не знайшла. Можна припустити, що 

кризовий етап в еволюції суспільства законодавці передбачали. Але в будь-

якому разі сьогодні наявність норми, що закріплює тенденцію до покращання 

становища працівників у трудових правовідносинах, могла б стати доречною з 

огляду на деяку стабілізацію економіки України [13, с. 97]. 

Стаття 1 Кодексу законів про працю України вказує, що трудові 

відносини регламентуються цим кодифікованим актом. Однак у теорії предмет 

трудового права визначається як трудові й пов'язані з ними відносини, що 

передують трудовим, супроводжують їх або випливають з них. Зміст Кодексу 

законів про працю України теж переконує в тому, що він упорядковує всі 

названі види відносин. При цьому, якщо ті відносини, що передували 

трудовим (відносини з працевлаштування), Кодекс згадує лише мимохідь, то 

відносини, що супроводжують трудові (відносини з укладення колективного 

договору, з контролю й нагляду за охороною праці та ін.), й ті, що випливають 
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із них (відносини щодо притягнення до відповідальності, з вирішення 

трудових спорів тощо), Кодекс законів про працю України регламентує досить 

докладно [13, с. 90]. Але в цілому зазначимо, що цей основний нормативно-

правовий документ, що регулює відносини у сфері праці, прийнятий ще в 70-х 

роках XX ст., незважаючи на численні зміни й поправки, не відповідає повною 

мірою сучасним реаліям ринку праці й умовам постіндустріальної сфери 

трудових відносин.  

У більшості випадків під національним трудовим правом (або трудовим 

правом України) мають на увазі правову галузь, що регулює трудові й 

пов’язані з ними відносини незалежно від форм власності, господарювання чи 

галузевої підпорядкованості підприємств, установ та організацій [2]. 

Аналогічну позицію стосовно тлумачення поняття «трудове право» займають 

Б. С. Беззуб та О. М. Міхатуліна, які зазначають, що трудове право – це 

сукупність правових норм, що регламентують трудові правовідносини 

працівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх форм 

власності, виду діяльності й галузевої належності [16, с. 21]. Така дефініція 

віддзеркалює законодавче трактування національного трудового права. Проте, 

як уже зазначалось, Україна отримала у спадок законодавство радянської доби, 

а тому зараз актуальним є аналіз суспільних потреб, які мають бути 

відображені в розумінні національного трудового права. 

Взагалі ж національне трудове право або (трудове право України), 

повторимося, варто вивчати у 3-х основних аспектах ‒ як галузь права, як 

науку і як навчальну дисципліну. 

Приступаючи до розгляду конституції «національне трудове право як 

галузь права», наведемо спочатку значення поняття «галузь права». 

Українська радянська енциклопедія трактує галузь права, як самостійний 

підрозділ права, який складається із сукупності взаємопов’язаних норм права, 

що регулюють правові відносини в певній галузі суспільного життя [17, с. 
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139]. З нашого погляду, будь-яка самостійність правової галузі є досить 

умовною, оскільки всі вони тісно взаємопов’язані. Ось чому наведемо 

формулювання категорії «галузь права», яке вважаємо більш коректним. Так, 

Юридичний енциклопедичний словник визначає галузь права як відносно 

автономну в системі права сукупність правових норм та інститутів, якими 

регулюються однорідні суспільні відносини [18, с. 645]. Саме «автономність» 

у контексті розгляду будь-якої галузі права, з нашого погляду, найкраще 

відбиває і самостійність, і взаємозалежність правових галузей. 

На думку О. С. Боєвої, якщо розглядати трудове право як правову галузь, 

то воно становить собою систему правових норм, що регулюють сукупність 

суспільних відносин з приводу використання найманої праці [19, с. 130]. Із 

думкою вченої можна погодитись, адже відносини у трудовому праві дійсно 

стосуються саме найманої праці, однак з такого визначення незрозуміло, між 

ким вони складаються і яка загалом мета трудового права як правової галузі. 

Трудове право завжди регулювало відносини з використання найманої праці, 

але в чому полягає суть такого регулювання і навіщо існує трудове право. 

А. Б. Канунніков і А. А. Пастухов розглядають трудове право як 

сукупність соціально-трудових відносин, що виникають між самостійними 

суб’єктами на ринку праці на підставі правил, які генетично й функціонально 

поєднані з державою, й виражають погоджені інтереси й волю суспільства, 

зміст яких випливає з природи й характеру сформованої в соціумі системи 

виробничих, соціальних та інших відносин [20, с. 16]. Інколи у трудо-правовій 

доктрині трапляється дещо інше розуміння трудового права ‒ як правової 

галузі, що здійснює соціально-трудове регулювання [21, с. 272]. З такою 

точкою зору ми не погоджуємося, оскільки питанням соціального 

регулювання та забезпечення займається окрема правова галузь – право 

соціального забезпечення.  
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З точки зору Н. Б. Болотіної й Г. І. Чанишевої, трудове право стоїть на 

задоволенні інтересів людини праці, на захисті працівника від експлуатації з 

боку роботодавця. Метою норм трудового права є регламентація триваючих 

трудових відносин у процесі праці (а не разових завдань), установлення 

мінімальних гарантій (наприклад, мінімальної відпустки, мінімальної 

зарплати), захисних процедур (наприклад, приміром підстав і порядку 

звільнення з ініціативи власника). Основним принципом трудового права є 

положення про те, що правове становище працівника не може бути погіршено 

порівняно зі встановленим законодавством рівнем, але може бути поліпшено 

шляхом запровадження роботодавцем додаткових соціально-трудових пільг 

[22, с. 32]. Таке визначення трудового права містить більше процесуальних 

аспектів, що пояснюється науковцями як погляд на нього крізь призму 

цивільно-процесуального права. Проте в ньому жодним чином не зазначається 

регулювання відносин між усіма суб’єктами трудового права. 

В. М. Заруба стверджує, що як галузь трудове право виникло порівняно 

нещодавно, а саме з розвитком капіталістичних відносин, коли робоча сила 

поступово була прирівняна до товару, щодо якого існують попит і пропозиція. 

Сукупність відносин, що виникли із цього приводу, потребувала 

законодавчого врегулювання на рівні останніх. Об’єктом регламентації 

трудового права є суспільні трудові відносини, змістом яких виступає праця 

[23, c. 5]. 

 Такої ж позиції дотримується Г. Тевітс, який зазначає, що розвиток 

трудового законодавства припадає на промислове виробництво. Однак, 

згаданий учений висловив доволі цікаву думку: незважаючи на те, що правове 

регулювання трудових відносин і відбувалось виключно з розвитком 

фабричного законодавства, сучасне ж законодавство про працю пов’язане з 

римським приватним правом, а трудовий договір є, нічим іншим, як 

контрактом, що існував ще в римському праві [24]. Ця думка ілюструє 
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історичну стійкість і загартованість трудового права як правової галузі. Також 

цей науковець зазначив, що трудове право є унікальною правовою галуззю, в 

якій поєднані різні етапи еволюції суспільства. Його особливістю, є публічний 

характер трудового права в сучасній системі, що викликано нестачею 

роботодавців. Натомість, на його думку, трудове право взаємопов’язано із 

цивільним, оскільки має взаємозв’язок із зобов’язальним правом [24]. Якщо 

брати до уваги нинішні умови ринку праці України, на якому все більше 

з’являється нетипові форми праці, актуальним буде врахування того, що за 

такої зайнятості трудові відносини працівника й роботодавця можуть бути 

оформлені згідно з цивільно-правовим договором, тобто, за таких умов 

виникає безпосередній взаємозв'язок трудового та цивільного права.  

Як зазначає В. І. Щербина, у підручнику «Радянське трудове право» за 

редакцією М. Г. Александрова зазначалося: «Якщо виходити з буквального 

значення терміна «трудове право», то можна охопити ним будь-яку правову 

норму, що стосується праці в будь-якій її форм» [25, с. 135]. Така позиція є 

достатньо зрозумілою й обґрунтованою, оскільки дійсно всі відносини у сфері 

праці підпадають під регламентацію норм трудового права й безпосередньо 

ним регулюються. 

Підсумовуючи, наведені міркування, зазначимо, що трудове право як 

правова галузь становить собою систему правових норм, що регулюють 

сукупність трудових відносин працівника з роботодавцем, інші відносини, що 

випливають з трудових або тісно пов’язаних з ними відносин і встановлюють 

права й обов’язки в галузі праці на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від їх форм власності, відповідальність у разі їх порушення і в 

цілому охоплюють будь-які правові норми стосовно праці. Натомість трудове 

право є симбіозом всіх правових норм, які стосуються регулювання трудових 

відносин.  



29 

 

 

Поняття «трудове право» розглядають також і як науку. На переконання 

О. Т. Панасюка, наука трудового права поєднує теоретичний і філософський 

досвід із самостійним шляхом у напрямку зміни праворозуміння, маючи для 

цього суттєві історичні передумови й досягнення. При цьому, можна 

безперечно говорити про той факт, що монопольного впливу лише однієї з 

доктрин праворозуміння на правову дійсність не було ніколи. Правильніше 

вести мову про домінування тієї чи іншої доктрини серед інших у певний 

історичний період. Сучасний період розвитку трудового права 

характеризується зміною домінанти. Упевнено можна стверджувати, що 

найбільший вплив на еволюцію трудового права як науки й на зміст його норм 

має насамперед соціологічна школа права [15, с. 481]. Така позиція є досить 

характерною для сучасного трактування трудового права. Ще представниками 

соціологічної школи права зауважувалося, що всяка істина – це практично 

застосована гіпотеза, істинність якої залежить від того, чи здатна вона 

принести очікуваний ефект [26, с. 365] . Іншими словами, науковці вважають, 

що більшість дискусійних моментів щодо трудового права як науки є 

далекими від практики й фактично незначущими. 

Як вважає А. М. Слюсар, трудове право є наукою соціальною. Його 

соціальна функція є превалюючою стосовно інших функцій цієї правової 

галузі [27, с. 198], що й дає змогу говорити, що завданням цієї науки є 

дослідження соціальних питань. Ми погоджуємося з такою позицією 

дослідника, адже трудове право має на меті й соціальне призначення. 

Аналогічну думку щодо соціального призначення науки трудового права 

висловлює В. І. Семенков, стверджуючи, що в сучасних умовах повинно 

відбуватися розширення його соціальної функції в напрямку забезпечення 

всього комплексу прав особистості працівника, оскільки ця функція не 

обмежується захистом тільки трудових прав працюючого. Це зумовлено тим, 

що трудова діяльність є найважливішою сферою життєдіяльності людини, 
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спрямованою на створення духовних і матеріальних благ, що сприяє еволюції 

всього суспільства. Тому державі належить забезпечувати в повному обсязі 

перш за все розвиток соціального фактору чинника виробництва [28, с. 99]. 

Такими діями держава сприяє розвитку трудоправової науки, як права, якому 

притаманна соціальна функція, яке орієнтовано в тому числі на задоволення 

соціальних потреб. 

Дійсно, трудове право як галузь науки і соціуму взаємопов’язані. Можна 

вести мову про те, що предметом дослідження трудового права як науки є саме 

розвиток трудових правовідносин у конкретному суспільстві в конкретний час. 

Це наука, яка найповніше має віддзеркалювати потреби соціуму, оскільки 

праця є невід’ємним елементом буття людини.  

Розглянемо далі суспільство й соціальну функцію трудового права 

детальніше. З точки зору Н. Смелзера, суспільство – це об’єднання людей, яке 

має певні географічні кордони, спільну законодавчу систему й відповідну 

національну (соціокультурну) ідентичність [29, с. 457]. І. Танчин наводить 

позиції видатних соціологів щодо поглядів на поняття «суспільство». Так, Е. 

Дюркгейм трактує суспільство як надіндивідуальну духовну реальність, 

засновану на колективному уявленні; М. Вебер розглядає його як взаємодію 

членів суспільства, як продукт соціальних людських дій; Т. Парсонс визначає 

його як систему відносин між людьми, засновану на певних нормах і 

цінностях; К. Маркс сприймає суспільство як сукупність відносин між 

людьми, що складаються в історичному розвитку у процесі їх спільної 

економічної діяльності, як продукт їх взаємодії; В. Парето тлумачить 

суспільство як систему, що перебуває у стані рівноваги, але відносної, бо вона 

постійно порушується й відновлюється. Усі частини соціальної системи, на 

його думку, тісно взаємопов’язані й механічно впливають одна на одну [30, с. 

92]. Іншими словами, суспільство – це специфічне утворення людей, 
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сформоване з людських груп на основі історичних подій й засноване на певних 

нормах і цінностях. 

Під соціальною функцією вважає Д. Севрюков, потрібно розуміти 

діяльність держави, яка спрямована на мінімізацію відмінностей у доступі 

громадян держави до суспільних благ, З метою забезпечення стабільності 

(самозбереження) соціуму [31, с. 297]. О. В. Родіонова вважає, що явними 

наслідками цієї функції держави можна вважати досягнення певної 

стабільності функціонування суспільства, усунення різкої нерівності ‒ 

соціальної й майнової та ін. [32, с. 20]. 

На підставі викладених позицій науковців робимо висновок, що суттєвою 

відмінністю, що розмежовує поняття «соціальна функція» і «суспільство» є 

належність першої до забезпечення рівних і стабільних умов існування 

другого.  

Як стверджує, В. С. Венедіктов, трудове право України, як частина науки, 

не може бути відірваним від реальних умов існування держави. Воно не може 

бути вище тих можливостей, що закладені в напрямках реалізації економічних 

реформ, у нових формах господарювання. Зміни, що відбуваються в 

суспільстві й економіці, поява різноманітних форм підприємницької 

діяльності, втрата державою функції єдиного роботодавця, зниження рівня 

контролю з боку останньої у сфері праці призвели сьогодні до того, що 

функціонують норми-гарантії, які лише формально захищають, приміром, 

працюючих жінок, молодь, інвалідів, а деякі норми трудового законодавства 

не враховують інтереси роботодавців , не стимулюють їх до цивілізованих 

відносин у сфері праці [33, с. 66]. Цей існуючий у науці трудового права 

формалізм призводить до абсолютного регресу. Жоден з учасників трудових 

правовідносин не зацікавлений у формальному вирішенні питань. Наука має 

бути, так би мовити, живим ланцюгом між потребами соціуму, тобто його 

членів, і доктринальним розумінням трудового права. І це при тому, що у 
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трудового права як науки існує наявний зв’язок з розвитком та економікою 

держави, що є прогресивнішим, аніж сприйняття його як науки, що лише 

досліджує соціальну функцію держави. 

На думку учасників авторського колективу підручника «Трудове право» 

(П. Д. Пилипенка, В. Я. Бурака, З. Я. Козака), трудове право як наука 

становить собою систему об’єктивних знань про право, розвиток, 

закономірності і принципи самостійної правової галузі, незважаючи на те, що 

право України впродовж багатьох років самостійно практично не існувало, а 

було складником радянського трудового права [34, c. 8-9]. Таке розуміння 

науки трудового права відображає її скоріше як складник науки радянського 

трудового права. Науковці не наводять власного бачення науки трудового 

права, а лише обґрунтовують її існування крізь призму загального історичного 

розвитку країни.  

Аналогічної позиції дотримується й науковець Г. В. Терела, яка теж 

зазначає, що трудове право як наука становить систему об’єктивних знань про 

поняття, розвиток, закономірності і принципи самостійно правової галузі [35, 

c. 3]. 

Л. П. Грузінова й В. Г. Короткін стверджують, що наука трудового права 

поєднує теоретичні погляди, судження й висновки, що стосуються проблем 

правового регулювання суспільних відносин у сфері організації й застосування 

праці. Вона вивчає норми трудового права й нормативні акти, досліджує й 

оцінює їх систему й нормативні акти з точки зору соціальної справедливості, 

демократизму. Ними порівнюються системи трудового права України та інших 

держав, розкривається міжнародно-правове регулювання праці, виявляються 

проблеми, що мають значення як для вітчизняної трудоправової галузі, так і 

для науки трудового права взагалі. У системі науки трудового права, 

підкреслюють дослідники, теж виділяють Загальну й Особливу частини [36, c. 

24]. Варто зазначити, що таке розуміння науки трудового права хоча і є 
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формальним, але воно найповніше показує загалом завдання цієї науки, а саме 

постійний розвиток і розуміння суспільних завдань і потреб з урахуванням і 

міжнародного досвіду. 

Ю. П. Дмитренко науку трудового права тлумачить як систему теорій, 

поглядів, знань, концепцiй про правове регулювання трудових i пов’язаних з 

ними суспільних вiдносин, яка визначає способи досягнення ефективностi 

такого регулювання і шляхи вдосконалення чинного законодавства про працю. 

Ця наука розглядає ефективнiсть прийнятих вітчизняних трудоправових норм, 

вiдповiднiсть їх реальним трудовим правовiдносинам на практицi, вивчає 

iсторiю еволюції трудового права, порiвнює вiтчизняне й зарубiжне 

законодавства про працю з метою вдосконалення чинного трудового 

законодавства України. До предмета трудового права як науки входять також 

норми чинного трудового законодавства ‒ як вiтчизняного, так i зарубiжного, а 

також практика їх застосування, теорiї й концепцiї у цiй царині [37, c. 42]. Ця 

позиція вченого свідчить про всеохоплюючий характер науки трудового права 

й засвідчує важливість теоретичного опрацювання й виведення нових 

концепцій і поглядів на правове регулювання трудових відносин. 

Отже, з нашої точки зору [38, с. 346], наука трудового права – це 

теоретичне підґрунтя накопичення основних знань та уявлень про способи, 

методи й перспективи правового регулювання соціально-трудових відносин у 

сфері праці з метою виявлення ефективних шляхів удосконалення чинного 

трудового законодавства. 

У науковому просторі трудове право прийнято також розглядати як 

навчальну дисципліну. Як вважає Г. В. Терела, система знань, одержаних 

наукою трудового права і практикою його реалізації, складає предмет цієї 

правової галузі, навчальну дисципліну права, яка є обов’язковою для 

викладання й опанування студентами юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. Згідно з типовими навчальним планом Міністерства 
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освіти і науки України для цих студентів основні питання і проблеми 

навчального курсу «Трудове право» висвітлюються на лекційних і 

семінарських заняттях [35, c. 3,4]. Таке розуміння трудового права як 

навчальної дисципліни показує на те, що метою останньої є проведення 

лекційних і семінарських занять для освоєння трудових правовідносин. 

Л. П. Грузінова й В. Г. Короткін зазначають, що навчальна дисципліна 

«Трудове право України» поділяється на 3 частини ‒ Загальну, Особливу і 

Спеціальну. До Загальної частини цієї дисципліни входять вивчення предмета, 

методу й системи трудового права, джерел та основних принципів правового 

регулювання праці, а також правого статусу суб’єктів трудового права й видів 

правовідносин у цій царині. До Загальної частини програми з навчальною 

метою включено вивчення прав трудових колективів і професійних спілок у 

сфері праці й соціально-партнерських угод. Спеціальна частина охоплює 

також ознайомлення з міжнародно-правовим регулюванням праці [36, c. 24] .  

З погляду Б. С. Беззуб та І. В. Новосельської, призначена для студентів 

навчальна дисципліна «Трудове право» має на меті дати їм ґрунтовні знання з 

трудового права України з урахуванням особливостей правового регулювання 

трудових правовідносин у сучасних умовах, сформувати у студентів уміння 

застосовувати на практиці здобуті знання з трудового права й навички 

самостійної роботи, що дозволить безперервно поглиблювати, поповнювати й 

оновлювати знання в галузі трудового законодавства, формувати правничий 

світогляд, правосвідомість, правову культуру і правниче мислення [39, c. 3]. 

Наведена позиція науковців розглядається нами як досить обґрунтована. Вона 

фактично окреслює всі основні завдання трудового права як навчальної 

дисципліни, спрямовані на подолання правового нігілізму серед вивчаючих 

сферу трудових правовідносин. 

Аналогічно розуміє трудове право як навчальну дисципліну і Ю. 

Дмитришин, який зазначає, що мета й завдання дисципліни «трудове право 
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України» – це формування навичок оволодіння людиною сукупністю знань з 

правового регулювання трудових відносин. Вивчення основних принципів та 

інститутів трудового права і права соціального забезпечення, напрямків 

правової регламентації трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, набуття 

навичок роботи з нормативними актами ‒ це важлива передумова прийняття 

обґрунтованих рішень в управлінні, організації виробництва і праці. Важливе 

завдання дисципліни – навчити студентів застосовувати набуті теоретичні 

знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у 

сфері регулювання трудових відносин [40, c. 3]. Як і будь-яка навчальна 

дисципліна, трудове право повинно не тільки давати теоретичні знання, а й 

навчати застосовувати їх у практичній діяльності. Наведена думка нами 

цілком підтримується. 

Дещо схоже розуміння трудового права як навчальної дисципліни, 

наводять В. В. Бондаренко й Н. П. Потрус: ця навчальна дисципліна 

передбачає вивчення студентами основних правових норм, якими 

регламентуються трудові правовідносини в Україні [41, c. 4]. З нашого погляду 

позиція вчених є неповною, оскільки це навчальна дисципліна разом з 

вивченням основних норм надає можливість студентам вирішувати дискусійні 

моменти трудових правовідносин, щоб уміти захищати в тому числі і свої 

трудові права. 

Найповніше й найдоступніше визначення трудового права як навчальної 

дисципліни надає науковець Ю. П. Дмитренко, який стверджує, що це 

систематизованi вiдповiдно до типової програми знання щодо правового 

регулювання предмета трудового права, його норм та їх особливостей. Як 

навчальна дисциплiна трудове право викладається в державних i недержавних 

юридичних вищих навчальних закладах, на юридичних факультетах 

вiдповiдно до навчальних програм. Окрiм цього, воно включено до планiв 

пiдготовки управлiнцiв, економiстiв та інших фахівців. Предметом навчальної 
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дисциплiни є трудове право у всiх своїх проявах ‒ як галузь права, як система 

законодавства, як наука [37, с. 252]. 

Отже, дисципліна «трудове право» становить собою систему 

структурованих теоретичних знань стосовно предмета правового регулювання 

праці й соціально-правових правовідносин, спрямоване на оволодіння 

основами трудового права й використанням набутих теоретичних навичок у 

практичних ситуаціях.  

Трудове право, хоча відчуває вплив права цивільного, однак має власну 

правову природу. Основні ознаки національного трудового права українські 

вчені розкривають майже однаково. Це зумовлено тим, що вітчизняне трудове 

право як наука, на жаль, і донині не набуло відчутного розвитку за часів 

суверенної України. У більшості випадків погляди науковців ґрунтуються на 

пострадянському баченні розуміння трудових правовідносин, у тому числі на 

сприйнятті трудової галузі як провідної галузі права України.  

Більшість дослідників ознаки трудового права формують крізь призму 

його розуміння як правої галузі, беручи за основу головні ознаки останньої. 

Інколи ознаки трудового права встановлюють за допомогою методу і предмета 

регулювання. Дехто з науковців при цьому поділяє трудове право на приватне 

й публічне. Для систематизації зазначеного розглянемо основні ознаки 

трудового права, на яких науковці роблять акцент.  

Як стверджує Л. М. Хижняк, у сучасному світі на державну 

регламентацію трудових відносин впливають процеси дестандартизації форм 

зайнятості та її флексибільність. Поступово відходять у минуле притаманні 

індустріальному суспільству характеристики зайнятості, особливо 

стандартизації її основних аспектів ‒ трудової біографії, трудового договору, 

місця роботи, робочого часу, заробітної плати [42, с. 217]. 

Трудове право характеризується тим, що підставою виникнення трудових 

відносин є договір, а трудові правовідносини складаються між працівниками, 
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роботодавцями, профспілками й державою. Отже, вони не є відносинами 

самостійними [43]. Ми погоджуємося з наведеною точкою зору і вважаємо, що 

будь-які відносини в межах трудового права є регламентованими і закріплені 

як мінімум між двома сторонами. 

С. І. Кожушко зазначає, що трудове право впорядковує відносини 

відокремлених суб’єктів, а тому доцільно означити межу об’єктивного й 

суб’єктивного [44, с. 231]. Указуючи на суб’єкти як на джерело суспільних 

відносин В. М. Протасов зауважує, що безсуб’єктні уявлення про суспільні 

відносини – це біда не тільки правознавства, а й інших суспільних наук, 

сучасного суспільствознавства [45, с. 38]. Однак, наголосимо на тому, що 

виокремлення межі об’єктивного й суб’єктивного не дає відповіді на 

запитання, які суб’єкти належать до трудового права. 

Основною ознакою трудового права В. С. Венедіктов називає його 

належність як до публічного, так і до приватного права. Він підкреслює, що на 

сьогодні такого приватноправового принципу права, як свобода договору, у 

трудових відносинах немає. Його впровадження й подальша реалізація 

можливі лише шляхом внесення відповідних змін і доповнень до положень не 

тільки чинного законодавства про працю, а й до законодавства України в 

цілому [46, с. 178]. Варто, однак, із цим не погодитись, адже свобода договору 

є одним з принципів цивільного права. Більше того, останньому відомі 

правовідносини, що виникають з договору підряду. 

Класифікацію ознак національного трудового права наводить А. В. 

Кацуба, а саме: а) трудове право є системою взаємопов’язаних правових норм; 

б) галузь трудового права є самостійною, має власні предмет і метод; в) 

предметом регулювання трудового права виступають трудові тісно пов’язані з 

ним відносини; г) трудове право застосовується шляхом поєднання методів ‒ 

диспозитивного й імперативного, централізованого й локального, державного 

й договірного, саме ця ознака вказує на особливий приватно-публічний 
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характер трудового права; д) трудове право є результатом відображення 

суспільних відносин, що склалися в державі і стали результатом суспільного 

замовлення, висловленого громадянами України [47, с. 31] .  

Запропоновану класифікацію варто розглядати, виключно в контексті 

трудового права як правової галузі, оскільки при застосуванні її до трудового 

права в цілому вона виявляється недостатньо повною.  

Також ознаками трудового права Б. С. Беззуб вважає: трудовий договір, 

робочий час і час відпочинку, оплату праці, трудову дисципліну, матеріальну 

відповідальність, охорону праці, поєднання роботи з навчанням, нагляд і 

контроль за дотриманням законодавства про працю і трудові спори [16, с. 25].  

Наведені науковцями ознаки віддзеркалюють основні категорії, 

притаманні вітчизняному трудовому праву, а їх перелік є неповним. На нашу 

думку, є сенс виділити такі його основні ознаки:  

‒ наявність трудових правовідносин між працівником і роботодавцем, що 

займають самостійне місце серед видів правовідносин і які оформляються 

трудовим договором переважно в письмовій формі; 

‒ чітке чергування робочого часу й часу відпочинку; 

‒ право на винагороду за належне здійснення трудової діяльності; 

‒ наявність трудових меж (правил) у робочому процесі, що охоплюється 

трудовою дисципліною; 

‒ трудове право є вираженням соціально-правових процесів, що 

відбуваються у суспільстві; 

‒ воно вирізняється системною і структурованою сукупністю правових 

норм, що регулюють трудові правовідносини; 

‒ трудовому праву притаманний публічно-правовий характер; 

‒ воно володіє охоронно-захисною властивістю – наявністю правових 

інститутів, спрямованих на забезпечення охорони праці, дотримання 
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трудового законодавства (нагляд та контроль), на вирішення трудових спорів 

тощо. 

Таким чином, трудове право, розглядають як правову, як науку і як 

навчальну дисципліну. Під трудовим правом як правовою галуззю потрібно 

розуміти галузь права, предметом якої служать трудові відносини, що 

формуються у сфері найманої праці. Трудові відносини можуть стосуватися 

захисту трудових прав, їх регулювання й відповідальності за їх порушення. 

Трудові відносини можуть бути як індивідуальні, так і колективні. 

Трудове право як наука є теоретичним висновком і оціночним судженням, 

які стосуються будь-яких трудових правовідносин. Трудове право як наука має 

якнайповніше відображати всі аспекти суспільного життя, інакше як наука 

воно регресує. 

Як навчальна дисципліна трудове право є завданням навчального 

процесу, завдяки якому можна здобути знання, що стосуються трудового 

права і як галузі права, і як науки. Як навчальна дисципліна воно не є 

підручником, що може складатись із Загальної, Особливої чи Спеціальної 

частин. Мета цієї дисципліни ‒ навчити слухачів аналізувати й відрізняти 

трудове право від суміжних правових галузей. 

Основною ознакою трудового права є наявність специфічного методу та 

способу регламентації трудових відносин і перехід від адміністративно-

командного методу регулювання останніх до договірного.  

 

1.2. Загальноправові тенденції і національні відмінності генезису 

трудового права 

 

Право, як система регулювання суспільних відносин, налічує багатовікову 

історію. Трудове право, як складова частина системи права у світовому 

юридичному просторі, займає одне з провідних місць. Процес його еволюції 
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охоплює цілу низку етапів. Одностайного ж погляду на відокремлення чітких 

періодів розвитку трудового права ні у світовому, ні в українському 

суспільстві не існує. 

В українській і російській науковій спільності часто лунають думки, що 

це право на теренах наших країн виникло із зародженням капіталістичних 

відносин. Уперше ж поняття «трудове право» з’явилося в ході революції 1848 

р., як узагальнена соціальна програма, спрямована на захист інтересів і потреб 

працюючих людей. Чи однозначно можна стверджувати, що витоки 

національного трудового права (як і взагалі всього трудового права) сягають 

саме капіталістичних відносин? Чи можна вести мову про те, що українське 

право розвивалось одним шляхом з європейським? Національне трудове 

законодавство здолало тривалий історичний шлях, означений основними 

етапами життя України у XX ст. – від розвалу Російської монархiї й до 

сьогодення [37, c.11, 12]. Кожен з періодів його розвитку спонукає вчених до 

глибокого аналізу значення трудового права для держави, суспільства і 

трудящих, а також для формування новітнього трудового законодавства. 

Вивчення еволюції галузі трудового права є надзвичайно важливим, адже, 

науковій думці належить правильно відображати об’єктивний світ, бути 

істинною. 

Дослідженням загально-правових тенденцій і національних особливостей 

історичної генези трудового права займалися такі науковці, як С. В. 

Вишновецька, Ю. П. Дмитренко, О. Г. Дутова, В. І. Журавель, А. В. Кацуба, З. 

Я. Козак, М. І. Іншин, А. Е. Семенова, Г. І. Чанишева, В. М. Сокол, І. А. Римар, 

В. А. Андронова, Л. С. Таль, В. Е. Теліпко, І. М. Твердовський, К. І. Дмитрієва, 

В. І. Щербина, Г. Г. Яблоновська, О. М. Ярошенко та ін. 

Кожен із перелічених учених має власне бачення зазначених питань, 

вивчення яких сьогодні є надзвичайно актуальним, зумовленим пошуками 
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єдиного ймовірно правильного шляху розвитку трудового права як в Україні, 

так і в усьому світі. 

На переконання С. В. Вишновецької, вже у Стародавньому Римі, в умовах 

рабської форми ведення господарства праця виділялася як самостійна майнова 

й духовна цінність, що становить собою особливий об'єкт цивільного обігу. І 

хоча римське право й розглядало працю як особливий об'єкт останнього, всі 

договори, що опосередковували її застосування, визначалися як суто 

зобов'язальна цивільно-правова угода. Отже, у Стародавньому Римі в умовах 

рабовласницького типу господарства не існувало підстав для виникнення 

трудового права як окремої галузі. Тому всі питання, пов'язані із 

застосуванням праці, вирішувались у сфері цивільного права і його засобами. 

У римському праві виділялися 3 самостійні договори найму: locatio conductio 

rei ‒ найом речей, locatio conductio operio ‒ найом робіт, який став згодом 

підрядом, і locatio conductio operarum ‒ найом послуг. У феодальному 

суспільстві людина сама віддавала себе владі господаря. У цю епоху 

використання праці складало предмет зовнішнього, переважно імперативного 

правового регулювання. З розвитком капіталістичного способу виробництва 

виникає не лише товарний ринок, а й залежний від нього вторинний ‒ ринок 

факторів виробництва, у тому числі й робочої сили [48, с. 58]. Отже, 

дослідниця висуває припущення, що період існування трудового права умовно 

можна поділити на капіталістичний і сучасний , або посткапіталістичний. 

Більшість науковців теж дотримується такої диференції. Наприклад, З. Я. 

Козак стверджує, що трудове право сформувалося як самостійна галузь саме 

завдяки капіталістичній формі трудових відносин. На кінець ХІХ – початок 

ХХ століття фундаментальні дослідження, які стосувалися цього питання, 

були здійснені О. Рачиньским та А. Е. Семеновою. Доктринальні 

напрацювання (особливо щодо інститутів трудового й колективного договору) 

можна виявити в роботах представників науки цивільного права (С. 
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Дністрянського, Р. Лонгшана де Бер’є, Е. Тіля та ін.) [48, с. 58]. Притаманність 

імперативних елементів для правового регулювання відносин найманого 

працівника і роботодавця відображали у своїх публікаціях науковці, які 

працювали у сфері так званого поліційного права (А. Я. Антонович, М. Х. 

Бунге, К. К. Гаттенбергер, М. М. Цитович) [48, с. 58]. Надалі трудове право 

розвивалося в руслі демократичних ідей. 

Цікаву, хоча й нестандартну класифікацію етапів розвитку трудового 

права можна знайти на сайті історії трудового права США [49], де відображена 

вся епоха еволюції американських земель. Вважаємо, що подібна 

диференціація була б ефективною основою для поділу етапів розвитку 

вітчизняного трудового права.  

Етап зародження у США трудового права: 1607 р.‒ англійські плантатори 

почали скаржитися на брак робочої сили; 1619 р.‒ робітників почали 

імпортувати з Африки; 1664 р.‒ зроблено перші спроби узаконення 

африканського рабства; 1676 р.‒ відбулося перше повстання рабів у Вірджинії; 

1677 р. ‒ вперше були звинувачені страйкуючі в Нью-Йорку; 1765 р. ‒ 

робітники вперше протестували проти репресивних британських податків; 

1773 р.‒ відбувався протест проти королівського оподаткування (так зване 

Бостонське чаювання); 1775 р. ‒ розпочалась Американська революція; 1787р. 

‒ прийнято Конституцію США; 1791 р. ‒ прийнято перший закон, яким 

запроваджено 10-годинний робочий день; 1835 р. ‒ відбувся загальний страйк 

проти 10-годинного робочого дня; 1863 р. ‒ А. Лінкольн звільнює рабів; 1865 

р. ‒ 13-тою поправкою до Конституції США скасовано рабство; 1866 р. ‒ 

створено Національний союз праці; 1886 р. ‒ заснована Американська 

федерація праці [49]. 

Етап прогресивної ери трудового права: 1900 р.‒ створено профспілки, 

відбуваються страйки проти пригноблення жінок та їх праці, засновано 

Міжнародну організацію праці у Франції; 1920 р. ‒ 19-ю поправкою до 
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Конституції США надано право голосу жінкам; 1946 р. ‒ прокотилася 

найбільша хвиля страйків в історії США; 1964 р.‒ прийнято Закон про 

громадянські права, що заборонив расову дискримінацію [49]. 

Етап прогресу трудового права. 1997 р. приймається законодавства, яке 

дозволяє президентові захищати права робітників [49]. 

Сьогодення. Імміграційна реформа. Зараз жінки складають дві третини 

нових членів профспілки США.  

Розглянута диференціація трудового права на території США фактично 

співпадає з історією розвитку національної свідомості американського народу 

й історичними етапами становлення цієї конфедеративної держави [49].  

Спираючись на класифікацію становлення основ трудового права у США, 

варто налічити, що трудове право цієї держави тісно пов’язано із залученням 

до процесу праці африканського темношкірого населення на рабовласницьких 

умовах. Характерною особливістю відзначаємо значну кількість страйків 

трудящих проти рабської праці та їх боротьбу за рівність умов праці так 

званих «чорних» та «білих» громадян країни, чоловіків і жінок. Апогеєм 

еволюції трудового права в США стало скасування рабства, досягнення 

трудящими рівності між працею жінок і чоловіків і надання можливості 

президентові захищати права працюючих. 

Як підкреслюють британські вчені [50], витоки національного трудового 

права можна простежити в далекому минулому, в самих різних частинах світу. 

У той час, як європейські вчені часто надають великого значення гільдіям 

середньовічного світу, деякі азіатські науковці вказують на існування 

трудових норм ще в Законах Хаммурапі і правилах з трудових відносин – 

Законах Ману. Латиноамериканські дослідники наводять Закони Індій, 

оприлюднені в Іспанії в XVII ст. для територій Нового Світу. Трудове право 

можна назвати сьогодні, по суті «дитиною» послідовних промислових 

революцій; воно починається з 18-го ст. і крокує далі. Але стверджувати, що 
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трудове право зародилось у 18ст. не можна, бо для нього це століття стало 

скоріше поштовим у розвитку. Витоки ж трудового права сягають 

найстародавніші закони. 

Деякі британські вчені, навпаки, заперечують останню тезу, й 

намагаються довести, що трудове право виникло у 1802 р., коли було 

оприлюднено перший закон [51, с. 219]. Подібний закон, спрямований на 

захист молоді, було прийнято в Цюріху в 1815 р. й у Франції в 1841 р. Прогрес 

трудового законодавства за межами Західної Європи, Австралії й Нової 

Зеландії був доволі повільним, доки після Першої світової війни високий 

рівень промислового становища у США не дозволив ввести таке 

законодавство аж до кінця XIX ст.  

Практично не мав місця розвиток трудового законодавства в Росії аж до 

жовтневої революції 1917 р. [51, с. 219]. Зазначена позиція яскраво ілюструє 

залежність розвитку трудового права від економічного становища світової 

спільноти й технічної оснащеності виробництва. Про це, зокрема, свідчать 

етапи ведення трудового законодавства у США в період високого 

економічного прогресу й у Росії після приходу до влади промислово 

орієнтованої більшовицької партії. 

Серед британських учених існує й інша радикальна класифікація етапів 

трудового права. Вони намагаються переконати, що трудове право виникло в 

1349 р., коли мав місце конфлікт між аристократією Англії і кваліфікованими 

британськими робітниками і було прийнято першу у світі постанову про 

останніх, яка складається з правил для робітників і з контролю за їх зарплатою. 

У 1350 р. створено перший статут працюючих, яким фіксувалася заробітна 

плата робітників і ремісників. У 1356 р. набрали чинності правила торгівлі 

масонів. Саме цей період в історії й дозволяє, нібито, вести мову про 

зародження британського трудового права [51, с. 221]. Наведена позиція 

вказує на непоодинокі прояви боротьби робітників за свої права. У той 



45 

 

 

історичний період такі моменти поряд з епідемією Чуми змусили роботодавців 

установити документарні правила у сфері праці, що відіграло немаловажну 

роль у розвитку всієї трудовоправової системи.  

Австралійські вчені вважають, що трудове право виникло на континенті у 

зв’язку з проголошенням першого судового рішення, яке стосувалося 

порушення трудових прав робітниками в 1907 р. Суд із примирення й 

арбітражу наголосив саме на порушенні останніх. Це була справа Харвест, що 

прославилася прецедентом, який полягав у тому, що мінімальна заробітна 

плата робітників становила собою прожитковий мінімум. Суд підтвердив, що 

остання має бути більшою, адже метою трудового права є саме захист 

працівників [52]. З нашої точки зору така позиція є нелогічною, оскільки 

винесення судом першого рішення про порушення трудових прав засвідчує, 

що трудові відносини між робітником і позивачем існували ще до моменту 

інциденту вчинення правопорушення. 

Розглянемо далі класифікацію періодів розвитку трудового права, яку 

наводить В. Г. Джіоєв. 

Перший етап – підгалузеве правове регулювання, протягом якого 

формувалося фабрично-трудове законодавство. Його вчений називає 

«приватнопромисловим правом» (1835 р. – початок XX ст. ) і став 

окреслюватися предмет регулювання такого законодавства – правовідносини у 

сфері найманої праці.  

Другий етап ґенези трудового права – період комплексного й галузевого 

правового регулювання (1913 р.– 1918 р.). На цьому етапі відбулася 

систематизація законодавства про працю.  

Третій етап – період автономного галузевого правового регулювання (з 

1918 р. ‒ 1991 р.) протягом якого спостерігається еволюція трудового права як 

правової галузі, коли воно чітко виділилось в самостійну галузь, оскільки було 

органічно пов'язано з можливістю фактичної реалізації і втілення приписів 
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правових норм, прийнятих у КЗпП СРСР 1918 р. й 1922 р. в реальних умовах 

функціонування держави й суспільства. 

Четвертий етап ґенези національного трудового права – період 

автономного галузевого правового регулювання ( пострадянський час ‒ 1992р. 

до сьогодення). Цей етап характеризується реформуванням трудовоправової 

галузі, посиленням приватноправового впливу на неї, інкорпоруванням 

міжнародно-правових норм, що регламентує найману працю, розширенням 

договірного впорядкування правовідносин, розширенням суспільних відносин, 

що охоплюється предметом трудового права й колом його суб'єктів [53, с. 14-

15].  

Проаналізувавши позицію вченого, зауважимо, що як і в більшості 

попередніх класифікацій розвиток трудових правовідносин прямо залежить від 

суспільно-політичних трансформацій буття соціуму. Протягом 2-х етапів 

трудове право розвивалося в російському імперіалістичному суспільстві, 

причому другий означився появою підприємницької діяльності. Третій етап – 

це стадія комуністичного правління й рівноправності всіх трудящих. На 

четвертому етапі російське трудове право розвивається як складова частина 

права незалежної пострадянської держави. 

Запропоновану класифікацію періодів розвитку трудового права на 

теренах пострадянського простору можна застосувати, як ї до російського 

трудового права, так і частково можна вважати підходящою для українського. 

Оскільки Україна й Росія значний час були однією державою – спочатку у 

складі Російської імперії, потім у складі СРСР, розглянуті етапи не суперечать 

основним правовим процесам історії розвитку українського національного 

трудового права.  

Підсумовуючи загальну класифікацію еволюції трудового права, варто 

звернути увагу на думку С. Дікіна, який стверджує, що закон є основним 

чинником у регулюванні економіки країни. У різних державах існували різні 
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правові традиції, що використовували різні інституційні технології для 

соціального контролю. Країни загального права, як правило, більше 

покладаються на ринки й контракти, соціалістичні – на регламентацію 

державної власності, оскільки більшість із них отримали у спадок свої правові 

системи. Ось чому становлення трудового права відбувалося під впливом або 

колонізації, або військових завоювань, або іншого способу [54, с. 5]. 

Настав час навести власну класифікацію етапів становлення й розвитку 

трудового права: 

1) ХХ ст. до н. е. – ІV ст. до н. е.; 

2) ІV ст. до н. е. – ХІІІ ст.;  

3) ХІІІ ст. – ХVІІІ ст.;  

4) ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.; 

5) початок ХХ ст. – початок ХХІ ст. 

Початком першого етапу вважається ХХ ст. до н. е., коли на території 

Месопотамії (нині ‒ південь Ірану) були прийняті так звані Закони Білаламі. 

Вони мають першу згадку про правове регулювання оплати праці, зокрема, у 

статтях 7 і 8 указувалося, що «наймана праця для женця дорівнювала 2 суту 

ячменю, в сріблі – це 12 утуту. Наймана праця ж сіяльника становила одну 

суту ячменю» [55, с. 7]. Як бачимо, уже в ті часи було закладено початок 

регульованої системи оплати праці, яку замінила бартерна форма 

взаємовідносин працівника й роботодавця. 

У стародавні часи була прийнята натуральна, або бартерна, система 

обміну, на підставі якої працювали й тогочасні держслужбовці, які за свою 

службу отримували в користування земельну ділянку. Так, у Законах 

Хаммурапі (1792‒ 1750-х роки до н. е.) зазначено, що воїни (редуми й баіруми) 

отримували в довірче користування поле й сад, які могли передавати у 

спадщину [51, с. 14]. Незважаючи на примітивність способів оплати праці, такі 
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взаємовідносини є одними з перших ознак, притаманних трудовому праву, а 

саме попередньо визначеної оплати виконаної роботи. 

Як зауважує В. Е. Теліпко, за своєю природою й соціальним 

призначенням трудове право є гуманістичним, спрямованим на захист 

інтересів осіб, змушених у силу об’єктивних обставин продавати свою робочу 

силу. Вважається, що трудове право належить до сфери права соціального, яке 

встановлює соціальні гарантії для певної частини суспільства з метою надання 

його громадянам рівних можливостей участі в суспільно-трудових відносинах 

і повинно забезпечувати дотримання соціальної злагоди й благополуччя в 

соціумі [56, с. 8]. Із наведеної позиції дослідника можна стверджувати, що 

трудове право на першому етапі свого історичного існування не мало яскраво 

вираженого соціального спрямування, але встановлена норма отримання 

певної матеріальної винагороди свідчить про перші прояви регулювання праці, 

що, безумовно, прямо стосується царини трудових відносин. 

Є. Б. Хохлов переконує, що еволюція трудового права як самостійної 

галузі в загальній правовій системі безпосередньо пов'язана із зародженням 

найманої праці й перетворенням її на соціально значуще явище [57, с. 5]. Нам 

імпонує думка вченого, адже цей вид праці передбачає добровільне право 

особи обирати вид діяльності й умови праці запропоновані роботодавцем. 

Як підсумок першого історичного етапу становлення трудового права 

зазначимо, що, незважаючи на перші ознаки наявності трудового права в ті 

далекі часи, як окрема галузь воно не існувало, оскільки окремі норми 

трудового права ще не свідчили про появу самостійної правової галузі зі 

своїми методами, принципами, предметом та ознаками. 

Характерною особливістю другого етапу еволюції трудового права є 

розвиток так званого римського права. Між ученими й донині триває дискусія 

з приводу належності норм останнього до сфери трудових правовідносин. Але 
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все ж таки більшість науковців дотримується думки, що норми права щодо 

праці у Стародавньому Римі належать до галузі цивільного права. 

Так, у Стародавньому Римі в умовах рабської форми ведення 

господарства, праця була виділена як самостійна майнова й духовна цінність, 

що становить собою особливий об’єкт цивільного обігу. І хоча римське право 

й розглядало працю як особливий об’єкт останнього, всі договори, що 

опосередковували її застосування, визначалися як суто зобов’язальна 

цивільно-правова угода [47, с. 32]. Іншими словами, будь-які рішення стосовно 

проблем застосування й використання праці вирішувались у площині 

цивільного права, що не дає підстав вести мову про виникнення окремої галузі 

трудового права. 

У рамках виділеного нами періоду розвиток трудових відносин зазнав 

суттєвого прогресу за доби феодалізму. На відміну від римського права, яке 

розглядало працю як самостійну майнову цінність, для феодального 

суспільства характерним є поглинання здатності до праці безпосередньо 

особою трудівника. Іншими словами, об'єктом договору ставала не здатність 

людини до праці, а сама людина, яка віддавала себе владі господаря. У цю 

епоху застосування праці становило предмет зовнішнього, переважно 

імперативного правового регулювання. Початкове використання праці 

опосередковувалося засобами патріархального сімейного права, а згодом з 

падінням авторитету сімейної влади названа функція була перейнята майже 

повністю публічним поліцейським (адміністративним) правом [58, с. 22]. 

Фактично протягом цього етапу, як і впродовж попереднього історичного 

періоду, трудове право так і не стало окремою правовою галуззю, оскільки 

праця використовувалася на підставі особистої залежності суб’єкта права, що 

не властиво нормам трудового права як окремої галузі. 

Що стосується третього етапу історичної ґенези трудового права, то 

приблизно починаючи з ХІІІ ст., найом праці набуває рис договірного типу. 
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Характерним способом укладання працівником договору найму в цей період є 

акт «комендації», який полягав у тому, що за урочистих умов особа, яка 

наймається на роботу, поступається своєю незалежністю, вкладає свою працю 

в руки господаря, який у вигляді відплати передає їй будь-яку реальну або 

символічну річ [59].  

Зокрема, у ст. 1 Ордонансу «Про суддів» 1346 р, який мав силу закону, 

виданого королем Еддуардом середньовічної Великобританії, було 

проголошено: «Бажаючи, щоб наші судді застосовували рівне право до всіх 

людей, не виявляючи жодної заінтересованості, ми вирішили й наказали, щоб 

судді склали присягу про те, що того часу доки вони будуть виконувати 

обов’язки судді, вони не зможуть отримувати ні грошової винагороди, ні одягу 

ні від кого, крім нас самих. Через це ми підвищили оплату їх праці до розмірів, 

наскільки це потрібно для того, щоб задовольнити їх потреби» [55, с. 376]. Цей 

королівський указ засвідчує факт визначеної заробітної плати для британських 

суддів, окрім цього, паралельно є одним зі способів боротьби з корупцією в 

судовій сфері. 

Наступні згадки про розвиток трудового права датуються 

капіталістичною добою. Так, В. Е. Теліпко зазначає, що формування 

капіталістичного ладу та його зміцнення в усіх країнах проходило майже 

однаково. Держава, звільнивши трудівника з кріпосництва, одночасно 

позбавила його й засобів виробництва, унаслідок чого утворилася вільна 

робоча сила. Виникло правове становище, за якого працівник змушений був, 

(але «вільно» і «на власний розсуд»), продавати власникові засобів 

виробництва єдиний належний йому товар – робочу силу [56, с. 9]. 

Розглянутий історичний момент указує на отримання трудящими свободи, в 

тому числі на вибір роботодавця й на вид діяльності. За таких умов праця 

знову стала самостійною майновою цінністю й могла виступати предметом 

договору про трудовий найом.  
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Наприкінці ХVІІІ ст. буржуазна революція у Франції проголосила 

свободу праці, чим було забезпечено вільний попит і продаж робочої сили. Від 

моменту проголошення свободи праці трудові відносини складалися без 

порушення інтересів буржуазії, оскільки, залишившись без засобів 

виробництва, трудівник змушений був погоджуватися на запропоновані йому 

умови. При цьому формально права й обов'язки визначались угодою сторін, 

тому трудові відносини державу в той час не цікавили [56, с. 9]. Таке 

становище перетворили робочу силу на товар, а останні регламентувалися 

цивільно-правовою угодою. Інакше кажучи, всі трудові відносини знову 

почали розглядатись у площині цивільного права. 

Як зауважив Л. С. Таль, так звані принципи свободи договору полягали у 

втручанні держави у зміст цього правочину, тобто, при наймі праці законом 

визначалися права й обов’язки сторін, причому законодавець гарантував 

працівникові отримання доходу за свою працю [60, с. 22]. 

Як підсумок третього етапу еволюції трудового права зазначимо, що 

трудове право, як окрема правова галузь, і досі не було сформовано, але 

позитивним моментом слід назвати формування ринку робочої сили. У цей 

період були створені значні передумови для відділення трудового права в 

окрему галузь. 

Розгляд четвертого етапу еволюції трудового права на світовій правовій 

арені розпочнемо з нагадування, що масові буржуазні революції перетворили 

суспільство з об’єкта права на його суб’єкт, проте з однією обмовкою: 

соціально не захищений суб’єкт права фактично був позбавлений будь-яких 

майнових засобів до існування й забезпечення своєї родини, крім невід’ємної 

від нього здатності до праці та ( що, звичайно важливо) права на неї [59]. С. В. 

Вишновецька звертає увагу на те, що за таких умов правове регулювання праці 

знову перейшло зі сфери публічно-правової у приватноправову [48, с. 58]. 
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Варто відмітити певну циклічність правових процесів, що зумовило 

повернення до римського права. 

У Речі Посполитій у цей історичний період були визначені норми, що 

закріплюють виключне право шляхти на зайняття в державі релігійних і 

світських посад, яке містилось у ст. 7 Кардинальних прав 1768 р. Згідно зі ст.9 

цього ж законодавчого акта землевласник не міг позбавити життя залежного 

селянина. Наведена норма-гарантія була закріплена санкцією ст.10 

Кардинальних прав, що передбачала смертну кару для шляхтича за умисне й 

безпричинне вбивство простої людини [61, с. 159]. Зауважимо, що така позиція 

законодавця свідчить про можливість вищою верствою суспільства – шляхтою 

‒ займати високі релігійні й державні посади, а також служить показником 

захисту прав осіб, працюючих на шляхтичів.  

Чимало вчених саме цей період називають зародженням трудового права 

як правової галузі, оскільки в багатьох європейських індустріальних країнах 

було закріплено основні принципи трудового права як окремої галузі системи 

правовідносин. 

У першій третині ХІХ ст. наймана праця стала панівною формою 

соціальної організації праці у провідній капіталістичній країні світу – Англії, а 

пізніше – у всій Західній Європі. За приклад можна навести Англійський білль 

1847 р. про 10-годинний робочий день, який не лише надавав незначні реальні 

блага трудящим, а й був, так би мовити, «перемогою принципу». У той час 

значна роль відводилася профспілкам, оскільки жоден закон у сфері праці не 

ухвалювався мирним шляхом. У зв’язку із цим трудове право традиційно 

йменувалося як «право охорони праці», в чому вбачалася його головна 

соціальна функція. У середині ХІХ ст. в європейських державах були прийняті 

перші соціальні нормативно-правові акти, присвячені регулюванню трудових 

відносин, ‒ так звані закони про обмеження робочого часу. Саме вони дали 
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поштовх для формування нової правової галузі – трудового права й 

відповідно, нових правовідносин – трудових [59].  

Підводячи підсумки четвертого етапу еволюції трудового права, 

відмітимо, що в цей період капіталізму трудове право відокремилося від 

цивільного і стало самостійною галуззю регулювання суспільно-правових 

відносин. Із цього часу трудове право розпочало виконувати свою основну 

соціальну функцію – охороняти працю. 

П`ятим етапом історичної ґенези трудового права виступає період з 

початку XX ст. до сьогодення. Його початок ознаменував закінчення ери так 

званого фабричного законодавства, коли капіталістичне суспільство запустило 

процес індустріалізації, в результаті якого виникла велика кількість заводів і 

фабрик. Роботодавці в переважній своїй більшості не бажали зв’язувати себе 

нормами закону для належної регламентації трудових відносин, що й пояснює 

досить пізнє виникнення трудового права як окремої правової галузі. Проте, 

колективна боротьба трудящих змусила владу піти на поступки: були видані 

нові закони про працю.  

Підкреслимо, що трудове право XX ст. вирізняється нестабільністю. Його 

зміст часто змінюється в бік як розширення, так і звуження демократичних 

прав працюючих. В Англії, де профспілки і страйки отримали законодавче 

визнання ще в XIX ст. уряд консерваторів, наляканий загальним страйком 

1926 р., провів у 1927 р. через парламент закон, який заборонив страйки. Цей 

антипрофспілковий законодавчий акт було скасовано у 1946 р. (майже через 

20 років) урядом лейбористів. У 1971 р. уряд консерваторів домігся видання 

закону про промислові відносини, який передбачав обов'язкову реєстрацію 

профспілок. Ця практика була скасована в 1974 р., що ознаменувало подальшу 

демократизацію трудового законодавства Англії. Були підготовлені й набули 

чинності закони про зайнятість, про рівну заробітну плату чоловіків і жінок, 

про професійне навчання та ін. Вони регламентували охорону праці й техніку 
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безпеки, максимальну тривалість робочого дня для жінок і підлітків, порядок 

виплати заробітної плати, соціальне страхування на випадок хвороби, 

інвалідності, пологів і безробіття, порядок укладення колективних договорів. 

Сучасне законодавство Англії спрямоване на запровадження дешевого 

житлового будівництва, на охорону здоров'я й навколишнього середовища, на 

національну освіту [62, с. 8]. Сьогодні Англія має найбільш розвинене трудове 

й соціальне законодавство, під впливом якого формувалися відповідні правові 

галузі в інших країнах світу, зокрема у США. 

При розгляді трудового права США є сенс виділити Закон Тафта-Хартлі 

1947 р., яким внесено поправки до Закону Вагнера, прийнятого в 1935 р. ‒ у 

період кризової ситуації. Закон мав за мету перш за все політичні завдання Ф. 

Рузвельта перед черговими виборами, який свого часу створив певний 

дисбаланс політичних сил, обмеживши свободу дій і «нечесну трудову 

практику» тільки підприємців, що викликало бурхливого протесту з їх боку. 

Боротьба навколо Закону (1935 р.) розпочалася відразу ж після його прийняття 

і тривала до 1937 р. Цю боротьбу можна поділити на декілька етапів: а) за 

визнання закону неконституційним; б) за його перегляд конгресом, у якому за 

наступні 10 років було розглянуто 200 відповідних законопроектів. У 1947 р. 

такий перегляд відбувся ‒ було прийнято Закон Тафта-Хартлі, який діє й до 

нині [63, с. 29]. Додамо, що останній був покликаний створити механізм 

припинення незаконних страйків і звести бар’єри для запобігання політизації 

профспілок. 

Для повнішого розкриття досягнень трудового права на сучасному етапі 

наведемо за приклад Францію ‒ ще одну країну-флагман у сферах правових 

відносин та економічного розвитку. Які ж ключові моменти сприяли розвитку 

трудових правовідносин у цій державі? 

Початок регулюванню трудових відносин у Франції поклали 2 трудових 

кодекси, виданих у 1910 р. і в 1973 р. Саме ці французькі пам'ятники 
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трудового права містили Загальнонормативну і Спеціальну частини. На 

початку 80-х років XX ст. до Трудового кодексу країни були внесені суттєві 

поправки, присвячені організації діяльності державних органів у сфері 

трудових відносин, регламентації заробітної плати і трудових спорів, 

дозволених спеціальними судами. У Франції 1959 р. ознаменувався появою 

Кодексу соціального страхування, норми якого встановлювали пенсії й 

допомоги у зв'язку з хворобою, вагітністю, травматизмом, інвалідністю, 

старістю, втратою годувальника, безробіттям. Кодекс гарантував громадянам 

захист на випадок соціального ризику. Вищевказані виплати регулярно 

індексувались. Державне соціальне страхування було засновано на внесках 

підприємців і працівників, а також на засобах, що виділяються урядом. Кодекс 

передбачав підтримку осіб, які опинилися у бідності або злиднях [62, с. 9]. У 

Франції в цей період трудове право й тісно пов’язане з ним право соціального 

забезпечення отримали суттєву законодавчу регламентацію. Державні органи 

в царині регулювання трудового законодавства вийшли на новий рівень 

організації, що дозволило швидко і якісно впорядковувати будь-які ситуації 

між трудових відносин.  

У Німеччині наприкінці XIX ст. – на початку XX ст. значного поширення 

набули тарифні угоди між підприємцями й найманими робітниками. Така ж 

практика була юридично закріплена у Законі ФРН «Про тарифні договори» 

(1949 р.). У нинішній час тут склалося високоефективне соціальне 

законодавство, початок якого поклав Соціальний кодекс (1911 р.), головною 

достойністю якого є те, що він вирівняв права робітників і службовців, увів у 

практику обов'язкове соціальне страхування [62, с. 10]. Трудове законодавство 

ФРН вирізняється якісним підходом до встановлення рівноправності між 

чоловіками й жінками, працівниками й державними службовцями, між 

місцевим німецьким населенням і соціальними меншинами. Саме тому воно 
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залишається одним з найкраще врегульованих, з якого повинні брати приклад 

законодавці інших країн. 

Як підсумок до наведеної нами історичної ґенези трудового права 

зазначимо, що протягом усього періоду ‒ від зародження і до нинішніх часів – 

право про працю розвивалося в рамках певної циклічності. Якщо на перших 

етапах свого становлення воно не мало можливості існувати як окрема галузь в 

системі права, через регулювання праці на основі цивільно-правових відносин 

і приватного права, то в подальшому після набуття працівником статусу 

вільної людини, виникли позитивні передумови для його виокремлення й 

закріплення. Трудове право як правова галузь виникло в Англії в середині ХІХ 

ст. й поступово поширилося: спочатку по країнах Західної Європи, згодом і по 

інших континентах.  

На сучасному етапі трудове право вдосконалюючись постійно зазнає 

певних змін. Право вільно обирати вид діяльності, право на захист трудових 

прав, на безпечні умови праці та інші нині проголошені найважливішими 

правами людини.  

Що стосується класифікації етапів розвитку національного трудового 

права, варто зазначити, що українські землі дійсно мали складну історію. 

Надзвичайно важко здійснити якусь чітку диференціацію, оскільки більшість 

земель перебувала в різному підпорядкуванні держав. 

Класифікацію періодів розвитку трудового права на теренах нашої країни 

наводить А. В. Кацуба, який виділяє нижченаведені історичні етапи: 

1) ХІХ ст. – початок ХХ ст. На першому етапі, починаючи з 1882 р. 

виходить ряд законів: «Про малолітніх працюючих на заводах, фабриках і 

мануфактурах» від 1 червня 1882 року; «Про заборону нічної праці 

неповнолітніх і жінок на заводах, фабриках і мануфактурах» від 3 червня 1885 

року; «Про затвердження проекту правил про нагляд за фабричною 
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промисловістю, про взаємні відносини фабрикантів і робочих та про 

збільшення числа чинів фабричної інспекції» від 3 червня 1886 року [47, с. 33].  

2) ХХ ст. – початок ХХІ ст. На другому періоді відбувається 

реформування законодавства про працю, спостерігається застій в економіці 

СРСР. Зокрема, 15 липня 1970 р. було ухвалено Закон «Про затвердження 

Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю». На підставі 

загальносоюзного законодавства про працю Верховна Рада УРСР прийняла 10 

грудня 1971 року і ввела в дію з 1 червня 1972 р. Кодекс законів про працю 

УРСР, що складався з преамбули й 18 глав, до яких увійшли 265 статей [64, с. 

23-44]. 20 квітня 1978 р. було прийнято Конституцію УРСР, де були закріплені 

основні принципи КЗпП УРСР 1971р. Наприкінці 80 – на початку 90-х років 

приймалися нові акти, вносяться зміни до трудового законодавства. Мета 

більшості з них ‒ зміцнення трудової дисципліни [47, с. 33]. 

3) Початок ХХІ ст. – до сьогодення. Цей історичний період розвитку 

трудового права в Україні характеризується появою нових проектів Трудового 

кодексу, інтеграцією національної галузі трудового права до Європейського 

Союзу. Особливостями цього етапу є намагання пристосувати КЗпП 

УРСР1971 р. до нових умов ринкової економіки й потреб ХХІ ст. [47, с. 33].  

Зробивши поглиблений аналіз наведеної науковцем класифікації, 

зазначимо, що в цілому періодика розкрита досить якісно, але, на нашу думку, 

ретельнішого дослідження потребує останній – сучасний етап розвитку 

трудового права України. Ця класифікація розкриває розвиток національного 

трудового права вже після набуття ним статусу окремої галузі в системі права, 

а от вченим ігноруються більш давні періоди, коли українські землі входили 

до складу Російської, Австро-Угорської імперій, Речі Посполитої й 

Литовського князівства. 

Пропонуємо розглянути класифікацію етапів вітчизняного трудового 

права С. В. Вишновецької: 
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1) Х ст. – кінець XIX ст. Вітчизняне дореволюційне цивільне 

законодавство було побудовано на римській класифікації договорів, і договір 

locatio conductio operarum було закріплено в цивільному уложенні як угода про 

особистий найом, згідно з яким одна особа набуває за винагороду право 

тимчасового користування послугами іншої особи. Зі зміною соціально-

правової й економічної обстановки передові представники науки цивільного 

права звернули увагу на виникнення специфічних відносин у сфері 

застосування праці. Діюче на той період регулювання відносин у трудовому 

процесі переважно методами цивільного права дозволяло роботодавцям 

експлуатувати робітників, праця яких мало чим відрізнялась від феодальних 

умов праці холопа [48, с. 58]. 

2) кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. У цей період вітчизняне законодавство 

про особистий найом трудівників розпадається на загальне і спеціальне. 

Перше повністю відповідало вимогам римської класифікації і принципам 

цивільного права, а друге переважно регламентувало працю робітників на 

крупних виробництвах, почало ґрунтуватись на нових принципах. 

У цей час з’являються нові види праці, що вимагали іншого підходу до 

дослідження правової природи трудового договору. Зокрема, автори 

«Народної енциклопедії наукових і трудових знань» відвели останньому розділ 

«Юридичні принципи робочого договору», де виділялися 2 основних типи 

трудового договору: а) робочий («договір, за яким одна особа за винагороду 

обіцяє застосувати свою фізичну або розумову силу до чужого господарства, 

підпорядковуючи всю свою діяльність або основну частину її вказівкам чи 

потребам певного роботодавця») і б) підприємницький («договір, за яким 

особа, яка віддає свою працю, обіцяє виконання тих чи інших певних послуг, 

не віддаючи своєї робочої сили в розпорядження іншої») [65, с. 210, 211]. Як 

бачимо, тут уже називається підстава для виведення трудового договору про 
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найом робітника зі сфери цивільно-правових угод, тобто – характер відносин, 

установлюваних цим правочином [48, с. 58, 59];  

3) початок ХХ ст. – кінець XX ст. із розвитком відносин найманої праці, 

яка мала місце в рамках капіталістичних форм господарства, фабричне 

(промислове, робоче) законодавство в Російській імперії набуває все більшої 

ваги. Це законодавство, що помістилось у ХІ томі Зводу законів, згодом було 

охоплено Статутом про промисловість, який після 1913 р. трансформувався у 

Статут про промислову працю. Указані Статути містили майже всі основні 

інститути і правові поняття, на підставі яких сформувалася галузь радянського 

трудового права. 

Завдяки науковим розробкам (насамперед Л. С. Таля) в Росії до 1917р., по 

суті, складалося загальнотеоретичне розуміння промислового права, яке 

трактувалось як сукупність спеціальних норм, що встановлюють внутрішній 

порядок промислового підприємства і взаємовідносини між особами, які 

входять до його складу. 

Радянське трудове право було вкрай ідеологізованим. Його 

концептуальним підґрунтям були певні непохитні догми: а) будівництво 

соціалізму і комунізму, б) заперечення приватної власності й експлуатації 

людини людиною, в) диктатура пролетаріату, г) роль держави як головного 

інструмента суспільних перетворень, д) роль праці, право на неї й обов'язок 

працювати, е) переваги колективістських засад у суспільному житті, тощо. 

Необхідно визнати, що на різних етапах розвитку країни після жовтня 1917 р. 

тлумачення цих понять змінювалось. Повороти політичної лінії, зміни нюансів 

офіційної ідеології, що неодноразово відбувалися, здійснювали значний вплив 

на трудове законодавство і трудо-правову теорію. 

Цей етап, на думку С. В. Вишновецької, тривав до розпаду СРСР і набуття 

Україною статусу незалежної держави [48, с. 59, 60]. 
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Аналізуючи наведені С. В. Вишновецькою періоди еволюції трудового 

права, звертаємо увагу, що в її класифікації бракує сучасного етапу його 

розвитку на теренах України. У той же час в будь-якому разі, ця класифікація 

розкриває шляхи, які пройшло трудове право до моменту свого визнання як 

правової окремої галузі. Цінність таких матеріалів полягає в тому, що вони на 

підставі попередніх етапів становлення й розвитку трудового права 

допомагають підкреслити майбутні перспективи українського законодавства 

про працю і зробити висновки, на основі саме чого будувались окремі норми 

сучасного трудового права. 

Етапи історичного становлення правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників наводить В. І. Журавель, виділяючи такі періоди: 

1) середина ХІХ – початок ХХ століття. Цей етап у зв’язку з Французькою 

революцією, страйками в Англії, характеризується насамперед зародженням 

профспілкового руху на Україні. Відбуваються зміни в законодавстві, 

зумовлені скасуванням кріпосного права, внаслідок чого спостерігається певна 

економічна і трудова революція. Це означало бажання і право громадян 

Російської імперії працювати в різних установах, що призвело до актуалізації 

правового регулювання трудових відносин між працівниками й роботодавцями 

[66, с. 82].  

2) 20-ті роки ХХ століття – 1991 р. Початок цього періоду пов'язано з 

появою першого вітчизняного кодифікованого нормативно-правового акта ‒ 

Кодексу законів про працю УРСР (1922 р.), яким було передбачено низку 

положень, що захищали трудові права працівників: а) установлення 8-

годинного робочого дня; б) забезпечення прав шляхом внесення їх до 

трудового договору; в) щотижневий безперервний відпочинок тривалістю не 

менше 42 годин [66, с. 83].  

Посилаючись на думку відомого вченого М. Й. Бару, цей науковець 

зазначає, що на цьому етапі радянський законодавець створював 
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законодавство так, щоб законодавчі норми були спрямовані на захист 

суспільної власності, яка вважалася священним і недоторканим фундаментом 

радянського ладу [67, с. 185]. Відповідно, таке законодавство орієнтувалося на 

виробництво, а не на інтереси і права самого трудівника. У цілому ж в СРСР 

економічні процеси ставилися вище життя і здоров’я людини та її прав [66, с. 

84]. 

Як бачимо В. І. Журавель розглядає розвиток трудового права за часів, 

коли Україна належала до 2-х проросійських держав – Російської імперії й 

СРСР. Ми не погоджуємося з позицією вченого щодо початку правового 

регулювання трудових процесів лише в середині ХІХ ст., що і підтвердимо в 

наведеною власною періодизацією. 

Отже, навівши позиції науковців, які розглядали ґенезу трудового права в 

Україні, пропонуємо власну класифікацію, яка з нашого погляду, найбільш 

достовірно відобразить етапи розвитку сфери національних трудових 

правовідносин. 

1) Х – ХІХ століття. Перші зародки регулювання трудових правовідносин 

в Україні можна спостерігати ще в період Київської Русі, коли основним 

джерелом права служив правовий звичай, яким переважно й регулювалася 

праця людей. На цьому історичному етапі елементи найманої праці вже 

зустрічаються в різних верствах населення країни. Що стосується вищих 

верств його застосування, то це ‒ військова справа, служба у князя на різних 

посадах (конюший, скарбник). При цьому перехід на службу до іншого князя 

нерідко розглядався як державна зрада. Зайняття ж іншої посади у цього ж 

князя чи князя дружньої держави не тягло за собою ніяких несприятливих 

наслідків, здійснювалося з «ласки» (за згодою) князя й могло 

супроводжуватися як оплата «за службу» підданому передачею нових земель у 

власність або в користування зі збереженням колишніх [58, с. 37]. Що ж до 

бідних, «чорних» людей, то питання про їх перехід на інші землі, переїзд до 
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міста чи зміну роду занять багато в чому залежало від наявності в них 

особистої свободи. Бідні власники-селяни (смерди) й вільні городяни могли 

змінювати місце й рід своєї діяльності самостійно, а робота ж за наймом 

вимагала угоди з господарями [68, с. 15]. Свобода давала трудівникові 

можливість вільно обирати рід занять, часто за нього це робив господар. Вища 

верства (службовці князя), за свою працю отримували земельні наділи, що 

можна трактувати як оплату виконаної роботи. 

У цей час виникло таке зобов’язання, як договір закупництва. Він 

упорядковувався Руською Правдою, згідно з ним вільний селянин, стаючи 

закупом брав на себе обов’язок відпрацювати надану йому паном купу 

(грошові та інші матеріальні цінності, знаряддя праці), виконуючи в 

господарстві пана певну роботу протягом конкретного строку. Закуп ніс 

відповідальність за заподіяну майну пана шкоду. Пан зобов’язувався надати 

купу або земельну ділянку (отарицю) і мав право вимагати від закупа 

належного виконання роботи [69, с. 127]. Ці історичні події мають важливе 

значення для майбутнього формування галузі трудового права, оскільки в них 

виявилися перші ознаки взаємної відповідальності: трудівника ‒ за результати 

своєї праці, а роботодавця ‒ за оплату виконаного фронту робіт.  

До цього періоду ми відносимо правове регулювання найманої праці за 

часів, коли українські землі належали до Великого князівства Литовського.  

Як зазначає К. Л. Томашевський, серед джерел права, регулюючих 

відносини з використання найманої праці, поряд з правовими звичаями 

активно почали розроблятись і видаватися нормативно-правові акти (привілеї 

– приватні закони, магдебурзьке право міст, пізніше – Статути) [68, с. 17]. 

Поступово на підставі прийнятих Статутів Великого князівства Литовського 

раніше вільні люди почали втрачати свою самостійність. Так, Артикулом 22 

дванадцятого Статуту цього князівства (1588 р.) регулювалась «оренда рабів». 

Як підкреслює американський учений Р. Хеллі, цей інститут існував не тільки 
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на папері, але й у дійсності [70, с. 206]. Прийняття вказаного Статуту серед 

науковців сьогодення, викликає чимало здивувань, оскільки він був 

побудований на більшості старовинних правових норм звичайного права, 

розроблених на підставі досвіду поколінь.  

Українські землі у складі Речі Посполитої фактично втратили будь-яку 

самостійність, що відчутно відбилося й на трудових правовідносинах. На 

цьому етапі всі селяни стали кріпаками, їх положення значно погіршилося, 

оскільки існувала велика кількість податків. Захист же прав стосувався 

виключно крупних землевласників і шляхтичів.  

У травні 1791 р. було прийнято Конституцію Речі Посполитої, в якій були 

закріплені основи державного устрою, а в розділі 4 цього правового документа 

проголошено принцип договірного регулювання відносин селян і панів. 

Відповідно до вказаної норми дозволялося укладати договори між 

землевласниками та їх селянами ‒ як з усіма мешканцями села разом, так і з 

кожним окремо. Договір містив загальні і взаємні зобов’язання, від яких 

сторони не вправі були відмовитися в односторонньому порядку [68, с. 22, 23]. 

Підбиваючи підсумки аналізу першого етапу становлення й розвитку 

національного трудового права, наголосимо, що в цей період у сфері трудових 

відносин відбулися досить серйозні зміни. Раніше трудові відносини між 

працівником і роботодавцем були побудовані на підставі правового звичаю, 

але згодом, у період переходу українських земель з-під влади однієї держави 

під владу іншої, набула панування система кріпацтва. Якщо раніше 

українських селян можна було поділити на належних господареві й вільних, то 

за часів Речі Посполитої всіх селян закріпили за панами й позбавили права на 

добровільний вибір виду діяльності й роботодавця. 

2) ХІХ ст. – початок ХХ ст. Цей етап, пов'язано з виникненням так 

званого фабричного законодавства. У багатьох зарубіжних країнах в цей 

період бурхливими темпами розвивалася промисловість. Але в Російській 
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імперії, до складу якої входили українські землі, індустріальна сфера 

виробництва знаходилась майже в зародку. 

На початку ХІХ ст. вагомого значення в регулюванні відносин у трудовій 

сфері, в тому числі й найманої праці, набуває законодавство Російської імперії, 

яке до 1835 р. взагалі не мало відповідного закону, що впорядковував би 

питання вільного найму. За дослідженням Г. В. Балицького, на початок ХІХ ст. 

в Російській імперії з 95000 робітників вільно найманих було лише 45625, 

тобто менше половини [71, с. 5]. Більшість же працівників фабрик і заводів 

становили кріпосні селяни, яких відправили працювати у промислову сферу і 

які не мали права звільнятися або переходити на іншу роботу. Оскільки, 

Україна входила до складу Російської імперії, аналогічна ситуація 

спостерігалась і на українських землях. 

Певні покращання у правовому статусі робітників настали після 

прийняття Указу 1835 р. , за яким було дозволено звільнення працівників «в 

інші звання за проханням фабрикантів» [72, с. 31]. Однак, це автоматично не 

призводило до поліпшення положення робітників фабричної сфери в 

основному через невиконання роботодавцями багатьох правил вказаного 

правового акту. 

К. Л. Томашевський пише, що аж до скасування кріпацтва в 1861 р., сфера 

відносин найманої праці на всіх територіях, що входили до складу Російської 

імперії, була достатньо вузькою через панування примусового права. 

Законодавство у другій половині ХІХ ст. практично не втручалося в 

регламентування трудових відносин між власниками фабрик і робітниками 

[68, с. 27, 28]. На землях Російської імперії панувало примусове право, 

оскільки тогочасне суспільство досить повільно адаптовувалось до вже 

починаючої домінувати в інших країнах тенденції надання свободи селянству. 

Українські кріпаки в цей період страждали від каторжних і ненормованих 
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робіт, не маючи можливості відмовитися від трудової діяльності або змінити її 

вид . 

Після скасування кріпацтва побачили світ перші закони ‒ про заборону 

дитячої праці, охорону праці молоді й соціальне забезпечення, які були 

прийняті в Російській імперії лише у 80-х роках ХІХ ст. Наприклад, у Законі 

«Про нагляд за закладами фабричної промисловості і про взаємні відносини 

фабрикантів і робітників» (1886 р. ) установлювались умови укладання 

строкового договору, заборонялося вносити зміни до договору після його 

підписання [73, с. 262]. У цьому ж законодавчому акті у статтях 19 ‒21 уперше 

були закріплені підстави розірвання договору найму робітника [73, с. 263]. На 

підставі зазначеного робимо висновок, що працівники, починаючи із 80-х рр. 

ХІХ ст. отримали порівняно кращі умови для праці і взаємодії з роботодавцем. 

Фактично тільки на цьому етапі трудове право почало набувати характерних 

особливостей самостійної і правової галузі. 

Підводимо підсумки розглянутого історичного етапу становлення й 

розвитку національного трудового права ‒ так званого фабричного 

законодавства. У цей час становище трударів на українських землях було 

вкрай тяжким. Більшість фабрично-заводських робітників були кріпаками, які 

не мали права на самостійний вибір виду трудової діяльності. Існуючі 

каторжні умови праці без будь-якої можливості захисту не лише своїх 

трудових прав, й прав людини взагалі мали місце аж до скасування кріпацтва. 

Починаючи з 80-х р. ХІХ ст. становище трудящих покращується з прийняттям 

законодавчих актів щодо регулювання умов праці. Цей етап ознаменувався 

значним кроком до відокремлення галузі трудового права Російської імперії, 

до складу якої входили українські території. 

3) початок ХХ ст. – кінець ХХ ст. Розглядуваний етап еволюції 

національного трудового права становить собою проміжок часу, що охоплює 

дореволюційний період, період більшовицької влади до розпаду СРСР. 
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Важливим моментом на початку цього етапу було прийняття Статуту «Про 

промислову працю» (1913 р.) . За словами І. Я. Кисельова, цей правовий акт 

можна розглядати як прообраз майбутніх російських кодексів про працю [74, 

с. 22]. З думкою науковця слід погодитися, адже цей Статут дійсно було 

покладено в основу КЗпП СРСР 1922 р. 

Революційні події в Росії, починаючи з лютого 1917р., послужили 

відчутним поштовхом для національно-визвольного руху на територіях, що 

входили до складу Російської імперії. Проголошена Українська Центральна 

Рада проіснувала з 4 березня 1917 р. по 28 квітня 1918 р. [75, с. 291]. 

Прийнятий 25 січня 1918 р. Закон «Про восьмигодинний робочий день», 

поширювався на всі українські підприємства [76]. Цей момент української 

державності був проявом небайдужості влади до становища працюючих, але 

через короткий проміжок часу Україна знову втратила самостійність і 

перейшла під владу більшовиків. 

За правління радянської влади було прийнято один з перших у світі 

кодифікований закон про працю ‒ Кодекс законів про працю (1918 р.). У 

ньому проголошувалося: а) 8-годинний робочий день для всіх працюючих, а 

для неповнолітніх й робітників, зайнятих на гірничих, підземних та особливо 

шкідливих роботах, – 6-годинний; б) щотижневий неперервний відпочинок 

тривалістю 42 години; в) заборона понаднормових робіт; г) гарантії жінкам в 

до- і післяпологовий періоди (по 8 тижнів до і після пологів) [77]. На підставі 

наведеного Кодексу праця трудівників стала цінуватися в рамках основних 

норм моралі і права. 

У 1922 р. з утворенням СРСР і започаткуванням прийнято новий Кодекс 

законів про працю. Його ст. 4 КЗпП 1922 р. проголошувала, що всі договори, 

які погіршували умови праці порівняно з нормами, закріпленими в ньому, 

вважалися недійсними, а згідно зі статтями 12 і 13 такі категорії населення, як 

неповнолітні й інваліди, позбавлялись обов’язкової трудової повинності [78, с. 
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84]. Як бачимо, КЗпП 1922 р. порівняно з КЗпП встановив чіткі рамки 

трудового договору й заборонив обов’язкове використання праці 

неповнолітніх та інвалідів, що є певними проявами гуманізму. 

У К. П. Горшеніна читаємо: коли КЗпП 1922 р. (з численними до нього 

поправками) вже втратив свою актуальність, 15 липня 1970 р. ухваленням 

Верховної Ради СРСР було прийнято законопроект «Про затвердження Основ 

законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю». Вступивши в дію з 

1 січня 1971 р., цей Закон сформував фундамент для системи радянського 

трудового права. Верховна Рада УРСР 10 грудня 1971 р. прийняла і ввела в 

дію з 1 червня 1972 р. Кодекс законів про працю УРСР [64, с. 23, 24], який 

містив чимало покращань положення робітничого класу й уже більшою мірою 

захищав трудові права працюючих. На нашу думку, це є чи не найважливіший 

нормативно-правовий документ, прийнятий за часів СРСР, особливо у сфері 

захисту трудових прав працівників і регулювання трудових правовідносин. 

У часи так званої перебудови трудове законодавство продемонструвало 

свою відсталість від тогочасних економічних реалій та ситуацій у царині 

трудових ресурсів. Цим можна пояснити прийняття у 1988 р. Президією 

Верховної Ради СРСР Указу «Про внесення до законодавства Союзу РСР про 

працю змін та доповнень, пов’язаних з перебудовою управління економікою» 

[79], згідно з яким з КЗпП СРСР поповнився 2‒ма новими главами: «Трудовий 

колектив» і «Забезпечення зайнятості вивільнених працівників», що в цілому 

вдосконалило законодавство про працю.  

Завершення цього періоду пов`язано безпосередньо з розпадом СРСР і 

утворенням суверенної України як незалежної правової держави. 

4) кінець XXст. ‒ сьогодення. Останнім етапом становлення ґенези та 

розвитку трудового права в Україні є період від здобуття нею статусу 

незалежної держави й до сьогоднішнього моменту. 
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З отриманням незалежності перед новоствореною Українською державою 

постало чимало завдань, які вимагали нагального вирішення. 

На думку М. І. Іншина й В. І. Щербини, сучасний стан розвитку трудового 

права України характеризується певною нестабільністю й протиріччями між 

економічною доцільністю виробництва, інтересами роботодавців з їх 

бажанням мати максимальний ефект за мінімум витрат і соціальними 

потребами працюючих та їх прагненням володіти максимумом правових 

гарантій у процесі виробництва [80, с. 22]. Нам імпонує точка зору науковця й 

від себе додамо, що сучасні тенденції розвитку трудового права в Україні 

призводять до значної кількості правопорушень у сфері трудових 

правовідносин. 

Основним законодавчим актом України у сфері регулювання трудових 

правовідносин і досі залишається Кодекс законів про працю 1971р., який, не 

зважаючи на численні зміни, поправки й доповнення, є занадто застарілим. 

Проект Трудового кодексу України й досі не прийнято, а деякі його моменти 

свідчать, що в разі прийняття цього кодексу будуть погіршенні деякі права 

трудящих, зокрема ч. 2 ст. 118 проекту Трудового кодексу України передбачає 

звільнення одиноких матерів, які мають дитину до 15 років, за ініціативою 

роботодавця при невиконанні або неналежному виконанні нею своїх 

обов’язків [81]. Для порівняння: у КЗпП України одинокі матері можуть бути 

звільнені тільки у випадку ліквідації юридичної особи. А ст. 380 проекту ТК 

передбачає, що роботодавець має право застосувати тимчасову зупинку 

роботи підприємства або суттєве скорочення обсягів виробництва з 

одночасним припиненням виплати заробітної плати частині або всім 

працівникам [81]. Отже, ми можемо переконатися, що новий Трудовий кодекс 

містить певні негативні аспекти щодо працівників, а тому вважаємо, що він 

потребує доопрацювання. 
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У 2012 р. було прийнято новий Закон України «Про зайнятість 

населення» [11], який прийшов на зміну застарілому Закону 1991 р. У цілому 

його норми досить чітко виписані й забезпечують якісне регулювання 

звичайної ( «стандартної») зайнятості. Що ж стосується, нестандартних ( або 

нетипових) форм зайнятості, до яких відносять дистанційну зайнятість і 

запозичену працю, які, останнім часом підхопивши загальносвітову тенденцію 

набувають популярності і в Україні, то нормами нового Закону така зайнятість 

не регулюється.  

Через недостатнє правове забезпечення ринку праці й окремих категорій 

працюючих в Україні сформувався і спостерігається зростання «чорного ринку 

праці», що на думку працівників, є реакцією бізнесу на сучасний стан 

трудового й соціального законодавства, яке суттєво обмежує експлуатацію 

працівників підприємцями [80, с. 22-23].  

Підводячи підсумки етапів еволюції трудового права ( як в Україні, так і у 

світовому правовому просторі), підкреслимо, що більшість країн світу ведуть 

відлік його виникнення від моменту або набрання чинності першим законом 

на території своєї держави, або ( як Австралія) прийняття першого судового 

рішення, що стосувалось трудових прав працюючих. Українські й російські 

вчені ведуть відлік історії виникнення трудового права від розвитку відносин 

або капіталістичних, або соціалістичних, тобто від радянського періоду. У 

цілому ж система трудових правовідносин від моменту набуття перших ознак, 

притаманних сучасному трудовому праву й до моменту виділення останнього 

в окрему галузь здолала доволі тернистий шлях.  

Порівнюючи національне трудове законодавство з аналогічним 

законодавством зарубіжних країн, відзначимо помітну історичну 

прогресивність останнього. На сучасному етапі одним з найважливіших 

завдань українського законодавця повинно стати викорінення так званого 

«чорного ринку праці» з національної сфери трудових правовідносин шляхом 
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проведення послідовної політики з узаконення нетипових і нерегламентованих 

форм зайнятості населення.  

 

 1.3. Принципи та функції національного трудового права 

  

Зміни у структурі і змісті суспільно-трудових відносин, пов’язані з 

переходом країни до ринкової економіки. вимагають реформування трудового 

законодавства. Останнє, сприяючи взаємопосиленню посиленню економічної 

й соціальної політики примушує неоднозначно розуміти шляхи його процесу. 

Головним завданням регулювання суспільних відносин є створення правових 

умов з метою досягнення оптимального балансу інтересів сторін цих відносин 

[82, с. 183]. 

Важливим для розуміння сутності і значення трудового права є 

проведення наукового дослідження його принципів і функцій. Керівні засади, 

які є фундаментом указаної галузі найбільш повно характеризують її основну 

загальнотеоретичну роль, на підставі якої вони розвиваються. Функції ж, у 

свою чергу, вказують на напрямки функціонування трудового права України. 

Таким чином, ґрунтовний науковий аналіз названих правових явищ є 

необхідним для розкриття теоретичних засад трудового права. 

Певну увагу у трудоправовій доктрині зазначеному питанню приділено у 

працях таких видатних учених, як М. Г. Александров, Н. Б. Болотіна, Ю. П. 

Дмитренко, М. І. Іншин, І. Я. Кисельов, А. М. Колодій, О. І. Процевський, П. 

Д. Пилипенко,О. В. Смирнов, К. П Уржинський, В. І. Щербина, О. М. 

Ярошенко та ін. 

У той же час зазначимо, що й досі у трудовому праві України не 

сформовано єдиної позиції стосовно класифікацій принципів і функцій, що 

зумовлює актуальність проведення більш глибокого наукового дослідження. 
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Взагалі термін «принцип» у перекладі з латини означає «основа» , або 

«начало» чогось. Як зазначає В. І. Малюга, принципи – це фундаментальні 

ідеї, керівні й основні правила поведінки, центральні поняття, основа системи, 

що відображає їх як об’єктивні, так і суб’єктивні засади [83, с. 67].  

П. Д. Пилипенко відмічає, що принципи права, як категорія об’єктивної 

дійсності, виступають тими засадами, на яких ґрунтується система права. На 

його думку, на відміну від принципів права правові принципи відображені в 

нормативних актах у вигляді окремих загальних положень (нормативних 

принципів)… або ж у «прихованому» вигляді, коли їх зміст випливає з 

багатьох норм…» [84, с. 55]. Ця позиція викладається вченими у деяких 

роботах і підтримується іншими науковцями, приміром, Н. Б. Болотіною, яка 

теж виокремлює право загальносоціальне і юридичне, але принципи 

останнього вона не називає правовими [85, c. 99]. М. І. Мичко вважає, що 

принципи права утворюють каркас, який служить опорою для всіх конкретних 

правових актів, що регулюють організацію й діяльність державного інституту 

в цілому або окремих його ланок [86, с. 45]. Ми погоджуємося з такою точкою 

зору, адже принципи права можна дійсно розглядати як вимоги, яким повинні 

відповідати правові норми, певні усталені стандарти, відповідно до яких 

мають прийматися нові норми права. 

Як правові засоби здійснення координації розглядає принципи права Д. В. 

Суходубов, визнаючи, що вони є загальними керівними положеннями 

координації діяльності для всіх її учасників [87, с. 58]. Н. Н. Вопленко 

констатує, що ці принципи забезпечують ідеологічну єдність правотворчості, 

право реалізації і правопорядку в цілому [88, c. 35]. Вони можуть виступати 

критерієм легітимності чинного законодавства, використовуватися для 

оцінювання його змісту [89, с. 174].  
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Отже, принципи права – це керівні засади, спрямовані на реалізацію 

правових норм, забезпечення правопорядку; вони є обов`язковими для їх 

урахування у процесі існування правовідносин. 

Чинні законодавчі акти не наводять чіткої дефініції поняття «основні 

засади (принципи)» трудового законодавства, внаслідок чого виникає потреба 

звернутися до наукової юридичної літератури. Вивчення останньої показує, що 

категорія «основні засади (принципи)» досить багата за змістом. Спираючись 

на наукове положення про необхідність розмежування права 

загальносоціального і юридичного [90, с.40], фахівці з трудового права стали 

обмежувати поняття «принципи права» і «правові принципи».  

Як розуміє Л. С. Явич універсальність принципів права полягає в тому, 

що ними пронизана вся юридична матерія і що вони мають ураховуватись у 

будь-якій правовій ситуації. На його переконання, вища імперативність 

свідчить не лише про їх обов’язковість, а й про те, що правові норми, які не 

вважаються принципами, повинні з них випливати й відповідати їм. Нарешті, 

загально-значущість принципів права полягає в тому, що вони спрямовують 

весь механізм правового регулювання суспільних відносин [91, с. 11]. 

З одного боку, правові принципи є базовими ідеями й положеннями, що 

віддзеркалюють усталені погляди на право, його сутність, розкривають його 

змістовно-смислові характеристики, фіксують правові цінності, а з другого – 

вони є загальноприйнятими вимогами, вираженими в узагальненій формі й 

адресованими суб’єктам права [92, с.192]. Більше того, треба враховувати й те, 

що вони хоча і є традиційно усталеними, але перебувають у безперервній 

динаміці ‒ в русі й розвитку відповідно до мобільних змін у соціально-

трудових відносин того чи іншого етапу еволюції держави. 

Як переконує Р. З. Лівшиць, потрібно розрізняти 2 різновиди принципів 

права – принципи-норми і принципи, які виводяться з норм. Він відмічає, що 

одні правові принципи прямо закріплюються в нормах, після чого закріплення 
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вони стають принципами-нормами. Інші принципи прямо не закріплюються в 

конкретних нормах. Формулювання правового принципу переходить у 

формулювання не однієї конкретної норми, в численну кількість норм, 

розчиняючись у них. У цих випадках ми маємо справу з принципами, які 

виводяться з норм [93, с.196].  

Т. І. Штриньова, у свою чергу, акцентує увагу на тому, що 

протиставлення правових принципів і принципів права є доволі надуманим, 

оскільки ці поняття є синонімічними. До того ж заміна традиційного терміна 

«ідеї правосвідомості» на «правові принципи» мало що дає для розкриття 

необхідного співвідношення правосвідомості і й позитивного права [94, с.32].  

Ми дотримуємося позиції Т. І. Штриньової і вважаємо, що суттєвої 

різниці між розглядувальними термінами немає, а тому їх варто розцінювати 

як тотожні. 

Трудове право в суспільному житті виступає у виді конкретних приписів, 

які характеризуються встановленням дозволів, велінь або заборон, що 

регламентують певні сторони поведінки його суб’єктів. Для правильного 

розуміння змісту і значення цих приписів недостатньо знати зміст тієї чи іншої 

норми трудового права. Важливо виявити суттєві зв’язки конкретної норми 

права з іншими нормами, її місце у правовій регламентації суспільного 

розвитку і правильно визначити основну спрямованість її дії. Зробити це і 

дозволяють принципи трудового права, які будучи результатом людської 

свідомості і системно розкривають об’єктивно існуючі відносини між людьми 

у процесі праці. Представники трудовоправової доктрини розглядають 

принципи трудового права і як економічні категорії, інші, і як політичні 

чинники, і як завдання й функції права, і як елементи правосвідомості, і як 

основні права і обов’язки трудящих. Для порівняльного трудового права 

визначення цих принципів має виключно теоретичне і практичне значення. Їх 

з`ясування є пізнанням сутності права і, навпаки, пізнання сутності права 
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зводиться до встановлення його принципів. Останні не можуть бути 

виокремленні із системи, оскільки виражають її внутрішню основу, але, 

будучи категорією сутнісного порядку, вони виявляються в результаті 

пізнання як наукової абстракції [95, с. 11].  

Таким чином, принципи трудового права є витоками, які впливають на 

розвиток усіх правовідносин у царині праці і формують порядок і правила їх 

розвитку. 

Що стосується ж поняття «принципи трудового права», то його 

розглядають як основоположні керівні ідеї, що виражають сутність норм 

трудового права і головні напрямки політики держави у правовому 

регулюванні суспільних відносин, пов’язаних із застосуванням та організацією 

праці людей [5, с. 148]. Указане поняття також тлумачиться як закріплені в 

чинному законодавстві основоположні керівні засади (ідеї), що виражають 

суть норм трудового права й головні напрямки політики держави у правовому 

регулюванні суспільних відносин, пов'язаних з функціонуванням ринку праці, 

використанням та організацією найманої праці [96, с. 23].  

Дещо іншої думки дотримується Ю. П. Дмитренко, доводячи, що 

принципи трудового права становлять собою виражені у законодавствi про 

працю основи, керiвнi положення, що характеризують найбільш суттєвi риси 

змiсту трудового права, визначають його загальну спрямованість, а також 

внутрішню єднiсть правового регулювання суспiльних правовiдносин у сферi 

працi [37, с. 101].  

Отже, принципи трудового права, покликані виражати сутність трудових 

правовідносин, забезпечувати загальнотеоретичне і практичне розуміння цієї 

правової галузі, є керівними й виступати центральними ідеями, які 

розкривають суть правових норм у сфері праці й на підставі яких приймаються 

ці норми. 
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Принципи трудового права є важливою істотною характеристикою 

останнього. Вони наділені регулятивною властивістю, ніколи не можуть бути 

повністю реалізовані в чинному праві і повинні давати певну свободу 

подальшому його розвитку. Водночас, у реальних суспільних відносинах 

правові ідеї повинні мати коріння, інакше вони не будуть закріплені в нормі 

права і не набудуть важливої якості правового принципу – регулятивної, а 

тому не зможуть забезпечувати реалізацію мети й завдань трудового права [97, 

с. 60]. 

Ці принципи дають можливість: а) глибше зрозуміти зміст норм 

трудового права та їх зв'язок з економікою й реальним життям; б) визначати 

загальні напрямки й основні тенденції розвитку трудового законодавства; в) 

вирішувати суб’єктам правозастосування проблеми, не врегульовані трудовим 

законодавством про працю і вміло застосовувати існуючі норми; г) чітко 

розуміти відмінності між такими категоріями, як « трудове право» і « трудове 

законодавство» [5, с.145]. Наведене дозволяє констатувати, що принципи 

трудового права є невід`ємним елементом пізнання правової природи всіх 

процесів, що мають безпосередній зв`язок зі сферою праці. 

Над проблематикою основних принципів трудового права працював свого 

часу чеський науковець К. Вітц. У його розумінні вони мають відповідати 

таким вимогам: а) це повинні бути правові ідеї, орієнтовані на правове 

регулювання проблем суспільно-трудових відносин; б) ці правові ідеї мають 

виражати принципи політики держави, оскільки йдеться про регулювання 

поведінки людей і соціалістичних організацій у царині трудових відносин; в) 

відповідній правовій ідеї належить виявлятись у трудовому праві, причому як 

юридичне правило, або як узагальнення декількох таких правил цієї галузі, 

тобто кожен основний принцип повинен бути втілений у конкретний припис 

останньої [98, с. 388] . 
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У трудоправовій літературі сучасні принципи трудового права науковці 

поділяють на 4 групи. Це принципи, які: 

а) виражають політику держави у правовому регулюванні ринку праці й 

ефективної зайнятості; 

б) містять керівні засади у встановленні умов праці, найманих 

трудівників; 

в) визначають правове регулювання застосування ними праці; 

г) відображають головні напрямки правової політики щодо охорони 

здоров’я й захисту трудових прав працюючих [22, с. 87]. 

О. Гирич видрізняє такі принципи трудового права: 

1) свободи праці, як об`єктивну категорію, яка разом із правом на працю 

визначає правові підстави життєдіяльності працездатних громадян. Він 

означає можливість для кожного громадянина вільно розпоряджатися своєю 

здатністю до праці, вибирати професію чи спеціальність відповідно до своїх 

здібностей і бажань, реалізовувати свої бажання щодо зайняття працею як 

найманий працівник, підприємець чи особа, яка займається індивідуальною 

трудовою діяльністю; 

2) визначеності трудової функції, який за смислом є уточнюючим щодо 

принципу договірного характеру праці. Визначення в трудовому договорі 

професії, спеціальності, посади і кваліфікації входить до основного змісту 

договору між працівником і роботодавцем, і який не має права вимагати від 

працюючого виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Дія 

цього принципу виявляється й у зворотному напрямку: він установлює 

повноваження працівника і міру його відповідальності за повноту і якість 

виконуваної роботи;  

3) єдності й диференціації умов праці. Трудове законодавство 

проголошує рівноправність усіх соціальних груп та окремих громадян в 

реалізації їх права на працю (про що вже говорилось раніше). Рівноправність 
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виражається в наданні кожному члену суспільства рівних юридичних 

можливостей щодо застосування здатності до праці, а після реалізації ними 

свого права на працю – у встановленні загальних, єдиних для всіх працівників 

норм, які забезпечували б високий рівень умов праці незалежно від сфери її 

застосування й характеру виконуваних робіт; 

4) стабільності трудових правовідносин, що виявляється в законодавчих 

нормах, що закріплюють чітку регламентацію підстав для звільнення 

працівників за ініціативою роботодавця, заохочення до тривалих трудових 

відносин на одному й тому ж підприємстві;  

5) матеріальної заінтересованості в результатах праці, що випливає з 

того, що трудова діяльність є способом задоволення матеріальних і духовних 

потреб людини, в тому числі й за допомогою коштів;  

6) забезпечення охорони праці і здоров`я працівників, який є 

відображенням основної конституційної тези, що людина, її життя і здоров`я 

визнаються найвищою соціальною цінністю;   

7) свободи об`єднання й активної участі трудящих у встановленні умов 

праці й у захисті своїх інтересів. Ідеться про громадські організації та 

представницькі органи працівників: профспілки, ради трудових колективів, 

кооперативні об`єднання, молодіжні, спортивні організації, творчі та наукові 

товариства [99, с. 14-16].  

Вважаємо, що із зазначеної класифікації до принципів трудового права 

потрібно відносити принципи: а) свободи праці; б) єдності й диференціації 

умов праці (краще йменувати його «принцип соціальної рівності у сфері 

праці»); в) забезпечення охорони праці. Інші ж указані зазначеним автором 

принципи за своєю суттю переплітаються із виділеними нами або ж мають 

досить вузьку специфіку, в результаті чого не можуть вважатися основними 

принципами трудового права. 
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У радянський період центральним принципом, на якому трималась уся 

система соціалістичної організації праці, був принцип усезагальності праці, що 

покладав на всіх обов’язок працювати [3, с. 27]. В умовах ринкової економіки 

праця є правом, а не обов’язком, що підтверджується, в першу чергу, 

Конституцією України. Ось чому принцип узагальненості праці не може бути 

властивим сучасному національному трудовому праву. 

Значним досягненням для правової регламентації праці треба вважати 

визнання й дію в Україні принципу верховенства права, закріпленого у ст. 8 

Основного Закону України [1, с. 54]. Забезпечення його дієвості в суспільних 

відносинах залежить, перш за все, від готовності державних інститутів самим 

слідувати цій ідеї. Принцип верховенства права реалізується у трудовому праві 

за такими основними напрямками, як от: 

а) забезпечення відповідальності законів та інших нормативно-правових 

актів про працю Конституції України;  

б) гарантованість захисту конституційних прав і свобод людини у сфері 

праці на підставі норм Основного Закону України;  

в) пріоритетність міжнародно-правових норм про працю перед нормами 

національного законодавства. 

Важливим складником реалізації у трудовому праві цього принципу є 

визнання пріоритетності міжнародних правових актів про працю перед 

національним законодавством. Більше того, Українська РСР ще з 1954 р. є 

членом Міжнародної організації праці. Як зазначає С.О. Іванов, віднесення 

трудових прав до категорії основних прав людини є цілком обґрунтованим: по-

перше, вони стосуються до корінних інтересів трудящих; по-друге, без 

надання трудящим найважливіших прав в економічній і соціальній сферах 

проголошення громадянських і політичних свобод має формальний характер. 

Офіційне визнання трудових прав як невід`ємних прав людини значно 
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посилює міжнародну охорону праці. Міжнародна охорона праці сприяє 

утвердженню й розвитку міжнародного захисту прав людини [100, с.11]. 

Отже, принцип верховенства в царині праці є ключовим, відіграє одну з 

основних ролей, адже без формування належного рівня правосвідомості у всіх 

учасників трудових правовідносин не може і бути мови про дотримання й 

забезпечення працюючих трудових прав. Його завдання – забезпечити 

реалізацію трудових прав, прописаних у законодавстві.  

Поряд із закріпленням у Конституції України принципу верховенства 

права важливого й нового значення як принцип трудового права набуває 

принцип законності. Законність – це суспільно-політичний режим, що 

складається в суспільстві на підставі суворого дотримання правових норм 

усіма суб`єктами правових відносин. Відповідно до ч. 3 ст. 259 КЗпП України 

[2] вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про 

працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими 

йому прокурорами. Значення законності як загального принципу трудового 

права можна зрозуміти, з`ясувавши окремі принципи законності, основним з 

яких є: а) загальність або безумовна обов`язковість правових норм для всіх 

суб`єктів; б) єдність законності; в) верховенство закону в системі джерел 

права; г) взаємний зв`язок законності і правової культури; д) недопустимість 

протиріччя законності й доцільності; е) невідворотність юридичної 

відповідальності. Дотримання законності передбачає застосування правової 

норми відповідно до її смислу й букви. Поки закон (або інший нормативний 

акт) не скасовано або не змінено у встановленому порядку, він повинен суворо 

й безперечно виконуватись. Усі ці положення загальновизнані юридичною 

наукою [101, с.120]. 

Отже, принцип законності у сфері праці доповнює принцип верховенства 

права. Суть принципу законності полягає в тому, що всі передбачені чинним 

трудовим законодавством норми повинні бути реальними, а не мати лише 
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декларативний характер й виконуватися відповідно до того, як вони 

прописані,. 

Ключовим для трудового права є принцип гуманізму, який віддзеркалює 

його сутність. Гуманізм – це «чуйне ставлення до людини, пройняте турботою 

про її благо, повагою до її гідності» [102, с.80]. Принцип гуманізму 

сконцентровано виражає у ч. 1 ст. 21 Конституції України. Принцип «усі люди 

є вільні й рівні у своїй гідності та правах» знаходить своє відбиття у 

трудовому праві через закріплення таких основних ідей, ставлення до людини 

як до особистості, а не до засобу виробництва, неприпустимість зневаги до 

людської гідності й неприпустимість будь-якої дискримінації особи. 

І. Я. Кисельов так характеризує гуманізм як принцип трудового права: 

трудове право надає відносинам роботодавців і працівників більш 

цивілізованого, усвідомленого, упорядкованого і раціонального характеру, 

гуманізує людські відносини, що складаються у сфері найманої праці, де 

можливі непорозуміння, конфлікти і взаємна ненависть, що породжуються 

протилежністю інтересів праці й капіталу» [74, с.103]. 

А ось думка О. Гаврилюка: «Втілення принципу гуманізму в нормах 

трудового права засновано на дійсному поєднанні та гармонійному сполученні 

інтересів особи й суспільства» [103, с. 57]. Таким чином, гуманізм, як принцип 

трудового права України, спрямований на забезпечення взаємодії між 

працівником і роботодавцем, на об’єднання ними зусиль для досягнення мети 

спільної й індивідуальної. Він виявляється також у тому, що цінується життя і 

здоров`я трудівників, гарантується охорона праці останніх як найвищої 

соціальної цінності. Сутність розглядуваного принципу полягає також у тому, 

що обидві сторони у своїх соціально-трудових стосунках повинні 

забезпечувати гармонію. 

Оскільки заробітна плата для переважної більшості людей є основним 

джерелом існування, важливо показати, яким чином принцип соціальної 
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справедливості відображено в нормах трудового права про оплату праці І. С. 

Войтинський ще в 1927 р. зазначав: «У СРСР одним з основних принципів 

тарифної політики є принцип рівної оплати жінкам і чоловікам за однакову 

роботу» [104, с.62]. Так, ми згодні, що існує принцип оплати праці, проте є 

сенс відмітити, що особа, яка має право на отримання оплати за працю, може й 

відмовитися від неї, тобто зобов`язати її брати матеріальні кошти за виконані 

трудові обов`язки не можна . 

Отже, до принципів трудового права належать принципи: а)свободи 

праці, б) соціальної рівності у сфері праці, в) забезпечення охорони праці, г) 

верховенства права у цій царині, д) законності, е) гуманізму, та є) оплати 

праці. 

Погоджуємося з С. С. Алексєєвим, що в суспільстві активна роль права 

виражається в його функціях, тобто напрямках правового впливу [105, с. 202]. 

Не менш актуальною є й позиція В. М. Горшеньова, який зауважує, що 

проблема функцій права повинна відображати напрями правового 

регулювання у вузькому і спеціальноюридичному значенні [106, с. 33]. У 

Тлумачному словнику української мови під поняттям «функція» розуміється: 

а) явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і 

змінюється відповідно до його змін; б) робота кого-, чого-небудь, обов’язок, 

коло діяльності когось, чогось; в) походить з латинського «functio», що 

означає «виконання» [107, c. 653]. Функція тлумачиться і як явище, що 

залежить від іншого, основного явища і є формою його вияву, здійснення [5, с. 

189]. Юридична енциклопедія трактує термін «функції» як напрями чи види 

впливу права на суспільні відносини. У функціях виражаються роль і 

призначення права в суспільстві й державі, його соціальна цінність і 

найважливіші риси. До спеціальних функцій власне, правових (юридичних) 

належать перш за все регулятивна й охоронна, установча й інформаційна 

функції. Усі вони різняться за характером (способами, засобами) впливу права 
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на суспільні відносини. Зазначається, що функції реалізуються шляхом 

відповідної діяльності органів державної влади [108, c. 604]. Як підкреслює Т. 

М. Радько, функції права – це те, що визначається його суттю і соціальним 

призначенням, це основний напрямок впливу права на суспільні відносини, в 

якому виражені службова роль та основні завдання останнього [109, с. 36]. У 

сучасній правовій енциклопедії вказується, що функції права становлять 

собою основні напрями впливу правового регулювання на людину й 

суспільство [110, c. 301]. Поняття «функція права» виражає соціальне 

призначення правового регулювання, оскільки відображає в сукупності його 

предмет, завдання й метод. [111, c. 9]. На підставі вищенаведеного можна 

підсумувати, що функціями права є напрями впливу правових норм на 

поведінку конкретного суб’єкта правовідносин у тій чи іншій сфері. 

Спираючись на поширене в радянській правовій науці розуміння функцій, 

а також на офіційно встановлені завдання законодавства про працю, С. О. 

Іванов виокремив дві специфічні функції для трудового права – виробничу і 

захисну [112, с. 24]. 

У підручнику «Радянське трудове право» за редакцією О. І. Процевського 

вказується, що трудове право виконує різноманітні функції, виступаючи, 

зокрема, засобом залучення, розподілу й раціонального використання 

трудових ресурсів, а також регулятором міри праці і споживання, 

забезпечуючи при цьому всесторонній розвиток особистості [113, с. 22]. 

В. І. Щербина розглядає функції трудового права як діяльність з 

упорядкування й регулювання відносин, що виникають із приводу 

використання здатності людини до праці, за допомогою встановлення й 

реалізації норм права на основних (магістральних) напрямках її дії, де 

виявляється поєднання засад публічного і приватного права в умовах ринкових 

відносин і з урахуванням принципів соціальної співпраці, підтримки 

соціального миру, захисту працівника від свавілля роботодавця [114, с. 7]. 
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Окремі функції трудового права характеризуються як такі, що мають 

«примусовий», «каральний» і навіть «репресивний» вплив на суб’єктів 

трудових правовідносин [115, с.16]. Виходячи з наведеного, вважаємо за більш 

доцільне застосовувати саме термін «примусовий вплив», оскільки, дійсно, є 

норми, які примушують сторону здійснювати ті чи інші дії у процесі 

перебування у трудових правовідносинах (наприклад, щодо прямого обов’язку 

роботодавця забезпечити безпечні для життя і здоров`я працівника умови 

праці). 

У вітчизняній трудоправовій доктрині на проблеми функцій уперше 

звернув увагу М. Г. Александров, який виокремив 3 основні функції трудового 

права – виробничу, захисну й функцію забезпечення права трудящих, їх 

профспілкових та інших громадських організацій на участь в управлінні 

підприємствами, у вирішенні питань господарського будівництва [116, с.10]. 

Водночас вважаємо, що з указаних необхідно виділяти лише виробничу й 

захисну функції трудового права, оскільки функція забезпечення права 

трудящих їх профспілкових та інших громадських організацій на участь в 

управлінні підприємствами, у вирішенні питань господарського будівництва 

охоплює межами захисної функції й не повинна виокремлюватись. 

Як переконує Б. С. Беззуб, трудове право виконує такі основні функції: 

- регулювальну – більшість суспільних відносин, що виникають у сфері 

використання найманої праці, підлягають регулюванню нормами трудового 

права, через які забезпечуються конституційні права й гарантії громадян на 

працю, відпочинок, матеріальне забезпечення тощо;  

- соціальну – реалізується через застосування договірного методу 

регламенту трудових відносин, установлення норм про умови праці й 

відпочинку, матеріальне стимулювання праці, підвищення кваліфікації 

працівників, забезпечення зайнятості, нагляду й контролю за дотриманням 

трудового законодавства;  



84 

 

 

- захисну – нормами трудового права передбачено систему заходів, 

спрямованих на захист трудових прав і законних інтересів трудящих, їх честі й 

гідності як відповідними державними органами, так і громадськими 

організаціями;  

- виробничу (економічну, управлінську) – здійснення заходів, 

спрямованих на раціональне використання праці працівників, на зміцнення 

трудової дисципліни шляхом заохочення їхньої праці, на участь трудових 

колективів в управлінні виробництвом тощо; 

- виховну – передбачає розвиток особистості працівника, виховання в 

нього потреби в суспільно-корисній праці й сумлінного ставлення до 

виконання своїх обов’язків, обумовлених трудовим договором (контрактом) та 

іншими локальними нормативними актами. Значна увага приділяється 

правовому вихованню працівників за допомогою норм трудового права 

шляхом переконання, стимулювання високопродуктивної праці, здійснення 

контролю за додержанням чинного законодавства й застосування примусу, 

передбаченого нормами адміністративного і кримінального права [16, с. 15].  

З указаною градацією функцій ми погоджуємося, але зазначаємо, що до 

них із запропонованої класифікації необхідно відносити такі:  

- регулювальну, дійсно без якої не можуть існувати трудові 

правовідносини взагалі;  

- захисну, бо соціальна входить до даної функції, а розрізнення їх, на нашу 

думку, є не зовсім коректним, оскільки захист у сфері праці спрямовано, 

насамперед, на збереження соціальних цінностей (приміром, при охороні 

праці);  

- виробничу, яка випливає з призначення трудового права регулювати 

відносини у цій царині. Праця, як економічна категорія, є процесом, у якому 

здатність людини до праці поєднується із засобами виробництва. Від того, 

наскільки продуктивно буде працюватиме людина, залежить економічний 
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результат діяльності підприємства. А ось засобами трудового права 

створюються умови для поєднання зусиль працівників та організаторів 

процесу праці для досягнення економічного ефекту [9, с. 32];  

- виховну, сутність якої полягає: а) в реалізації й розвитку в нормах 

трудового права гуманістичних ідей про цінність людини, визнання її гідності; 

це безпосередній зв'язок з таким принципом трудового права, як гуманізм, б) у 

відповідальності змісту норм трудового права ментальності й духу 

українського народу, його традиціям та укладу життя; в) у високому рівні 

розуміння суб`єктами змісту й сутності норм трудового права; г) в підтриманні 

авторитету закону й забезпеченні беззаперечності виконання його вимог [117, 

с.50,51].  

У навчально-довідковому посібнику «Трудове право України» 

зазначається, що поруч з регулятивною й охоронною трудове право виконує 

соціальну, захисну, виробничу й виховну функції [118, с.41]. Усе ж таки 

виділяти окремо охоронну функцію варто, адже охорона стосується всіх 

правовідносин, не пов’язаних з настанням порушення у сфері праці. Після 

порушення чиїхось прав у трудових правовідносинах мова йде безпосередньо 

про функцію захисну. 

Н. Б. Болотіна, навпаки, звузила систему функцій трудового права, 

зазначаючи, що фактично визнається існування 2-х напрямів (функцій) впливу 

трудового права на розвиток суспільних відносин – економічного й 

соціального захисту [85, с. 87]. Але ж це загальна спрямованість кожної 

функції трудового права. 

Як підкреслює П. Д. Пилипенко, трудове право виконує, поряд із 

соціальною, ще й спеціально-юридичні функції – захисну, виробничу й 

виховну [119, с. 18]. Захисна функція не повинна зводитися лише до охорони 

праці трудівника. На сьогоднішній час має місце виявляється ще одна важлива 

грань цієї функції – турбота про найповніше закріплення й послідовний 



86 

 

 

розвиток прав людини в галузі праці. Трудовому праву належить бути 

гарантом здійснення цілого комплексу соціально-економічних прав і свобод, 

якими наділена людина як учасник трудового процесу. Ці права і свободи, 

разом з політичними, громадянськими та іншими визнані світовою спільнотою 

фундаментом цивілізованості будь-якої держави [120, с. 22]. Але, як ми вже 

підкреслювали, не варто ототожнювати охоронну й захисну функції трудового 

права. Захисна функція, як вбачається, взагалі не зводиться лише до охорони 

праці, бо вона може стосуватись уже безпосередньо порушень у цій сфері, 

тобто коли вже виникла потреба захистити порушені права працівника чи 

роботодавця, але ніяк бо не раніше, до того діє функція охоронна щодо 

конкретних трудових правовідносин. 

В. С. Венедіктов наводить систему функцій трудового права, яка включає 

соціальну, захисну (охоронну), виробничу (регулятивну) й виховну функції 

[121, с. 29]. 

Захист прав та інтересів працівників і створення сприятливих умов для 

праці науковці йменують як «захисна функція трудового права». Зауважимо, 

що І. Я. Кисельов помилково розуміє реалізацію вказаної функції лише як 

проголошення в Кодексі основних прав та обов’язків працівників і 

роботодавців, а також їх конкретизація в численних конкретних нормах [74, с. 

195]. Йому заперечує С. П. Маврин, вказуючи, що захисна функція трудового 

права повинна мати місце передусім у законодавчо закріплених основних 

правах працівників, у фіксації механізмів їх захисту й установлення 

ефективних форм і способів державного нагляду й контролю за їх 

дотриманням [58, с. 225]. В. І. Щербина вважає, що позиція держави щодо 

захисту працівників у відносинах з роботодавцем виражається через 

установлення норм, спрямованих на заступництво й підтримку трудівників 

[122, с. 126].  
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П. Д. Пилипенко виділяє соціальні функції права, що забезпечують 

взаємодію права та інших соціальних явищ як єдності форми і змісту, а також 

спеціально-юридичні, що гарантують владно-правовий вплив на суспільні 

відносини [84, с. 74]. Така позиція видається спірною: якщо право здійснює 

своє соціальне призначення через функції, то воно виявляється через загально-

соціальні функції, так і спеціально-юридичні, оскільки останні є засобом 

специфічного впливу конкретної галузі права на суспільні відносини, а тому 

не можуть бути відірваними від функцій загально-соціальних і розглядатися 

окремо від нас. Більш обґрунтованою вбачається позиція І. Я. Кисельова, який 

зазначає, що соціальне призначення трудового права реалізується в його 

функціях, у тому числі і спеціально-юридичних [74, с. 105]. 

Функція захисту прав та інтересів працівника полягає не лише у 

проголошенні прав, але й у можливості їх реалізації, а також у встановленні 

правових умов для захисту порушеного права. При цьому наголосимо, що 

державі належить за допомогою правових засобів не тільки встановлювати 

трудові права й захищати їх. Правовими засобами вона повинна стимулювати 

працівників до самостійного здійснення своїх прав (наприклад, шляхом 

договірного регулювання), а також і самостійного їх захисту у випадку 

порушення з боку як роботодавця, так і інших суб’єктів трудових 

правовідносин. У нинішній час спостерігається розширення захисної функції 

трудового права. Це відбувається такими шляхами. Передусім це розширення 

сфери договірного регулювання трудових відносин – як колективних, так і 

індивідуальних, а також створення можливостей для працюючих самостійно 

встановлювати умови праці зі збереженням мінімуму трудових прав, 

визначених централізованим законодавством. Захисна функція трудового 

права розширюється також за рахунок поширення його норм на відносини, які 

раніше ним не регулювались. До захисної функції включають нові елементи: 

а) заборону дискримінації; б) заборону втручання в особисте життя 
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працівника; в) захист працюючих від посягань з боку роботодавця та ін. Крім 

того, вчені відмічають тенденцію поширення захисних положень трудового 

права на категорії трудящих, які не належать до найманого персоналу, на так 

званих автономних працівників (ремісників, дрібних торговців, осіб вільних 

професій, членів виробничих кооперативів, сімейних підприємств, а також на 

державних службовців, поліцейських і військовослужбовців [123, с. 52]. 

Досліджувана нами функція трудового права здійснюється в тій мірі, в 

якій норми останнього забезпечують створення здорових умов праці, охорону 

прав та інтересів працівників у царині трудових відносин. На підставі цього в 

рамках загальної захисної функції трудового права слід виділяти: запобіжну, 

компенсаційну й каральну підфункції [124, с. 50]. 

Науковцями відокремлюються також такі функції трудового права як 

психологічна й управлінська [125, с. 55]. Але ми переконані, що психологічна 

за своєю природою може належати до захисної функції трудового права. Що 

стосується управління, це безпосередньо процес, який, власне, здійснюється 

роботодавцем. Тому ми вважаємо, що недоцільно виділяти функцію 

управлінську в окрему функцію трудового права. 

Отже, до функцій трудового права належать: виробнича, захисна, 

регулювальна, виховна й охоронна [126]. 

Виходячи з проведеного комплексного аналізу позицій представників 

трудо-правової науки, резюмуємо, що принципи трудового права розкривають 

сутність забезпечення розвитку трудових правовідносин відповідно до 

встановлених орієнтирів, а функції трудового права спрямовані на них і 

здійснюються на підставі чітко встановлених вимог. Принципи й функції 

трудового права є взаємодоповнюючими, дозволяють виявити свою специфіку 

й паралельно переплітаються у правовому значенні для існування якісних 

трудових правовідносин. 
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1.4. Джерела національного трудового права та їх характеристика 

 

Розвиток українського законодавства вимагає переосмислення низки його 

фундаментальних категорій і формування принципово нових поглядів, що 

відповідатимуть умовам сьогодення. Однією з таких категорій є джерела 

національного трудового права. Постійний науковий інтерес до цього питання 

можна пояснити тим, що перелік джерел будь-якої галузі права, в тому числі і 

трудового, роль і значення кожного з них, їх місце в ієрархії не є сталими, 

постійно змінюються залежно від кожного конкретного етапу розвитку країни. 

Процес оновлення системи права України є постійним, результатом якого є 

прийняття нових законів і підзаконних нормативно-правових актів, внесення 

змін до вже існуючих, укладення міжнародних договорів з іншими державами, 

в тому числі і щодо співробітництва у сфері трудового права.  

Є сенс відзначити, що курс України до євроінтеграції актуалізує потребу 

приведення вітчизняного законодавства у відповідність до стандартів 

міжнародного права у всіх правових царинах, в тому числі у галузі трудового 

права, що суттєво вплине на поточну систему джерел останнього. З 

урахуванням зазначеного напрямку, важливим вважаємо створення нових 

юридичних норм і перегляд застарілих, з метою приведення їх у здатність до 

забезпечення однакового регулювання трудових правовідносин в Україні й у 

європейських державах, що в цілому сприятиме розвитку міжнародного 

співробітництва України у цій сфері й дозволить попередити виникнення 

юридичних колізій. Вважаємо важливим не просто реформування 

національного трудового законодавства і приведення його до сучасних вимог, 

а здійснення цієї процедури з урахуванням євроінтеграційних процесів, 

чинного міжнародного законодавства й перспектив його розвитку.  

Значна частина вітчизняних учених-правників, які здійснювали 

дослідження у галузі трудового права, приділяли певну увагу вивченню його 



90 

 

 

джерел та їх проблематиці. Серед них слід назвати М. Г. Александрова, Н. Б. 

Болотіну, Л. П. Грузінову, П. І. Жигалкіна, Д. О. Карпенка, Р. І. Кондратьєва, 

В. Л. Костюка, А. Р. Мацюка, П. Д. Пилипенка, В. І. Прокопенка, В. Г. Ротаня, 

В. І. Смолярчука, Н. М. Хуторян, О. М. Ярошенка та ін. 

Незважаючи на високий рівень вивчення порушеного в цілому питання, 

спеціальних досліджень джерел трудового права України з часів набуття нею 

незалежності було зроблено небагато. З огляду на постійне оновлення 

національної законодавчо-нормативної бази, що, в свою чергу, спричиняє і 

зміну джерел права, зазначена проблема й досі залишається актуальною. 

У наукових та юридичних публікаціях існує чимало визначень поняття 

«джерела права». Відмітимо, що позиції українських учених щодо його 

тлумачення сходяться. Є сенс погодитися з позицією Н. М. Пархоменко, яка 

зазначила, що загалом усі науковці інтерпретують категорію «джерела права» 

однаково: це чинники, які творять право. Проте непорозуміння виникають при 

вирішенні питання, що саме можна вважати цими чинниками [127, с. 39].  

Так, укладачі Тлумачний термінологічний словник з конституційного 

права Л. Р. Наливайко й М. В. Бєляєва наводять визначення терміна «джерело 

права»: це офіційний спосіб вираження й закріплення змісту правових норм, за 

допомогою яких вони набувають публічного характеру, стають 

загальнообов’язковими для всіх та отримують зовнішню об’єктивацію [128, с. 

342]. Джерелом права виділено в першу чергу офіційність, публічність, 

загальнообов’язковість і формальну визначеність правових норм. Отже, ці 

ознаки можна взяти підґрунтя при порівнянні джерел права з іншими 

правовими категоріями.  

О. Ф. Скакун формулює джерела права як вихідні від держави або визнані 

нею офіційно-документальні форми вираження й закріплення норм права, що 

надають останнім юридичного, й загальнообов’язкового значення [129, с. 308]. 
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Аналіз наведеної позиції демонструє її схожість з точкою зору вищезазначених 

вітчизняних учених їх підходів до розглядуваного питання. 

В. Г. Волинка визначає джерела права як офіційні способи вираження й 

закріплення змісту правових норм, за допомогою яких останні стають 

загальнообов'язковими. З його точки зору, джерела права служать для 

зовнішнього вираження змісту правових норм, офіційного закріплення прав та 

обов'язків суб'єктів, забезпечення об'єктивного характеру права й надання 

нормам права загальної обов'язковості [130, с. 121]. М. С. Кельман та О. Г. 

Мурашин під юридичними джерелами розуміють офіційні форми зовнішнього 

вираження й закріплення правових норм, що діють у певній державі [131, с. 

229].  

Хотілося б доповнити зазначені формування з огляду на те, що джерела 

права формують цілісну систему, кожне з яких займає в ній своє місце і своє 

призначення у відповідній сфері, в результаті чого здійснюється регулювання 

суспільних відносин, незважаючи на те, що точки зору дослідників не можна 

назвати невдалими, у той же час вони не відповідають у повній мірі розкриттю 

особливостей цієї значущої категорії. 

Існують дещо відмінні позиції теоретиків права, що займалися 

дослідженнями порушеного питання. Так, з погляду М. М. Марченка, під 

поняттям «джерело права» треба також мати на увазі пам’ятки історії, 

літератури, судові справи і звичаї, що існували раніше, мали вагоме значення 

для діючого права й визначали основні напрямки становлення й розвитку 

права конкретної держави [132, с. 3]. І це у нашому баченні є правильною 

точкою зору, оскільки джерело права – це є доволі широке поняття, яке 

неможливо обмежити певним періодом часу чи його творцем. Ось чому для 

більш чіткого розкриття цієї правової категорії необхідно розглядати її значно 

багатогранніше, а ніж це роблять більшість сучасних дослідників. 
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Подібної думки дотримуються також О. В. Петришин та М. В. Цвік, які, 

втім, виділяють одразу декілька підходів до тлумачення джерела права. Вони 

наголошують, що джерело права можна розглядати як правоутворюючу силу. 

Джерела права мають вигляд пам’яток історії, правової літератури, судових 

справ, звичаїв, що існували історично, а також правотворчої діяльності 

держави. Вони можуть бути матеріалами, взятими законодавством за основу, 

розглядатися як способи зовнішнього вираження, функціонування та зміни 

права. [133, с. 178]. Цю позицію варто розглядати як підтвердження 

неоднозначності тлумачення поняття „джерела права” й чисельності 

елементів, яких можна об’єднати під досліджуваним терміном. Згадані вчені 

демонструють, наскільки неоднорідним і багатогранним може бути його 

трактування. Джерело права є настільки об’ємною і всеохоплюючою правовою 

категорією, що навіть не видається можливим однозначно окреслити позицію 

дослідників як єдину правильну чи виключно помилкову. Тому вважаємо 

доцільним розглянути саме такий комплексний підхід з різностороннім 

розкриттям даного поняття. 

Н. М. Пархоменко вважає джерела права складними юридичними 

категоріями, що перебувають між собою в дієвих зв'язках, утворюючи систему 

з певними ознаками і властивостями, що відрізняє її від інших у межах 

загальної соціальної системи [134, с. 12]. І з приводу позиції науковця 

відмітимо, що він характеризує джерела права з їх системоутворюючого боку 

що, на нашу думку, є слушним, проте в його тлумаченні не вистачає 

уточнення: які самі ознаки і властивості необхідно виокремити у процесі 

порівняння різноманітних систем. Як вбачається дане визначення потребує 

розширення й доповнення.  

Цікавою видиться й позиція радянських теоретиків права. Зокрема, з 

точки зору Г. І. Муромцева, під джерелом права необхідно мати на увазі 

зумовлений характером праворозуміння певного суспільства спосіб визнання 
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соціальних норм як обов’язкових [135, с. 29]. Але таке трактування не 

визначає ролі держави, яка є суттєвою в цьому процесі. Окрім того, не 

розкривається, яким чином відбувається визнання соціальних норм як 

обов’язкових. У той же час науковець визнає залежність джерел права від 

конкретного суспільства, що, з нашої точки зору, є правильним.  

Підсумовуючи вищезазначене, пропонуємо таку дефініцію категорії 

«джерела права». Джерела права – це виражені у відповідних формах способи 

закріплення правoвих норм, наділених юридичною силою, публічним і 

загальнообов’язковим характером, що перебувають між собою в постійному 

зв’язку й формують цілісну систему, кожен з елементів якої займає в ній своє 

місце й має своє призначення у трудовій відповідній сфері, в результаті чого 

здійснюється регулювання суспільних правовідносин. 

 Поняття «джерела трудового права», на відміну від поняття «джерела 

права», тривалий час взагалі не розглядалося вітчизняними дослідниками.  

 Із набуттям Україною незалежності спостерігається тенденція до 

покращання цієї ситуації, до зростання зацікавленості науковців до вивчення 

цього питання. Гадаємо, цим і можна пояснити схожість у поглядах 

переважної більшості вчених щодо інтерпретації джерел трудового права, їх 

визначення й розташування в ієрархічному порядку. 

Сучасні дослідники (зокрема Л. П. Грузінова й В. Г. Короткін), 

визначають джерело трудового права як офіційний акт нормотворчості 

держави або прийнятий з її дозволу, основними функціями якого є 

встановлення, зміна або скасування правових норм, що регламентують 

відносини, які є предметом трудового права [36, с. 28]. На наше ж переконання 

їх позиція взагалі не виражає сутності джерел трудового права і є занадто 

загальною, незважаючи на специфіку даної галузі вітчизняного права. 

Ученими абсолютно не розкрито, на яких рівнях приймаються джерела, не 
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згадуються їх специфічні види, характерні лише для цієї галузі, пропущені 

ієрархічні особливості зазначеної правової категорії.  

Майже ідентичної точки зору дотримується й П. Д. Пилипенко, 

трактуючи джерела трудового права як зовнішні форми вираження правових 

норм, за допомогою яких забезпечується правове регулювання трудових і 

тісно пов'язаних з ними суспільних відносин на підприємствах, в установах та 

організаціях чи у фізичних осіб, які використовують найману працю [34, с. 

105]. По суті, зауваження до науковця ті ж самі: стислість зовнішнього 

вираження позиції й надмірна лаконічність у характеристиці джерел з огляду 

на особливості галузі трудового права України. 

Заслуговує на увагу дефініція розглядуваного поняття, яку надає Н. Б. 

Болотіна, яка вважає, що джерелами трудового права є нормативно-правові 

акти, прийняті компетентними державними органами або на договірному 

рівні, в тому числі й безпосередньо на підприємстві, у встановлених законом 

межах, за допомогою яких здійснюється правова регламентація трудових 

відносин [85, с. 105]. З огляду на запропоновані дослідниками сучасне 

тлумачення джерел трудового права, це визначення видається нам найбільш – 

менш вдалим серед інших позицій. 

В. І. Прокопенко, в свою чергу, вживав категорію «джерела трудового 

права» у значенні способу вираження норм права, що приймаються 

компетентними на те органами держави з метою впорядкування трудових 

відносин у процесі застосування праці й суспільного захисту їх суб’єктів [7, 

с.58]. Це тлумачення також необхідно доповнити й розширити, проте серед 

його переваг варто зазначити виділення важливості захисту суб’єктів трудових 

правовідносин як однієї з основних функцій джерел трудового права. 

Однак вважаємо, що відмінності між усіма наведеними вище підходами 

до розуміння сутності джерел трудового права не мають принципового 

характеру. Загалом, усі ці дефініції відрізняються лише зовнішньою формою 
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вираження, мають спільні недоліки, зберігаючи при цьому схожу загальну 

сутність і демонструючи схожість у підходах сучасних теоретиків трудового 

права. Тому доволі складно виділити серед них найбільш вдалу, хоча ми 

підтримуємо точку зору Н. Б. Болотіної, яка з огляду на особливості 

розглядуваного питання виразила свою позицію щодо джерел трудового права 

найширше. 

За радянської доби ця проблематика була малодослідженою. Як зазначає 

О. А. Єршова, тривалий час у СРСР панував позитивістський тип 

праворозуміння, згідно з яким розгляд основних питань галузі трудового права 

зводився до аналізу нормативно-правових актів, що приймались органами 

державної влади. У зв'язку із цим з 1954 р. поняття «джерела трудового права» 

було виключено з наукового обігу й замінено категорією «нормативні акти» 

[136]. Серед тогочасних учених виділимо лише В. І. Смолярчука, який визнав 

джерела трудового права як способи вираження норм права, прийняті 

компетентними органами державної влади за участі профспілок і призначені 

для регулювання умов праці робітників та службовців, а також відносин між 

державними органами і профспілками у процесі впорядкування умов праці 

[137, с.21]. Ця позиція дослідника чітко відповідає умовам того часу, але не є 

актуальною сьогодні. При характеристиці джерел трудового права на перше 

місце науковець ставить провідний, пануючий на той момент режим і роль 

профспілок підкреслюючи, що джерела трудового права можуть мати 

зовнішнє вираження лише у виді нормативних актів, прийнятих державними 

органами за погодженням з останніми. Ця позиція є неприйнятною в умовах 

сьогодення й потребує генезисної адаптації й розширення. 

Отже, на наше переконання, досліджуване поняття необхідно подати в 

такому вигляді: джерела трудового права України – це виражені в конкретних 

формах способи закріплення постійно взаємодіючих норм трудового права, які 

утворюють систему, в якій кожен елемент займає чітко визначене місце, має 



96 

 

 

відповідне призначення у сфері регулювання трудових правовідносин, 

перебуває в ієрархічній підпорядкованості, і які приймаються компетентними 

органами на державному й місцевому рівнях і служать для впорядкування 

зазначених правовідносин.  

Стосовно ознак джерел трудового права варто визнати, що в науковій 

літературі, присвяченій трудовому праву, важко знайти їх аналіз і чітке 

окреслення. Переважна більшість дослідників ігнорують це питання у своїх 

роботах, а там, де дослідження здійснено, позиції вчених суттєво різняться.  

Одним з небагатьох дослідників, хто звертається до вивчення 

властивостей джерел трудового права є В. В. Жернаков, який серед їх ознак 

виділяє: формальну визначеність, загальнообов'язковість, загальновідомість та 

внутрішню структурованість [9, c. 56]. Під формальною визначеністю ним 

розуміється конкретне й чітке оформлення правових приписів, вираження їх 

зовнішньої форми з указівкою на відповідні права, обов'язки й наслідки 

невиконання. Загальнообов’язковість дослідник обґрунтовує як 

незаперечність, беззаперечність здійснення з боку всіх суб'єктів права, 

правових положень, гарантією чого виступають судові та інші державні 

органи, оскільки за правовою нормою стоїть держава з її можливістю 

застосування примусу. Загальновідомість, з точки зору вченого, досягається 

шляхом поінформування про зміст правила поведінки, їх сферу й межі дії 

відповідно до встановленого порядку оприлюднення правових приписів і 

доведення їх до конкретних адресатів. Внутрішня структурованість 

пояснюється ним як сукупність стійких зв'язків джерел права, що забезпечує їх 

цілісність, певну організацію правових положень і їх компонування [9, c. 56, 

57]. У цілому ми, погоджуємося з такою позицією, оскільки вона є 

обґрунтованою й виваженою на тлі відсутності наукових досліджень цього 

питання. У той же час ця характеристика є загальною, тобто властивості 

джерел притаманні як для трудового права, так і для інших галузей 
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юриспруденції, а тому було б доцільно доповнити цей перелік, з урахуванням 

специфіки трудо-правової сфери.  

О. М. Ярошенко обстоює позицію, що ознаками системи джерел 

трудового права є: 1) зумовленість суспільних відносин, які регулюються цією 

системою, предметом і методом правового регламентування праці; 2) 

організаційно-структурна відокремленість усієї системи джерел трудового 

права, тобто її цілісність; 3) принципова незвідність регулятивних 

властивостей системи до суми регулятивних особливостей її елементів, тобто 

неадитивність; 4) численність джерел трудового права як елементів цієї 

системи; 5) певна самостійність кожного джерела трудового права, що 

пояснюється сферою впорядкування й компетенцією нормотворця; 6) точно 

визначене становище кожного джерела трудового права в системі джерел цієї 

галузі; 7) структурна упорядкованість елементів (джерел) розглядуваної 

системи, що окреслює їх функціональні взаємозв’язки і взаємозалежності [138, 

c. 43-48]. 

Серед ознак джерел трудового права Ю. П. Дмитренко називає доволі 

великий масив, а саме: а) результативність діяльності різних державних 

органів (Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мiнiстрiв 

України та ін.); б) наявність нормативних актів, що приймаються в 

централізованому й децентралізованому порядку й охоплюються загальним i 

спеціальним законодавством); в) особливе значення актів локальної 

нормотворчостi; г) активна участь профспілок i трудових колективів у 

нормотворчостi, результат участі якої є тарифні угоди, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, колективні договори тощо.); д) наявність чинних 

нормативних актів часів СРСР та УРСР; е) ієрархічність, тобто відповідність 

підзаконних нормативних актів Конституції, а законам України (за винятком 

можливості покращання соціальних гарантій для працівників) [37, с.70,71]. 
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Окрім того, дослідником виділено такі ознаки, характерні для джерел 

трудового права України, як зовнішнє вираження, державне встановлення (або 

санкціонування) й гарантованість державою [37, с. 71]. 

З приводу цього переліку ознак відзначимо, що Ю.П. Дмитренко, на 

відміну від В. В. Жернакова, в перше звернув увагу на особливості 

досліджуваної галузі національного права. Ось чому його позиція безумовно 

має право на існування, оскільки властивості, притаманні загальній теорії 

права, теж були враховані. З нашого погляду, перелік у частині 

загальноправових ознак варто було б розширити, оскільки 

загальнообов’язковість, загальновідомість і публічність джерел трудового 

права – це фундаментальні ознаки цієї правової категорії. 

Ознаки системи джерел трудового права є: 1) зумовленість суспільних 

відносин, які регулюються цією системою, предметом і методом правового 

регламентування праці; 2) організаційно-структурна відокремленість усієї 

системи джерел трудового права, тобто її цілісність; 3) принципова 

незвідність регулятивних властивостей системи до суми регулятивних 

особливостей її елементів, тобто неадитивність; 4) численність джерел 

трудового права як елементів цієї системи; 5) певна самостійність кожного 

джерела трудового права, що пояснюється сферою впорядкування й 

компетенцією нормотворця; 6) точно визначене становище кожного джерела 

трудового права в системі джерел цієї галузі; 7) структурна упорядкованість 

елементів (джерел) розглядуваної системи, що окреслює їх функціональні 

взаємозв’язки і взаємозалежності. 

П. Д. Пилипенко, розкриваючи ознаки джерел трудового права зазначив, 

що в цій правовій галузі поряд з актами, виданими на державному рівні, 

широко застосовують і локально-правові, що розробляються й ухвалюються 

безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях. Значне місце 

серед джерел трудового права належить актам, прийнятим Міністерством 
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праці та соціальної політики України. Характерною ознакою цих джерел 

учений називає наявність так званих нормативних актів, конститутивних, 

тобто які самі не забезпечують регламентацію трудових відносин, а 

передбачають прийняття на їх на підставі актів локальних, які й виконують 

регулятивну функцію. Також серед ознак джерел трудового права дослідник 

виділяє залежність правового регулювання конкретних трудових відносин від 

умов виробництва, кліматичних умов, суб'єктних ознак і соціальних груп 

працівників [139, с.99,100]. Цей науковець (як і Ю. П. Дмитренко) основну 

увагу приділив передусім відокремленню ознак, притаманних виключно 

трудовому праву. Ми ж вважаємо цей перелік неповним, який варто було б 

доповнити й розширити. Недоліки класифікації ознак джерел трудового права 

бажано розглядати у 2-х аспектах: по-перше, повною мірою розкрити ті з них, 

що, притаманні, власне, трудовому праву України; по-друге, не доповнити її 

ознаками, що виділяються загальною теорією права, саме цим наше бачення 

характеристик розглядуваної категорії відрізняється від позиції П. Д. 

Пилипенка. 

Підсумовуючи наведені погляди дослідників, беремо за основу позицію 

В. В. Жернакова, яку ми вважаємо найбільш вдалою при вивчені трудового 

права, дещо доповнюємо її, враховуючи в тому числі дослідження інших 

учених, і відокремлюємо наступні ознаки цього правового поняття: формальну 

визначеність, загальнообов’язковість, загальновідомість, системність, 

предметну ознаку та ієрархічність норм трудового права. Розширимо цей 

перелік такими ознаками, як варіативність і різнорівневість зазначених норм. 

Розглядаючи названі ознаки досліджуваної категорії детальніше розпочнемо з 

формальної визначеності джерел трудового права. Ця ознака полягає в тому, 

що джерело права становить собою передусім письмову форму, в якій існує 

норма трудового права. Джерела трудового права мають містити відповідні 

правові приписи, права й обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, 
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наслідки їх невиконання й захищати інтереси як працівників, так і 

роботодавців. У цьому процесі реалізовується правотворча функція держави в 

царині трудового права. Саме тому джерелом трудового права ми вважаємо 

спосіб закріплення трудоправових норм, що приймаються компетентними 

органами і служать для регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин у 

процесах використання найманої праці й соціального працюючих захисту 

суб’єктів [127, с. 95]. 

Іншими словами, джерела трудового права України – це завжди письмові 

офіційні документи, в яких обов’язково повинні чітко закріплюватися правила 

поведінки суб’єктів, їх права й обов’язки, а також наслідки їх невиконання. 

Створення джерел завжди відбувається внаслідок правотворчої діяльності 

держави шляхом учинення конкретних дій уповноваженими нею органами. 

Більшість науковців, даючи визначення цієї правової категорії, наголошують 

на тому, що норми трудового права повинні мати зовнішню форму вираження 

й бути належним чином оформленими. За інших умов вони не будуть здатні 

здійснювати свою основну функцію – регулювати суспільних відносин, що 

містять предмет трудового права. Саме формальна визначність норм трудового 

права дозволяє останнім сприяти належній організації суспільних відносин 

шляхом чіткого визначення й конкретизації прав та обов'язків їх учасників. 

Таку важливу ознаку джерел трудового права, як їх 

загальнообов’язковість, Н. М. Пархоменко визначає як необхідність 

узгодження поведінки суб’єктів із правовими приписами та їх залежність від 

змісту останніх, а саме: зобов’язання щодо виконання цими суб’єктами певних 

дій, рекомендації дотримуватися відповідної поведінки, можливість 

використання конкретного припису для задоволення власних потреб [127, с. 

92].  

Інакше кажучи, такі джерела трудового права як приписи, є 

обов’язковими для виконання всіма суб’єктами останнього залежно від роду й 
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характеру суспільних відносин, у яких вони беруть участь. При цьому 

визначити ступінь чи міру обов’язковості для суб’єктів трудових 

правовідносин неможливо. Норми, що закріплюються у джерелах трудового 

права, є однаково обов’язковими для всіх суб’єктів трудових правовідносин, 

на яких вони поширюються, незалежно від службового положення особи, її 

національної, релігійної чи іншої належності. Будучи обов’язковими і для 

держави, вони встановлюють рівну для всіх відповідальність перед законом 

залежно від характеру й тяжкості проступку. 

Відмітимо розглянуту ознаку з огляду на такий специфічний для інших 

правових галузей права вид джерел трудового права України, як локальні 

нормативно-правові акти, загальнообов’язковість норм яких поширюється 

лише на суб’єктів, на яких спрямована їх дія. 

Для забезпечення загальнообов’язковості правових норм необхідним є 

підвищення рівня правової свідомості і правової культури серед суб’єктів 

трудових правовідносин, чому сприяє загальновідомість джерел трудового 

права. Загальновідомість полягає у можливості кожного суб’єкта трудових 

правовідносин ознайомитися з правилами поведінки, що містяться у цих 

джерелах шляхом інформування про їх зміст, сферу й межі дії. Цьому сприяє 

особливий порядок публікації нормативно – правових актів та введення їх у 

дію. Порядок, терміни, умови оприлюднення й набрання чинності таких актів, 

закріплюються Конституцією й відповідним указом Президента України «Про 

порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності» [140].  

Зокрема, цим Указом закріплено, що закони, правові акти Верховної Ради, 

Президента й Кабінету Міністрів України мають бути опубліковані в 

офіційних друкованих виданнях не пізніше, ніж через 15 днів після їх 

прийняття. До таких видань належать «Офіційний вісник України», «Урядовий 



102 

 

 

кур'єр», «Голос України», «Відомості Верховної Ради України» й «Офіційний 

вісник Президента України» [140]. 

Особливість цієї ознаки джерел трудового права полягає також у 

наявності в цій правовій галузі локальних нормативних актів, що діють в 

окремих установах, на підприємствах, в організаціях. З урахуванням 

відсутності врегулювання цього даного правового інституту у трудовому 

законодавстві такі акти дозволено не оприлюднювати в названих виданнях.  

Предметна ознака джерел трудового права охоплює специфіку предмета 

трудового права, особливості трудових правовідносин, що виникають, 

змінюються і припиняються у процесі їх реалізації. Іншими словами, джерело 

трудового права регулює лише певне коло суспільних відносин – трудові й 

пов’язані з ними правовідносини й має окрему сферу розповсюдження.  

Наступною ознакою джерел трудового права виступає системність 

останніх. М. Н. Марченко вважає, що системність цих джерел первісно 

закладена в самій їх природі й у їх характері. Науковець тлумачить джерела 

права як правові феномени, що існують і функціонують у тісному 

взаємозв’язку і взаємодії, як складники однієї системи [132, с. 98-99]. Склад 

системи джерел трудового права формують відповідні елементи, що 

перебувають у постійній взаємодії, яким властивими є: а) взаємозв'язок 

правових норм, б) поділ їх на правові інститути ( що притаманно цієї правовій 

галузі), в) особлива роль в цій системі локальних нормативно-правових актів, 

призначених для врегулювання внутрішніх питань окремих підприємств, 

установ та організацій. 

Ознака системності тісно пов’язана з ієрархічною ознакою джерел 

трудового права й багато в чому перетинається з нею. Ієрархія цих джерел 

прямо залежить від підпорядкованості органів, що здійснюють їх прийняття. 

Переважна більшість дослідників розташовують джерела трудового права в 

певному порядку, в основному залежно від юридичної сили їх норм. На 
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вершині такої ієрархії розміщується Конституція, норми якої мають найвищу 

юридичну силу в Україні, за нею міжнародні нормативно-правові акти в галузі 

трудового права, ратифіковані Верховною Радою України, а вже далі – закони 

й підзаконні нормативно-правові акти [37, с. 71]. 

Окрім того, з нашого погляду, важливою ознакою є варіативність 

джерел трудового права, що полягає у великій кількості його норм, які 

формують певну систему, знаходяться в постійному взаємозв’язку і 

взаємопідпорядкованості, що є результатом діяльності великого кола 

державних органів (Президента, Верховної Ради України, Міністерства 

юстиції, Міністерства соціальної політики України та ін.). Хоча слід 

ураховувати той факт, що в державі діють нормативні акти радянських часів.  

Різнорівневість прийняття джерел трудового права запропонована нами 

як досить важлива їх ознака, оскільки вона є характерною саме для трудо-

правової галузі права. Джерела трудового права можуть прийматися на 

міжнародному рівні, а згодом ратифіковуватися Україною її компетентними 

органами на державному рівні й поширюватися на всю територію країни, 

прийматися й поширюватися на галузевому рівні на підприємства конкретної 

галузі. Їх прийняття можливе як на регіональному ( в межах певного регіону), 

так і на локальному рівні, як шляхом їх поширення на працівників у межах 

конкретного підприємства, на якому вони видаються.  

Що стосується 2-х останніх ознак, запропонованих нами, відмітимо, що 

схожі властивості були названі П. Д. Пилипенком і Ю. П. Дмитренком, які при 

розкритті особливостей джерел трудового права України, на нашу думку, 

недостатньо повно відобразили їх. Тому, з нашої точки зору, доцільно їх 

подати саме в такому вигляді. 

Таким чином, до ознак джерел трудового права України слід віднести: 

1) формальну визначеність, що полягає у вираженні джерел у письмовій 

формі, наявності відповідних правових приписів, прав та обов’язків суб’єктів 
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трудових правовідносин, наслідків їх невиконання і в спрямованості на захист 

інтересів як працівників, так і роботодавців; 

2) загальнообов’язковість, що зводиться до того, що джерела трудового 

права України є однаково обов’язковими для всіх суб’єктів трудових 

правовідносин, на яких вони поширюються (незалежно від службового 

положення, національної, релігійної чи іншої належності), в тому числі і для 

держави, і встановлюють рівну для всіх відповідальність перед законом 

залежно від характеру й тяжкості проступку; 

3) загальновідомість – це можливість кожного суб’єкта трудових 

правовідносин ознайомитися з джерелами трудового права України; 

4) предметність – джерела трудового права регулюють лише певне коло 

суспільних відносин, а саме трудові й пов’язані з ними правовідносини; 

5) системність, за якої склад системи джерел трудового права формують 

відповідні елементи, що перебувають у постійній взаємодії, та 

характеризуються: а) взаємозв'язком правових норм, б) їх поділом на правові 

інститути, ( що притаманно лише для цієї правової галузі), в) особливою 

роллю в системі локальних нормативно-правових актів, призначених для 

врегулювання внутрішніх питань окремих підприємств, установ та 

організацій; 

6) ієрархічність полягає в тому, що джерела трудового права 

розташовуються в певному порядку, залежно від юридичної сили їх норм; 

7) варіативність – означає надійність великої кількості норм трудового 

права України; 

8) різнорівневість – за цією ознакою джерела трудового права України 

можуть прийматися на міжнародному, державному, галузевому, 

регіональному й локальному рівнях.  
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Систему джерел трудового права можна побудувати з використанням 

низки критеріїв. Це питання достатньо вивчено багатьма українськими 

вченими, а тому існує чимало підходів у дослідженні і групуванні цих джерел. 

Зокрема, Л. П. Грузінова та В. Г. Короткін пропонують такі критерії 

поділу джерел трудового права:  

- класифікація останніх відповідно до суб'єктів, які їх приймають;  

- за ієрархією – закони й підзаконні акти трудового законодавства, де 

головна роль відводиться Конституції України, міжнародним договорам та 

угодам, ратифікованими Верховною Радою України;  

‒ за сферою дії ‒ акти загальнодержавні, галузеві, міжгалузеві, місцеві й 

локальні;  

‒ за ступенем узагальнення ‒ кодифіковані, комплексні й поточні акти; 

‒ за формою ‒ закони й підзаконні нормативні акти [36, с. 30-33].  

Серед переваг наведеної класифікації варто виділити її розгорнутість і 

комплексність, що є доцільним для поділу величезної кількості джерел, якими 

оперує трудове право України. Але не зовсім зрозумілим є поділ джерел за 

ступенем узагальнення, який, на нашу думку, потребує детальнішого 

дослідження й пояснення: які ж саме нормативно-правові акти можна вважати 

поточними. Окрім того, вважаємо, що поділ джерел трудового права повинен 

здійснюватися й за критерієм виду суспільних відносин, які вони 

урегульовують, оскільки останні, будучи тісно пов’язаними з трудовими 

(відносини працевлаштування, з трудової підготовки працівників, 

організаційно-управлінські, з вирішення трудових спорів та ін.) відіграють 

досить вагому роль у функціонуванні державної системи України.  

В. В. Жернаков пропонує таку класифікацію джерел трудового права: 

‒ за ієрархією ‒ джерела, що мають найвищу силу (Конституція), вищу 

силу (закон) й акти нижчого рівня (указ, постанова та ін.); 

‒ за юридичною силою ‒ закони й підзаконні акти; 
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‒ за сферою дії ‒ центральні й локальні;  

‒ за національною належністю ‒ міжнародні й національні акти; 

‒ за формою акта ‒ закони, постанови, укази, положення, інструкції тощо;  

‒ за правотворчими органами ‒ акти Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, інших органів 

центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавця 

та ін.; 

‒ за видом суспільних відносин, які ці джерела регулюють ‒ трудові акти, 

щодо зайнятості і працевлаштування, розгляду трудових спорів тощо [9, c. 57].  

Вважаємо точку зору цього науковця цікавою й зваженою. Здійснюючи 

групування джерел трудового права України, він як використовує 

загальноправові особливості поділу, притаманні всім галузям вітчизняного 

права, так і звертає увагу на виключні властивості досліджуваної галузі, 

зокрема, при поділі джерел за ієрархією, сферою дії й за видом регульованих 

суспільних відносин. 

П. Д. Пилипенко класифікує джерела трудового права в такий спосіб: 

‒ за видами правовідносин ‒ акти, що регулюють трудові відносини й ті, 

що тісно з ними пов'язані;  

‒ за сферою дії ‒ загальні й локальні джерела трудового права;  

 – залежно від юридичної сили ‒ закони (загальні і спеціальні) й 

підзаконні акти (акти Президента й Кабінету Міністрів України, відомчі 

нормативні акти й акти локально-правового характеру) [139, с.21,22].  

 Градація джерел трудового права, зроблена цим дослідником, ураховує 

специфіку трудового права в галузевій системі права України. Зокрема, серед 

переваг його класифікації варто виділити стислість і змістовність; серед 

недоліків – ігнорування важливої ролі міжнародних нормативно-правових 

актів, у системі джерел галузі, ратифікованих Верховною Радою України,. 
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В. І. Прокопенко наводить доволі просту класифікацію джерел трудового 

права, поділяючи їх на закони, підзаконні акти, локальні правові акти і 

джерела, що розкривають практику застосування чинного законодавства [7, с. 

62]. З нашої точки зору, така диференціація цього досить багатогранного 

поняття так стисло й нерозгорнуто є неприпустимою. Ми вбачаємо доцільним 

розширити запропоновану вченим класифікацію, що надає можливості глибше 

зрозуміти природу правової конструкції джерела трудового права України. 

Н. Б. Болотіна теж наводить класифікацію джерел трудового права:  

‒ за способом прийняття ‒ акти державно-правові (закони, укази, 

постанови тощо) й договірно-правові, що приймаються за угодою між 

працівниками й роботодавцями (колективні угоди, колективні договори тощо);  

‒ за територіальною спрямованістю ‒ внутрішньодержавні й міждержавні 

акти;  

‒ за критерієм юридичної сили ‒ Конституція України, закони, підзаконні 

нормативно-правові й договірно-правові акти;  

‒ за сферою дії ‒ централізовані й локальні нормативно-правові акти;  

‒ залежно від ступеня узагальненості ‒ кодифіковані, комплексні й 

поточні нормативно-правові акти [85, с. 105]. 

Позиція вченої загалом співпадає з думками її колег. Такий поділ цілком 

відповідає специфіці досліджуваної галузі та її джерел. Серед недоліків 

назвемо ігнорування класифікації джерел трудового права за видом відносин, 

що є надзвичайно важливим у силу багатогранності суспільних відносин, які 

містить предмет трудового права України.  

Поділ джерел трудового права за юридичною силою (або ієрархією) , як 

зазначає немало вчених, є найбільш значимим і поширеним серед дослідників і 

найчіткіше відображає різноманітність таких джерел. Диференціююи їх за цим 

критерієм, виділимо Конституцію України, міжнародні нормативно-правові 
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акти, ратифіковані Верховною Радою України, закони й підзаконні 

нормативно-правові акти. 

Найвищу юридичну силу має Основний Закон держави – Конституція 

України [1]. Її роль полягає в тому, що норми цього Закону є 

фундаментальними у вирішенні найважливіших питань правового 

регулювання трудових відносин і тісно пов'язаних з ними суспільних. Норми 

Конституції України є основоположними для інших джерел трудового права. 

Важливою в цьому контексті є гарантія можливості звернення особи до суду 

для захисту своїх конституційних прав та свобод, оскільки Основний Закон 

закріплює величезну кількість норм, що регулюють трудові правовідносини 

безпосередньо. 

Так, Конституція України проголошує рівність усіх людей перед законом, 

гарантує невідчужуваність і непорушність їх прав. Нею гарантується право 

людини на вільний розвиток особистості, на повагу до її гідності, на свободу й 

особисту недоторканність. Держава відповідає перед громадянином за свою 

діяльність і надає гарантії стосовно реалізації його прав та свобод, одним з 

яких є право на працю, закріплене ст. 43 Основного Закону. Відповідно до цієї 

статті громадянам гарантується право на працю, на її вільний вибір і 

можливість заробляти собі на життя в будь-який спосіб, не заборонений 

законом. Окрім того, держава зобов’язується створювати необхідні умови для 

реалізації громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 

професії й роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб [1]. Конституцією України створюються фундаментальна 

основа й законодавче закріплення можливості кожного громадянина України 

здійснювати трудову діяльність, брати участь у суспільних відносинах, що 

містять предмет трудового права, розвиватись та реалізовувати себе в будь-
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яких сферах і в будь-який спосіб, не заборонений законом, закріплюється саме 

право, а не обов’язок. 

Статтею 24 Конституції проголошено надання жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у здобутті освіти і професійної підготовки, у виборі 

місця роботи й у винагороді за її виконання. Гарантується здійснення 

спеціальних заходів з охорони праці і здоров'я жінок, створення умов, що 

дають можливість жінкам поєднувати працю з материнством, надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Забороняється використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для 

їх здоров'я роботах, громадянам гарантується захист від незаконного 

звільнення з роботи [1]. Цією статтею забороняється також використання 

примусової праці, гарантується право кожного громадянина на належні, 

безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 

законом. Інакше кажучи, із законодавчої сторони закріплено засади рівності 

всіх суб’єктів трудових правовідносин, проте забезпечується соціальний 

захист жінок і неповнолітніх з урахуванням їх фізіологічних і природних 

особливостей. Держава не зобов’язує, а стимулює осіб до виконання ними 

трудової діяльності, заохочуючи і встановлюючи гарантії, необхідні для 

демократичного суспільства.  

Статтею 45 Конституції України закріплюється право трудящих на 

відпочинок, зокрема, на щотижневий відпочинок, оплачувану щорічну 

відпустку, встановленням скороченого робочого дня для окремих професій і 

скороченої тривалості роботи в нічний час [1]. Розглянута норма яскраво 

демонструє попереднє твердження: держава не тільки бере на себе 

зобов’язання регламентувати трудову діяльність своїх громадян, а й 

забезпечує всі умови для уникнення зловживань правами працюючих з боку 

роботодавців. 
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Загалом же Основний Закон країни проголошує найважливіші трудові 

права людини і громадянина й гарантує їх реалізацію. Відмітити також 

важливість статей 44 (право на страйк), 46 (право на соціальний захист), 60 

(ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази) та 

інших у справі регламентації трудових правовідносин [1]. Трудові права 

Конституція України подає у скороченому вигляді, які конкретизуються в 

інших актах трудового законодавства. Це свідчить про фундаментально-

формуючу роль її норм, тому вона є Основним Законом держави і знаходиться 

на вершині ієрархії системи норм трудового права України і служить 

підґрунтям для чинного й майбутнього національного трудового 

законодавства. 

Наступною групою джерел трудового права, яку варто розглянути, є 

міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою 

України. Прагнення держави до євроінтеграції й бажання брати участь у житті 

міжнародних спільнот актуалізовує важливість використання таких актів у 

вітчизняній правовій системі. Міжнародно-правове регулювання праці є дуже 

вагомим чинником, що полягає у формуванні нових сталих відносин між 

державами [141]. 

Конституція України у ст. 9 проголошує, що чинні міжнародні договори, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [1] є частиною 

національного законодавства. Незважаючи на те, що пріоритет міжнародних 

актів над актами національного законодавства Основним Законом не 

встановлено, у ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори» 

закріплюється пріоритет положень міжнародних договорів, ратифікованих 

Верховною Радою Україні, якщо вони суперечать нормам вітчизняного 

законодавства [142]. Іншими словами, якщо міжнародний договір, що набрав 

чинності в Україні у встановленому законом порядку, містить відмінні від 

актів національного законодавства правила, застосовується норма 
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міжнародного договору. Така ж норма є у ст. 81 Кодексу Законів про працю 

України, яка теж установлює перевагу міжнародної угоди над актами 

вітчизняного законодавства, якщо вони суперечать між собою. Інакше кажучи, 

ця норма конкретизує положення Основного Закону в разі виникнення 

подібних правових колізій у галузі трудового права [2].  

Водночас зауважуємо, що остаточна ієрархія джерел трудового права 

України законодавством не встановлена, трактується лише із суб’єктивних 

точок зору, а тому питання їх застосування при регулюванні трудових 

правовідносин досі залишається актуальним. Але в будь-якому разі варто 

відмітити, що міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Верховною 

Радою України, є повноцінною частиною системи національних джерел 

трудового права, за умов, коли вони суперечать один одному та мають вищу 

юридичну силу порівняно з актами вітчизняного законодавства. 

Міжнародні договори, укладені з іншими державами В. В. Жернаков 

поділяє на міждержавні, міжурядові й міжвідомчі. Від імені України 

укладаються політичні, територіальні, мирні договори, ті, що стосуються прав 

та свобод людини, громадянства, участі в міждержавних союзах та 

об'єднаннях, організаціях, системах колективної безпеки тощо. Від імені уряду 

укладаються міжнародні договори з економічних, торговельних, науково-

технічних, гуманітарних та інших питань, що належать до його компетенції. 

Міжвідомчими є міжнародні договори з питань, віднесених до відання 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади й державних 

органів [9, c. 60].  

Наведена класифікація вбачається доцільною, адже міжнародно-правові 

акти становлять собою великий і складний для правозастосування 

нормативний масив, що потребує більш докладного вивчення й застосування 

при вирішенні тих чи інших спорів. 
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Користуючись наведеним вище дослідженням В. В. Жернакова, автори 

підручника з трудового права виділяють у галузі вітчизняного трудового права 

України переважне укладення з іншими державами саме міжвідомчих 

договорів. Серед прикладів міжнародних угод, які є джерелами трудового 

права, можна навести Угоду між Урядом України й Урядом Республіки 

Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і 

Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав; Угоду між 

Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне 

працевлаштування громадян; Угоду між Урядом України і Урядом Чеської 

Республіки про взаємне працевлаштування громадян України і громадян 

Чеської Республіки та низку інших міжвідомчих договорів [9, с. 61]. 

Важливо також відмітити провідну роль конвенцій Міжнародної 

організації праці, як всесвітньої установи, створеної для регулювання 

міжнародного співробітництва у сфері праці з метою сприяння миру й 

соціального захисту працюючих. Що стосується України, то державою 

ратифіковано доволі значне число Конвенцій: № 2 ‒ про безробіття [143]; № 29 

‒ про примусову чи обов'язкову працю [144]; № 45 ‒ про використання праці 

жінок на підземних роботах у шахтах будь якого роду [145]; № 47 ‒ про 

скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень [146]; № 52 ‒ про 

щорічні оплачувані відпустки [147]; № 87 ‒ про свободу асоціації і захист 

права на організацію [148]; № 90 ‒ про нічну працю підлітків у промисловості 

[149]; № 95 ‒ про захист заробітної плати [150]; № 98 ‒ про застосування 

принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів [151]; № 

100 ‒ про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності 

[152]; № 103 ‒ про охорону материнства [153]; № 111 ‒ про дискримінацію в 

галузі праці і занять [154]; № 122 ‒ про політику в галузі зайнятості [155]; № 

138 ‒ про мінімальний вік для прийому на роботу [156]; № 144 ‒ про 

тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових 
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норм [157]; № 154 ‒ про сприяння колективним переговорам [158] і № 158 ‒ 

про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця [159].  

Значимість ратифікованих міжнародних нормативно-правових актів, 

полягає в тому, що навіть з урахуванням їх загальнообов’язковості та 

пріоритетності перед актами трудового законодавства України, подальше 

впровадження у вітчизняне трудове законодавство цього виду джерел є однією 

з важливих умов інтеграції України до міжнародного співтовариства. Причому 

вагомим є не просто сам процес ратифікації актів міжнародного законодавства 

і приведення вітчизняного у відповідність до міжнародних стандартів, а й їх 

практичне втілення в сучасні трудові відносини.  

В ієрархічній системі джерел національного трудового права 

найважливіше місце займають закони України. Особлива роль у цій групі 

джерел відводиться Кодексу законів про працю України – кодифіковану 

правовому акту, яким охоплюються всі правові трудового права і 

врегульовується переважна більшість правових відносин у трудоправовій 

царині. Цей Кодекс, прийнятий ще за радянських часів у 1971 р., залишається 

основним джерелом трудового права, регулює трудові відносини всіх 

працівників. КЗпП України поділяють на глави: Колективний договiр; 

Трудовий договір; Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників; 

Робочий час; Час відпочинку; Нормування праці; Оплата праці; Гарантії i 

компенсації; Гарантії при покладенні на працівників матеріальної 

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; 

Трудова дисципліна; Охорона праці; Праця жінок; Праця молоді; Пільги для 

працівників, які поєднують роботу з навчанням; Iндивiдуальнi трудові спори; 

Професiйнi спілки; Участь працівників в управлiннi підприємствами, 

установами, органiзацiями; Трудовий колектив; Загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та пенсійне забезпечення; Нагляд i контроль за 

додержанням законодавства про працю.  



114 

 

 

Кожна із глав регулює важливий правовий інститут трудового права, 

передбачає підвищення якості та ефективності праці і життєвого рівня 

працівників [2].  

Визначаючи ознаки Кодексу законів про працю України як джерела 

трудового національного права, варто погодитися з позицією Ю. П. 

Дмитренка, який виділив, що даний Закон є кодифікованим 

загальнодержавним актом, який об’єднує основні норми трудового права, 

закріплює юридичні гарантії реалізації права на працю, принципи єдності й 

диференціації регулювання трудових відносин, установлює пріоритет дії 

міжнародно-правових норм над національними й містить правові норми, які в 

сукупності становлять найважливiшi інститути трудового права [37, с. 80].  

На практиці ж розвиток суспільних відносин уже тривалий час вимагає 

прийняття нового кодифікованого акта про працю, який відповідатиме 

існуючим вимогам , адекватно врегульовуватиме трудові й пов’язані з ними 

відносини. Як зазначив В. І. Прокопенко, у добу Радянського Союзу широко 

застосовувалася практика так званої єдності законодавств, яка полягала в тому, 

що норми Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік дослівно 

відображались у кодексах союзних республік [7, с. 67]. Так, чинний КЗпП 

України повністю відтворив Основи законодавства Союзу РСР і союзних 

республік про працю, затверджених Верховною Радою СРСР ще 15 липня 1970 

р. і введені в дію з 1 січня 1971 р. 

Переважна більшість законів України, що впорядковують сьогодні окремі 

види суспільних відносин у галузі трудового права й діють поряд з Кодексом 

законів про працю України, приймалася за часів набуття незалежності 

України, тому вони тією чи іншою мірою є прийнятими для регламентування 

найважливіших трудових відносин. У першу чергу варто назвати Закон 

України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1991 р., яким окреслюються 

основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на 
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охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, регулюється участь 

відповідних державних органів у відносинах між власником підприємства або 

уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці й 

виробничою середовища і встановлюється єдиний порядок організації охорони 

праці в Україні [160]. 

До джерел трудового права України також належать: 

‒ Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р., що визначає 

економічні, правові й організаційні засади оплати праці працівників, які 

перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності й 

господарювання, а також з окремими громадянами [161]; 

‒ Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. встановлює 

державні гарантії кожному працюючому громадянину на відпустки, на умови, 

тривалість і порядок їх надання для відновлення працездатності і зміцнення 

здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих 

потреб та інтересів і всестороннього розвитку особи [162]; 

‒ Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р., 

який визначає правові засади розроблення, укладення та виконання 

колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових 

відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців [163]; 

‒ Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

від 15вересня 1999р. називає особливості правового регулювання діяльності 

професійних спілок [164] , засади їх створення, права й гарантії; 

‒ Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» від 3 березня 1998 р. перелічує правові й організаційні засади 

функціонування системи заходів з вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів), він спрямований на взаємодію сторін соціально-трудових 
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відносин у процесі регулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що 

виникли між ними [165].  

Це далеко не вичерпний перелік законів, що регламентують трудові й 

пов’язані з ними відносини. У зв’язку із цим варто назвати низку Законів 

України: «Про освіту» від 23травня 1991 р. [166], «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. [167], «Про 

організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» від 

22червня 2012 р. [168], «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 [11], 

«Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. [169], «Про судоустрій і статус 

суддів» від 7липня 2010 р. [170], «Про господарські товариства» від 19 вересня 

1991 р. [171] та ін. 

Варто зазначити, що всі закони відіграють надзвичайно важливу роль в 

уточненні й розширенні змісту норм Конституції України. Їх юридична сила є 

найвищою з-поміж усіх інших нормативно-правових актів, вони є 

обов’язковими для всіх суб’єктів трудового права ‒ як для працівників, так і 

для роботодавців, посадових осіб і державних органів. Закони можуть 

прийматися лише на державному рівні й обов`язково повинні бути офіційно 

оприлюдненими. Урешті-решт, відповідно до законів, на їх основі й на їх 

виконання видаються підзаконні нормативно-правові акти, яким належить 

конкретизуюча роль при впорядкуванні відносин у галузі трудового права 

України. 

До підзаконних нормативно-правових актів варто віднести укази й 

розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України й 

Кабінету Міністрів України, інструкції та правила міністерств і відомств, акти 

місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування та ін.  

Важлива роль серед підзаконних актів у галузі трудового права України 

належить указам i розпорядженням Президента України, який, як глава 

держави, в межах своїх повноважень видає Укази й розпорядження, що 
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стосуються регламентації трудових відносин [34, с. 107]. Для прикладу можна 

назвати указ Президента України «Про запровадження на території України 

регіональних графіків початку робочого дня» від 26 квітня 1995 р., № 334/95 

[172] або Указ «Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» від 12 травня 

1996 р. № 333/96 [173]. Переважна роль указів Президента України у 

трудоправовій царині зводиться до забезпечення реалізації положень 

нормативно-правових актів, що врегульовують суспільні відносини у сфері 

праці, з урахуванням трудових прав і гарантій працівників.  

Постанови Верховної Ради України, як джерела трудового права, 

приймаються з метою виконання, конкретизації, уточнення й безпосереднього 

впровадження в життя законів. Якщо вони приймаються за безпосередньою 

вказівкою закону чи указу Президента України, вони не втрачають свого 

значення як джерела права, тому що не суперечать чинному законодавству й 

містять нові норми права [37, с. 87]. 

До джерел трудового права належать також усі численні акти мiнiстерств 

і відомств, що мають правовий характер i є обов’язковими до виконання. 

Серед цього виду правових джерел особливу роль відіграють акти 

Міністерства соціальної політики України (переважно інструкції й 

роз’яснення), які загалом спрямовані на впорядкування таких важливих у 

трудових правовідносинах питань, як оплата праці, соціальне забезпечення, 

відпочинок працівників тощо. Державна реєстрація цих джерел трудового 

права здійснюється Мiнiстерством юстиції України на основі Положення про 

державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів 

державної виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 731 від 28 грудня 1992 р. [174]. Основне їх завдання ‒ це сприяння 

у виконанні норм законів суб’єктами трудових відносин та у здійсненні 
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уточнюючої функції щодо них, тобто загалом їх роль сходиться з іншими 

підзаконними нормативно-правовими актами. 

Не варто применшувати і значення актів органів місцевого 

самоврядування і профспілок, що також є поширеними й наділеними 

юридичною силою при врегулюванні трудових правовідносин. 

Вагома роль відводиться актам соціального партнерства – угодам 

генеральним (на всеукраїнському рівні), галузевим (на галузевому рівні), 

регіональним (на регіональному рівні) як джерелам трудового права України. 

Усі ці згоди мають місце між представниками роботодавців і працівників, 

зокрема профспілками, причому третьою стороною може виступати й Кабінет 

Міністрів України. Їх зміст залежить від рівня на якому вони укладаються, 

проте спільним для них виступає предмет правового регламентування – права 

й інтереси трудівників і роботодавців [36, с. 120-121]. Цей особливий вид 

правових актів властивий насамперед трудовому праву, а динаміка їх 

використання на практиці свідчить про важливість віднесення угод до джерел 

трудового права України.  

Однак треба відрізняти акти соціального партнерства від іншого виду 

підзаконних нормативних актів, характерних у першу чергу саме для 

трудового права, – локальних нормативних актів, які роботодавець за 

узгодженням із трудовим колективом приймає в межах своєї компетенції, 

відповідно до законів та інших нормативно-правових актів і які містять 

правові норми обов’язкові для виконання відповідними суб’єктами. Наявність 

і постійне використання цього виду джерел трудового права ‒ це суттєві 

особливості останнього порівняно з іншими галузями вітчизняного права. 

Проте, на нинішній момент локальні нормативно-правові акти, незважаючи на 

поширеність їх укладання суб’єктами трудових правовідносин, все ще не 

отримали законодавчого закріплення. Вважаємо, що таке упущення має бути 

виправлене законодавцями якнайшвидше. 
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Робимо висновок, що підзаконні акти є цілком самостійним джерелом 

трудового права; вони мають особливе значення в забезпеченні реалізації норм 

Конституції й законів України. 

Повторимося, що багато актів трудового законодавства України були 

прийняті ще в радянську добу. Незважаючи на те, що більшість із них були 

суттєво оновлені за часів незалежності держави, все ще виникають питання з 

приводу відповідності чинного трудового законодавства теперішнім умовам, 

за яких відбувається розвиток України як незалежної, самостійної, 

самодостатньої держави, в якій додержуються права та свободи людей, 

створюються умови для їх комфортного проживання, реалізується право 

кожного громадянина на працю, дотримуються міжнародні стандарти на всіх 

рівнях суспільного життя.  

Прагнення України мають вираження в обраному нею курсі до тісного 

економічного й політичного співробітництва з провідними європейськими 

державами, до участі в різноманітних міжнародних організаціях, що вимагає 

приведення вітчизняного законодавства у відповідність до європейських 

аналогів. Нинішнє чинне трудове законодавство не встигає за динамікою 

сучасних трудових відносин і не відповідає їх характеру. Ось чому, важливим і 

актуальним залишаються питання розроблення і прийняття такого 

національного трудового законодавства, яке відповідатиме вимогам 

сьогодення. Україні та її громадянам необхідний принципово новий та 

ефективний механізм правового регулювання трудових відносин і створення 

нової системи джерел трудового права для досягнення поставленої перед 

собою мети. З урахуванням того, що начальна потреба прийняття Трудового 

кодексу України визнана практично всіма вченими-трудовиками, 

наголошуємо, що цей завершальний процес є неприпустимо розтягнутим у 

часі. 
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Висновки до Розділу 1: 

 

1. Трудове право як галузь права – це система правових норм, що 

регулюють сукупність трудових відносин працівника із роботодавцем, а також 

інші відносини, що випливають з трудових або тісно пов’язаних з ними 

відносин і встановлюють права й обов’язки в галузі праці на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності та відповідальність у 

разі їх порушення та в цілому охоплюють будь-які правові норми стосовно 

праці. Натомість трудове право є симбіозом всіх правових норм, які 

стосуються регулювання трудових відносин. 

2. Наука трудового права – це теоретична основа накопичення 

основних знань та уявлень про способи, методи та перспективи правового 

регулювання соціально-трудових відносин у сфері праці з метою виявлення 

ефективних шляхів удосконалення чинного трудового законодавства. 

3. Дисципліна «трудове право» – це система теоретичних 

структурованих знань стосовно предмета правового регулювання праці та 

соціально-правових правовідносин, для оволодіння основами трудового права 

і використанням набутих теоретичних навичок в практичних ситуаціях. 

4. Основні ознаки національного трудового права:  

  наявність трудових правовідносин між працівником і 

роботодавцем (які займають самостійне місце серед видів правовідносин), які 

оформляються трудовим договором (переважно у письмовій формі); 

  чергування робочого часу та часу відпочинку; 

  право на винагороду за здійснення трудової діяльності; 

  наявність трудових меж (правил) у робочому процесі – трудова 

дисципліна; 

  є вираженням соціально-правових процесів, які відбуваються у 

суспільстві; 
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  наявність системної та структурованої сукупності правових норм, 

які регулюють трудові правовідносини; 

  публічно-правовий характер; 

  охоронно-захисна властивість – наявність цілих правових 

інститутів, спрямованих на забезпечення охорони праці, дотримання 

законодавства про працю (нагляд та контроль), вирішення трудових спорів 

тощо. 

5. Принципи трудового права покликані виражати сутність трудових 

правовідносин, забезпечують загальнотеоретичне та практичне розуміння 

трудового права, є керівними та центральними ідеями, що розкривають суть 

правових норм у сфері праці і на основі яких останні приймаються. 

6. До принципів трудового права належать:  

1) принцип свободи праці;  

2) принцип соціальної рівності у сфері праці;  

3) принцип забезпечення охорони праці;  

4) принцип верховенства права у сфері праці;  

5) законність;  

6) гуманізм;  

7) принцип оплати праці. 

7. До функцій трудового права належать:  

1) виробнича;  

2) захисна;  

3) регулювальна;  

4) виховна;  

5) охоронна. 

8. Джерела трудового права України – це виражені у конкретних 

формах способи закріплення норм трудового права, що постійно взаємодіють 

та утворюють систему, в якій кожен елемент займає чітко визначене місце, 
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відповідне призначення у сфері врегулювання трудових правовідносин і 

перебуває в ієрархічній підпорядкованості, та приймаються компетентними 

органами на державному чи місцевому рівні і служать для регулювання 

трудових та похідних від трудових правовідносин. 

9. До ознак джерел трудового права України належать: 

 формальна визначеність – полягає у вираженні джерел в письмовій 

формі, наявності відповідних правових приписів, прав і обов’язків суб’єктів 

трудових правовідносин, наслідків невиконання та спрямованості на захист 

інтересів як працівників, так і роботодавців; 

 загальнообов’язковість – дана ознака зводиться до того, що 

джерела трудового права України є однаково обов’язковими для всіх суб’єктів 

трудових правовідносин, на яких вони поширюються, незалежно від 

службового положення, національної, релігійної чи іншої приналежності, у 

тому числі і для держави, та встановлюють рівну для всіх відповідальність 

перед законом залежно від характеру та важкості проступку; 

 загальновідомість – можливість кожного суб’єкта трудових 

правовідносин ознайомитись з джерелами трудового права України; 

 предметність – джерело трудового права регулює лише певне коло 

суспільних відносин, а саме трудові та пов’язані з трудовими правовідносини; 

 системність – склад системи джерел трудового права формують 

відповідні елементи, що перебувають у постійній взаємодії, та 

характеризуються взаємозв'язком правових норм і поділом їх на правові 

інститути, характерними лише для даної галузі, особливою роллю в даній 

системі локальних нормативно-правових актів, призначених для врегулювання 

внутрішніх питань окремих підприємств, установ та організацій; 

 ієрархічність – джерела трудового права розташовуються в 

певному порядку, залежно від юридичної сили їх норм; 
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 варіативність – полягає у великій кількості норм трудового права 

України; 

 різнорівневість – згідно даній ознаці, джерела трудового права 

України можуть прийматись на міжнародному, державному, галузевому, 

регіональному та на локальному рівнях. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

2.1. Сутність і зміст міжнародного трудового права 

 

Трудові й тісно пов’язані з ними відносини завжди формуються під 

впливом економічного піднесення суспільства й рівня розвитку виробничих 

сил. Сформоване на сьогодні міжнародне трудове право, встановлює 

мінімальні стандарти (процедурні і процесуальні) на підставі яких 

визначаються права й обов’язки суб’єктів трудових відносин. Але різноманітні 

стандарти, що діють у різних країнах, неоднозначно впливають на 

конкурентоспроможність підприємців на світовому ринку, які використовують 

найману працю.  

Інтернаціоналізація суспільного життя, глобалізація економіки, 

активізація гуманітарних зв’язків, регіональна інтеграція, уніфікованість 

міжнародно-правового регулювання праці, міжнародна трудова міграція – 

явно неповний перелік тих чинників, що призвели до зближення національних 

систем трудового права різних країн, ініціювало процес його гармонізації у 

всесвітньому масштабі. У трудовому праві багатьох держав з’явилися зовнішні 

запозичення на ґрунті трансплантації фрагментів або навіть цілих інститутів 

права зарубіжних країн, імплантації національним правом міжнародних 

конвенцій [175, с.7].  

Сьогодні, в умовах розвитку ринкових відносин, безперервного процесу 

глобалізації економіки, особливу цінність і актуальність трудівників становить 

процес правового регламентування праці, тобто регулювання умов останньої 

за допомогою міжнародно-правових актів у трудо-правовій сфері. При цьому 

існуючі систематизація й уніфікація вітчизняного законодавства ставить за 
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мету попередження зниження рівня правових гарантій, що важливо 

безпосередньо і для України.  

Головним результатом міжнародного регламентування праці є міжнародні 

трудові стандарти, що становлять собою відповідні угоди між державами з 

питань, пов’язаних з використанням та охороною найманої праці, 

покращанням її умов, захистом індивідуальних і колективних інтересів 

працівників. Формальним вираженням такого регулювання є норми, закріплені 

у правових актах, прийнятих ООН, Міжнародною організацією праці (МОП), 

регіональними об’єднаннями держав, а також їх двосторонні, іноді 

тристоронні угоди. 

Питанню сутності і змісту міжнародного трудового права на нинішній час 

присвячено небагато праць. Здебільшого вони розглядають зміст, але не 

розкривають сутності означеного поняття, не приділяється увага основним 

рисам, притаманним міжнародному трудовому праву, що надзвичайно є 

важливою й необхідною умовою при дослідженні цієї правової категорії. 

Ураховуючи підвищену увагу до міжнародно-правової регламентації праці у 

процесі інтеграції, що має місце у світовій спільноті, а також збільшення ролі 

міжнародних стандартів, вважаємо за доцільне розглянути проблему сутності і 

змісту міжнародного трудового права, приділивши увагу основним ознакам, 

які йому притаманні.  

Поглиблений аналіз наукової юридичної літератури дає можливість 

говорити, що порушеній нами проблемі присвячені праці таких видатних 

учених, як Е. М. Аметистов [176], Д. К. Бекяшев [177], А. В. Дараган [178], К. 

Н. Гусов [179], С. О. Іванов [100], І. Я. Кисельов [175], М. В. Лушнікова [180], 

М. Л. Лютов [181], Д. В. Черняєва [182], О. М. Ярошенко [183; 184; 185]. А 

такі представники юридичної науки і практики, як: Г. О. Анцелевич [186], М. 

А. Баймуратов [187], В. Г. Буткевич [188], Г. В. Ігнатенко [189], Л. Д. Тімченко 

[190], А. В. Трояновський [191] приділяли увагу питанням міжнародного 
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трудового права, розкриваючи його основний зміст і сутність у складі 

міжнародного права. Отже зазначимо, що комплексного дослідження 

проблеми сутності і змісту міжнародного трудового права на сьогодні не існує. 

Ось чому особливу актуальність і цінність становить розгорнуте дослідження, 

присвячене процесу міжнародно-правового регулювання праці, його 

значенню, правовій природі й основним рисам. 

Як справедливо відмітив Л. Ю. Бугров, термін «міжнародне трудове 

право» не має однозначного трактування. Залишається таки спірним і питання 

про його правову природу: це право є публічним, приватним чи приватно-

публічним [192, с. 21]. Одні вчені обмежують предмет міжнародного 

трудового права міждержавними публічними відносинами. Так, Д. К. Бекяшев 

розглядає цю галузь в якості галузі міжнародного публічного права, яка 

представляє собою сукупність правових норм, регулюючих відносини між 

суб’єктами міжнародного права, і яка стосується трудових прав людини, її 

зайнятості, умов її праці, соціального партнерства й забезпечення [177, с.13].  

У радянській правовій доктрині існував постулат виключно публічно-

правової природи міжнародного трудового права та критикувались так звані 

«буржуазні» концепції поділу права на публічне та приватне. Наприклад С. О. 

Іванов розглядав міжнародне трудове право як відокремлену специфічну 

галузь міжнародного права, що має на меті забезпечити співробітництво 

держав для покращання умов праці громадян [100, с.102, 103]. А ось Е. М. 

Аметистов вважав міжнародне трудове право підгалуззю міжнародного права, 

що присвячена регулювання міждержавних відносин з метою захисту прав 

трудящих [176, с.10]. На межі ХХ‒ХХІ ст. І. Я. Кисельов пов’язав предмет 

міжнародного трудового права як підгалузі міжнародного публічного права з 

міжнародними стандартами праці. У той же час останніми визнавалася 

нормативна субстанція міжнародного трудового права, що віддзеркалювала 

результати діяльності держав по внесенню до ринкової економіки соціальних 
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цінностей по розробленню зусиллями світової спільноти інструментів 

соціальної політики, прийнятої складником їх держав [175, с.448].  

На відміну від внутрішнього державного регулювання трудових відносин, 

норми якого визначають умови праці, приписи міжнародного трудового права 

такої юридичної сили не мають, а застосовуються через вольову поведінку 

його суб’єктів. Л. Б. Бугров запропонував розглядати міжнародне трудове 

право, які комплексну правову галузь [192, с.24]. Д. В. Черняєва визначає 

міжнародне публічне право як комплексну підгалузь трудового й 

міжнародного публічного права. Можна сказати, що йдеться про деяке 

комплексне правове утворення, що включає норми міжнародного і 

внутрішньодержавного трудового права [182, с.21]. За такого підходу 

відносини, що виникають між державою й індивідом на підставі трудових прав 

та обов’язків, входитимуть до предмета міжнародного трудового права. 

На нашу думку, позиція визначення міжнародного трудового права як 

комплексної приватно-публічної галузі є хибною, оскільки при такому 

ставленні остання не становить собою єдиної сукупності. Адже наявність 

спільного предмета правового регулювання – трудових і соціально-

забезпечувальних відносин з іноземним елементом – не може бути приводом 

для виокремлення самостійної правової системи або самостійної правової 

галузі. Норми права, що впорядковують ці відносини, залишаються різними за 

юридичною природою правових систем. 

Ми поділяємо точку зору М. В. Лушникової, що міжнародне трудове 

право не є безпосереднім регулятором трудових відносин, у тому числі й з 

закордонним елементом. Трудові відносини, зв’язані з використанням 

спроможності трудівника (у тому числі й іноземця) до праці, регламентується 

внутрішньодержавним правом. Навіть у випадках, коли йдеться про пряме, 

безпосереднє використання міжнародних норм, це обов`язково припускає 
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визнання останніх норм відповідною державою, їх імплантацією національним 

законодавством [193, с.132-133]. 

При подібному ставленні до визначення міжнародного трудового права 

йдеться не про правову галузь (або підгалузь), а про комплексну галузь 

законодавства, що має єдиний предмет правового регулювання й містить у 

собі норми двох правових систем – національної й міжнародної. Отже, 

комплексною може бути виключно галузь законодавства. 

Автор теорії комплексних галузей права, С. С. Алексєєв розглядав їх як 

об’єднання різних базових інститутів (конституційну, громадянську, 

кримінальну, адміністративну й процесуальну галузь права) і спеціальних 

галузей (трудової, права соціального забезпечення, сімейної, земельної та ін.). 

Таке об’єднання правових галузей є перехідним, тимчасовим аж до 

переростання цього синтезу в основну галузь [194, с. 45,46].  

Л. С. Явич справедливо заперечував проти комплексних правових 

галузей, стверджуючи, що їх не може бути, в той час як комплексні галузі 

законодавства можливі й потрібні. Він зазначав, що часто при створенні 

галузей законодавства, які не співпадають з галузями права доводиться 

включати принципи й норми декількох галузей [195, с. 31].  

Потребує уваги позиція Р. З. Лівшиця, який вважав, що немає 

«повноцінних» або «неповноцінних» галузей, профілюючих і спеціальних, 

основних і комплексних, слід вести мову про галузі законодавства [93, с. 17]. 

У цьому ракурсі можна говорити про комплексне законодавство, що включає 

міжнародні й національні права, які об’єднує загальний предмет регулювання. 

Предметом регулювання комплексних галузей законодавства, на вiдмiну вiд 

галузей права, є не вид, а сфера міжнародних трудових вiдносин, що поєднує 

рiзнi їх види. Будучи предметом регулювання норм декiлькох галузей права, 

вони разом із тим мають певну єднiсть, обумовлену спiльнiстю мети й завдань 

людської діяльності. 
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Але існує ще один підхід до з`ясування сутності міжнародного трудового 

права відповідно до якого наводиться вузьке та широке визначення галузі. 

Приміром, К. Л. Томашевський розглядає зазначене трудове право в широкому 

значенні: це поняття, яке охоплює право як міжнародне публічне, так і 

міжнародне приватне [196, с.83]. Таке трактування нагадує одну з концепцій 

так званого «полісистемного комплексу» стосовно визначення міжнародного 

приватного права. Міжнародне трудове право у вузькому розумінні на 

переконання цього вченого – це міжнародне публічне трудове право. Але далі 

він розмірковує, що це зовсім не галузь, а комплексна підгалузь, що 

знаходиться на «стику» галузей права міжнародних організацій і прав людини. 

Між тим, у вузькому й широкому значеннях зіставляються різнопланові явища 

‒ збірне поняття й комплексна підгалузь [196, с.110]. Така думка аж ніяк не дає 

чіткого розуміння сутності міжнародного трудового права. Ґрунтуючись на 

уособленні останнього в комплексну підгалузь права він об’єднує окремі 

частини національно-правових систем між собою з окремими частинами 

міжнародного приватного права й публічного в аспекті регулювання 

міжнародних відносин у сфері праці.  

Інші вчені, які дотримуються концепції широкого та вузького визначення 

міжнародного трудового права, відмовляються від галузевої ідентифікації. 

Наприклад, К. М. Гусов і М. Л. Лютов вважають, що міжнародне право – не 

правова галузь, а система права [181, с.9].  

На їх переконання, міжнародне трудове право у поширеному значенні – 

це комплексне правове явище, до якого входять елементи міжнародного і 

трудового права. А ось предмет національного й міжнародного трудового 

права (в широкому розумінні) , з їх погляду, співпадають: це трудові та інші, 

пов’язані з ними, відносини [181, с.310]. Іншими словами відносини зі 

сприяння зайнятості і працевлаштуванню, організаційно-керівні відносини 
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робітників з роботодавцем, профспілки з роботодавцем, відносини з надзору та 

контролю за дотриманням трудового законодавства й охорони праці та ін.  

Для кращого розуміння того, що становить собою міжнародне трудове 

право, слід мати на увазі, що воно не є самостійною галуззю права, а прямо 

стосується одночасно трудового національного права й міжнародного. Не 

існує ситуації, коли трудові правовідносини регулюються виключно нормами 

міжнародного трудового права, бо в кожному разі будуть застосовуватися 

норми права як національні, так і міжнародні. Ось чому вбачається 

некоректною доволі поширена думка, що не можна вживати термін 

«міжнародне трудове право», адже існують окремо трудове право тієї чи іншої 

держави й окремо ‒ міжнародне право.  

Міжнародне трудове право не є самостійною галуззю права у тому ж 

розумінні, що й національне трудове право. Теоретики права, В. С. Нерсесянц і 

В. В. Лапаєва наголошують на виділенні поряд з галузями права, що мають 

свій єдиний предмет, метод і суб’єктів, комплексних об’єднань правових норм, 

для яких головним є не диференціація й відмежування від інших галузей, а, 

навпаки, інтеграція спеціальних для тієї чи іншої сфери різнорідних норм 

права [197, с.329, 330]. До таких комплексів правових норм відносять право 

морське, сільськогосподарське, гірське та ін. Подібний характер має й 

міжнародне трудове право, хоча інтегрує воно не різні національні галузі 

права, а національне трудове та міжнародне право. Саме в такому сенсі й 

доречно вживати цей термін і саме так його треба розуміти, розмірковують 

про міжнародне трудове право К. М. Гусов [179, с. 17], І. Я. Кисельов [175], Д. 

В. Черняєва [182], Д. К. Бекяшев [177], Дж. Сервайс [198], Дж. Атлесон [199], 

А. Бронштейн [200]. Поняття «міжнародне трудове право» вживається як 

загальноприйняте у промислово розвинених країнах, його використовують 

Міжнародна організація праці й авторитетні вітчизняні фахівці. 
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Міжнародне трудове право не можна вважати галуззю права в 

загальноприйнятому сенсі, але і зведення його до системи права вкрай 

сумнівно, адже остання відображає внутрішній склад права і становить собою 

упорядковану сукупність правових норм, основною ланкою якої якраз і є 

галузь права [193, с.134]. Отже, міжнародне трудове право необхідно 

трактувати як правову систему, до якої входять не тільки норми права й 

міжнародні правовідносини й міжнародна правова ідеологія, рівною мірою, як 

і деякі інші елементи [180, с.38-51].  

Але все ж таки тлумачення міжнародного трудового права ні в широкому, 

ні у вузькому розумінні не прояснює його природи. Сенс міжнародного права 

у вузькому значенні зводиться до галузі публічного міжнародного трудового 

права, а в широкому воно становить собою досить розмите, невизначене 

правове явище. Отже, доцільно розглядати міжнародне трудове право саме як 

галузь системи міжнародного права, щоб не заперечуючи його самостійного 

значення, показати його зв'язок з основною, вихідною галуззю.  

Сучасні науковці включають до міжнародного трудового права не тільки 

міждержавні а й суспільні відносини з організації праці на міжнародному 

рівні, тобто міжнародні трудові відносини за участю зарубіжного елемента. 

Так, Л. Ю. Бугров відмітив, що неможливо заперечувати того, що міжнародне 

трудове право має свій предмет (відносини з організації праці на 

міжнародному рівні й безпосередньо пов’язані з ними, ускладнені 

«зарубіжним елементом») [192, с.23].  

Концепція «інтегративного міжнародного права», що об’єднує норми 

права як міжнародного публічного, так і приватного, отримала особливу 

підтримку дослідників окремих галузей міжнародного права, які стали 

наголошувати на складності комплексної публічно-приватної природи цих 

міжнародних галузей. Ще на початку 20-х років ХХ ст. названа концепція була 

розроблена вченим В. М. Корецьким [201, с.28]. Учений обґрунтував 
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концепцію міжнародного господарського права, яка об’єднує міжнародно-

правові й національно-правові норми, що регулюють міжнародні економічні 

відносини. У 1956 р. американський вчений Ф. Джессон опублікував наукове 

дослідження «Транснаціональне право». Його концепція виходила з рівного 

статусу держав і юридичних осіб у царині міжнародних відносин [202]. Воно 

стало розглядається як особлива синтетична правова сфера, в якій взаємодіють 

суб’єкти права міжнародного і внутрішнього [203, с.12]. Отже, така сукупність 

норм, що регулює дії й події, які виходять за рамки національних меж, тобто 

міжнародні відносини, що не підпадають під вплив ні права міжнародного, ні 

внутрішнього, бо не повністю охоплені ним. Така концепція в сучасних 

умовах розвивається у сфері міжнародного економічного права. Зазначимо, що 

такий підхід потрібен також і сучасній теорії міжнародного трудового права і 

вважаємо, що він знайде своїх прихильників.  

Як відмічалося в радянській науковій юридичній літературі, створення 

міжнародного трудового права фактично поклало початок самому інституту 

захисту прав людини в міжнародному праві. Система конвенцій і 

рекомендацій, створена МОП після Першої світової війни, не тільки охопила 

сферу трудових прав людини як першорядних за значенням, а й суттєво 

вплинула на становлення й розвиток міжнародного захисту інших категорій 

прав. Цей вплив відбився, зокрема, на тому, що більшість міжнародних 

організацій, створених після Другої світової війни, сприйняли розроблений у 

МОП механізм застосування міжнародних норм і його контроль [204, с. 93]. 

Якщо встановити ефективність використання конвенцій у правовому аспекті 

відносно легко – шляхом лише проведення порівняльного аналізу 

міжнародних норм і відповідних їм норм національних правових актів, то 

переконатися в практичній їх реалізації значно складніше. Останнє залежить 

від низки економічних, політичних і соціальних чинників. Інформація, яка є в 

розпорядженні міжнародних організацій, слабо піддається обліку, як і не 



133 

 

 

враховуються усі фактори. Сам же механізм міжнародного надзору 

розраховано головним чином на дослідження правової відповідності 

міжнародних і національних норм. 

Отже, міжнародно-правове регулювання праці становить собою різновид 

міжнародного захисту прав людини, інститут якого з успіхом функціонує в 

сучасному міжнародному праві. У той же час розвиток інституту захисту прав 

людини, незважаючи на його важливість, необхідність і корисність, викликав 

деякі негативні наслідки як у доктрині міжнародного права, так і в 

міжнародно-правовій практиці. Справа в тому, що однією з юридичних 

особливостей міжнародного трудового права, як і інших засобів міжнародного 

захисту прав людини, є те, що це право зачіпає відносини, що традиційного 

належать до внутрішньої компетенції держав. Це відносини між державою та 

його громадянами з приводу реалізації останніми своїх трудових прав [205, 

с.148]. У результаті створюється ілюзія вторгнення міжнародного права в межі 

державного суверенітету, яка і спонукала низку вчених зробити далекосяжні 

висновки про зміни самого характеру міжнародного права як права 

міждержавного і про появу його нового суб’єкта – громадянина, індивіда [206, 

с.151]. Більшість науковців дотримується нейтралітету із цього приводу й 

вирізняють тільки міжнародні організації і транснаціональні корпорації як 

суб’єктів міжнародного трудового права.  

Р. Поллак ставить знак рівності між правосуб’єктністю держав у праві 

міжнародному, та громадян у внутрішньому, з одного боку, і 

правосуб’єктністю громадян у випадку порушення їх прав, закріплених у 

міжнародній угоді, ‒ з другого. Якщо перша аналогія допустима, бо індивід у 

внутрішньому праві й держава в міжнародному є сторонами правовідносин, то 

в другому випадку така аналогія абсолютно неправомірна, бо тут індивід є 

стороною правовідносин, у створенні яких він ніякої участі не брав. Та й 

міжнародні конвенції, інші угоди з питань праці укладаються між державами, 
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а не між державою й індивідом. У цьому значенні вони аж ніяк не 

відрізняються від будь-яких інших міжнародних угод [196, с. 53]. 

Теорія правосуб’єктності індивіда проникла й у практику, про що 

свідчить, наприклад, Факультативний протокол до Міжнародного пакту про 

політичні та громадські права [207], де передбачається можливість звернення 

окремих осіб до міжнародних органів, а також деякі інші багатосторонні угоди 

останнього часу. З урахуванням цього важливо підкреслити зв'язок 

міжнародного трудового права як частини захисту прав людини із загальним 

міжнародним правом. З огляду на специфічність регулювання міжнародного 

трудового права це дозволяє не ставити під питання його предмет, яким ( як і в 

загальному міжнародному праві) виступають міждержавні відносини, що 

регулюються за допомогою міжнародних угод чи інших міжнародно-правових 

засобів [208, с.338]. 

Отже, заходи міжнародного характеру з поліпшення умов праці й захисту 

трудових прав індивідів здійснюються не прямо, а тільки через посередництво 

держави, яка бере на себе відповідні міжнародно-правові зобов’язання з 

охорони цих прав. У кінцевому підсумку лише вольовий правовий акт 

верховної державної влади, яка ратифікує відповідні міжнародні угоди з 

трудових питань або застосовує в національному праві й на практиці 

міжнародні норми рекомендаційного спрямування, надає дієвість положенням, 

у яких вони містяться, і право на їх реалізацію на практиці: 

Таким чином, суб’єктами правовідносин у міжнародному трудовому 

праві, як і раніше, залишаються держави. Із юридичної ж точки зору процес 

міжнародного регулювання праці зводиться до впорядкування відносин між 

державами з приводу трудових прав, умов праці й побуту окремих осіб, які є ( 

або які не є) громадянами держав, а також прав організацій працівників.  

На відміну від внутрішньодержавного регламентування праці, норми 

якого прямо впливають на умови праці трудівників, міжнародно-правове її 
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регулювання не має такої безпосередньої сили, а побічно лише впливає на 

умови праці ‒ через державу та її органи. Щоб міжнародні угоди впливали на 

умови праці трудящих, державі необхідно прийняти конкретні заходи. За 

незначними натяками, останні є законодавчими: це закон або про ратифікацію 

тієї чи іншої конвенції, або про умови праці чи інший правовий акт у царині 

трудових відносин [100, с.12]. Як бачимо, міжнародно-правова регламентація 

умов праці сьогодні прямо залежить від держави. Якщо порівнювати 

міжнародне регулювання у сфері праці із внутрішньодержавним, останнє 

займає первинне місце. У той же час регулювання праці за міжнародними 

стандартами й нормами має тенденцію до активного зростання.  

Основна мета міжнародно-правового регулювання праці – сприяння 

покращанню умов праці й життя широких мас працюючих, що можливо тільки 

в обстановці міжнародного миру. Мир і міжнародна розрядка полегшують 

боротьбу за поліпшення становища трудящих, за економічний та соціальний 

прогрес, на базі якого збільшуються можливості досягнення намічених 

результатів.  

Звернімося до визначення міжнародного трудового права як правової 

категорії, яку Е. М. Аметистов трактує як підгалузь міжнародного права, що 

регулює відносини між державами за допомогою міжнародних угод або інших 

міжнародно-правових засобів, що встановлюють визнані гарантії, які мають 

своєю метою покращання умов праці й побуту індивідів і найбільш повніше 

здійснення ними та їх професійними організаціями своїх прав [176, с.10]. 

М. Л. Лютов і П. Є. Морозов тлумачать міжнародне публічне трудове 

право як сукупність міжнародних договорів, загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права, національного законодавства, актів так званого 

«м’якого» права, що має на меті встановлення й використання міжнародних 

стандартів у сфері праці [181, с.7]. А ось міжнародне приватне трудове право 

вони визначають як систему правових норм, що регламентує трудові й тісно 
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пов’язані з ними відносини, ускладнені іноземним елементом, а також 

відносини міжнародного соціального партнерства з прийняття і дотримання 

транснаціональних корпоративних актів у цій царині [181, с.8].  

С. С. Лукаш під міжнародним трудовим правом розуміє галузь 

міжнародного права, що становить собою систему юридичних норм, які 

регулюють відносини між його суб’єктами з метою захисту трудових прав 

працівників та їх професійних організацій, поліпшення умов праці й побуту 

трудівників за допомогою добровільного встановлення певних юридичних і 

фактичних гарантій цих прав на засадах рівноправності [209].  

Усе це дає можливість запропонувати авторську дефініцію поняття 

«міжнародне трудове право»: це галузь у системі міжнародного права, що 

регулює відносини між державами, з приводу забезпечення міжнародно-

трудових стандартів, а також відносини, ускладнених іноземним елементом, у 

зв’язку з міжнародним захистом трудових прав людини.  

Підкреслюючи загальне, що пов’язує з міжнародним правом міжнародне 

трудове право, не слід забувати про особливі риси останнього. Отже, 

важливою його специфікою є новий об’єкт регулювання, з яким пов`язані такі 

особливі риси міжнародного трудового права, які вже виходять за юридичні 

межі й полягають у специфіці об’єктивних умов, що призвели до появи 

міжнародного трудового права, і суспільних сил, які сприяли його появі і 

впливають на його розвиток. 

У сучасних наукових юридичних джерелах недостатньо приділялось 

уваги розгляду ознак, притаманних міжнародному трудовому праву, хоча без 

них формування поняття «міжнародне трудове право» буде неповним. Ознаки 

міжнародного трудового права становлять собою основоположні норми, а 

тому їх розгляд доцільно розпочати з розкриття ознак міжнародного права.  

Так, Е. Ваттель на підставі визначення міжнародного права як сукупності 

норм, що виникають в результаті угоди між суб’єктами державного права, яка 
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досягається в результаті взаємних поступок і компромісів, з метою підтримки 

міжнародного правопорядку й організації усіх форм спілкування між 

державами, реалізація яких забезпечена заходами примусового характеру, 

називає такі ознаки міжнародного права: 

‒ воно становить собою сукупність юридичних норм і принципів; 

‒ ці норми створюються шляхом фіксованої (угода) або мовчазно 

вираженої (звичай) угоди між суб’єктами міжнародного права; 

‒ саме ці норми визнаються такими суб’єктами юридично обов’язкові; 

‒ реалізація норм міжнародного права забезпечується примусом, форми, 

характер і межі якого встановлюються міждержавними угодами [210, с.7-8]. 

Важливою рисою міжнародного права є те, що воно виступає окремою 

уособленою правовою системою, яка має свої галузі й інститути. Отже, воно 

не входить до правової системи внутрішньодержавного права й не є його 

галуззю. 

О. Задорожній, В. Буткевич і В. Мицик вирізняють характерні риси 

сучасного міжнародного права, як:  

а) заборона застосування сили й загрози силою;  

б) мирне вирішення міжнародних конфліктів;  

в) відмова від концепції, що міжнародне право – це «право цивілізованих 

народів»;  

г) гнучке поєднання універсального, загального, регіонального, 

локального й партикулярного регулювання міжнародних відносин;  

д) наявність ефективних механізмів створення, забезпечення і 

застосування міжнародного права;  

е) зростання питомої ваги норм, що стосуються прав і свобод людини;  

є) перерозподіл ряду класичних функцій і повноважень держав за рахунок 

відповідних міждержавних організацій;  

х) гуманізація міжнародного права;  



138 

 

 

з) зростання ролі процесуальних, процедурних компонентів у 

міжнародному праві;  

и) динамізм і взаємодія з іншими системами управління в процесі 

регулювання міжнародних відносин;  

і) розширення сфери міжнародно-правового регулювання [211]. Ця 

класифікація підкреслює специфічні риси міжнародного права: міжнародні 

відносини панують над державним механізмом примусу. У випадку 

необхідності держави колективно можуть забезпечити підтримку 

міжнародного правопорядку.  

З точки зору М. А. Баймуратова основними ознаками сучасного 

міжнародного права є: 

‒ визнання політичних змін останніх років у світі, що мають так би 

мовити, «приголомшений» характер: зникнення глобального протистояння 2-х 

соціально-політичних систем ‒ соціалістичної й капіталістичної, зникнення 

наддержав й поява тільки однієї такої – США й модифікація міжнародно-

правового регулювання реалій, що склалися; 

‒ сприяння забезпеченню безпеки у світі, взаємовигідному 

співробітництву держав, вирішенню глобальних проблем виживання людської 

цивілізації; 

‒ збільшення інтеграції між народами й державами у всіх регіонах світу, 

створення спільних ринків і митних просторів (наприклад, Європейський 

Союз); 

‒ усвідомлення державами таких глобальних проблем сучасності, як 

загроза термоядерної катастрофи, загальної екологічної кризи, екологічного 

порядку в розвинених країнах та об`єднання зусиль по їх вирішенню; 

‒ усунення класового підходу в міжнародному праві; 

‒ подолання конфронтації, зміна політики щодо третіх країн: держави 

оцінюються як рівноправні й суверенні суб’єкти міжнародної співпраці; 
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‒ перехід від невизначеності в міжнародному праві до визначеності 

міжнародно-правових норм; 

‒ закріплення в міжнародних договорах між державами положень, які 

містять чітко окреслені взаємні обов’язки сторін; 

‒ взаємність і контрзаходи, що полягають у взаємному й найсуворішому 

дотриманні норм міжнародного права й у створенні ефективного механізму 

відповідальності для держав‒порушників міжнародного права [187, с.21].  

Наведена класифікація основних рис сучасного міжнародного права дає 

право стверджувати, що воно відіграє роль, спрямовану на інтеграцію й 

координацію міжнародних відносин. Виокремлення дослідником саме таких 

рис робить акцент на проблемах сучасності й перспективах їх вирішення в 

майбутньому. Ця класифікація містить у собі й ознаки міжнародного 

трудового права з огляду на розвиток права міжнародного. Приміром, 

розширення співробітництва між народами й державами у всіх регіонах світу, 

створення спільних ринків і митних просторів в умовах нинішнього 

інтеграційного напрямку України, є актуальними важливими ознаками, 

притаманними міжнародному трудовому праву взагалі на сучасному етапі 

його розвитку. 

Е. М. Аметистов у своїх працях звертав увагу на такі риси міжнародного 

трудового права: а) новий об’єкт правового регулювання, б) специфіка 

об’єктивних умов, що призвели до появи міжнародного трудового права, і в) 

основна мета останнього ‒ захист трудових прав і покращання умов праці й 

побуту працівників [176, с.57]. 

Поява нового об’єкта правового регулювання – відносин між державами з 

приводу трудових прав ‒ є необхідною ознакою міжнародного трудового 

права. Ці відносини виникають унаслідок масового характеру будь-яких 

трудових процесів, специфічних за складом і вагомих для економічного й 

суспільного життя, що перебувають на стадії становлення й вимагають 
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внутрішньодержавного та міжнародно-правового регулювання. Оскільки в 

результаті міграції робочої сили склалися й функціонують не лише 

національні ринки, а й міжнародний ринок праці, який охоплює 

різноспрямовані потоки трудових ресурсів, що перетинають національні 

державні кордони. Новим об’єктом регламентації, беззаперечно, виступають 

міжнародні трудові відносини, що включають різні види трудової діяльності 

як на мікро-, так і на макрорівні [212].  

До специфічних об’єктивних умов, що призвели до появи міжнародного 

трудового права, цей учений відносить політичні причини, які спонукають 

держави на укладення міжнародних угод з питань праці. Ці об'єктивні умови, 

незалежні від волевиявлення людей причини, визначають що зміст тієї чи 

іншої норми права, прийнято називати джерелами права в матеріальному 

смислі. Такими джерелами перш за все виступають матеріальні передумови, 

що втілюють волю керівного класу [176].  

Стосовно ж основної мети міжнародного трудового права Е. М. 

Аметистов зазначає: будучи призначеним для регламентування міждержавних 

відносин, для захисту трудових прав і поліпшення умов праці й побуту 

трудівників, розглядуване право тим самим є частиною міжнародного захисту 

прав людини, оскільки трудові права становлять собою важливу й одну з 

найвагоміших сфер таких прав [176, с.7].  

Вважаємо цю кваліфікацію хоча й доцільною, але неповною, оскільки 

вона не враховує суб’єктний склад міжнародного трудового права. Тому 

логічним вбачається запропонування нижченаведеної класифікації основних 

рис міжнародного трудового права: а) особливий об’єкт регулювання – 

відносини між державами з приводу трудових прав; б) суб’єктний склад 

міжнародного трудового права; в) захист трудових прав міжнародними 

зусиллями; г) єдність методу міжнародно-правового регулювання.  
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З появою міжнародного трудового права загальне міжнародне право 

поповнилося новим об’єктом регулювання. До його сфери долучилися 

відносини, що виникають між державою й індивідуумами у зв’язку зі 

здійсненням останніми їх трудових прав. При цьому метою міжнародного 

трудового права став захист цих прав працівників, установлення конкретного 

рівня їх правових гарантій у трудових відносинах і соціального забезпечення, а 

в кінцевому підсумку ‒ поліпшення умов праці трудящих [181, с.86]. 

Міжнародне трудове право народилося як право міжнародної охорони 

праці, захисту прав міжнародними зусиллями. У ХХІ ст. воно не змінює свого 

соціального призначення й покликано регулювати міжнародні відносини за 

участю держав, міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародного 

права з метою охорони міжнародно-правовими засобами трудових прав 

людини. Для досягнення намічених цілей суб’єкти міжнародного права 

приймають укладання шляхом угод міжнародно-правової норми, принципами 

в царині праці й соціального забезпечення [176, с. 12].  

Основні групи міжнародних відносин М. В. Лушнікова диференціює на: 

1) відносини з прийняття (встановлення) міжнародно-правових актів про 

працю, що містять міжнародні стандарти трудових прав і міжнародні колізійні 

норми, та 2) відносини з міжнародного контролю за дотриманням норм 

міжнародно-правових актів, з розгляду міжнародно-правових спорів у сфері 

праці [193].  

На сьогодні міжнародні трудові відносини служать повноправною 

частиною світової економіки, а тому від якості їх правового регулювання 

залежить реалізація кожною особою свого трудового потенціалу.  

Як предмет міжнародного трудового права, міжнародні відносини 

характеризуються не тільки особливим об’єктом, а й суб’єктивним складом. 

Перш за все це публічні відносини, де однією зі сторін завжди є 

публічний суб’єкт міжнародного права, який приймає норми останнього й 
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забезпечує їх дотримання міжнародно-правовими засобами. Указівка на 

публічність цих галузевих міжнародних відносин не виключає з числа 

суб’єктів (учасників) міжнародно-правового регулювання інших осіб, у тому 

числі міжнародних об’єднань профспілок, роботодавців, фізичних осіб та ін. 

[193, с.135].  

Суб’єкти міжнародного трудового права – це учасники міжнародно-

правового регулювання праці, наділені міжнародними правами й обов’язками, 

які вони реалізують на підставі міжнародних правових актів. Цих суб`єктів 

прийнято поділяти на 2 групи – міжнародні організації та транснаціональні 

корпорації. Міжнародні організації, у свою чергу, поділяються на міжнародні 

організації урядові й неурядові [181, с.53].  

Міжнародні урядові організації становлять собою об’єднання держав на 

постійних засадах, створювані на основі установчого документа або 

міжнародної угоди для досягнення таких цілей, як вирішення означених 

міжнародних проблем ‒ сприяння багатосторонній співпраці держав. 

Специфіка останніх полягає в тому, що їх правосуб’єктність відмінна від 

правосуб’єктності тих держав, які не входять до організації. Усі міжнародні 

урядові організації поділяються на всесвітні й регіональні [211]. У системі 

всесвітніх міжнародних урядових організацій перше місце посідають 

Організація Об’єднаних Націй і Міжнародна організація праці. До 

регіональних міжнародних урядових організацій належать: Рада Європи, 

Європейський Союз, Асоціація країн Південно-східної Азії, Організація 

американських держав, Організація африканської єдності, СНД, ОБСЄ, 

НАФТА. 

Суб’єктами міжнародного трудового права виступають також міжнародні 

неурядові організації, які поділяються на 3 групи: а) міжнародні профспілкові 

організації, б) міжнародні організації роботодавців і в) міжнародні 

правозахисні організації (але тільки з питань реалізації трудових прав). 
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Віднесення зазначених організацій до суб’єктів міжнародного трудового права 

не є випадковим, адже вони наділені низкою ознак, що дозволяють визначити 

їх особливими суб’єктами як міжнародного права в цілому, так і міжнародного 

трудового права, зокрема. 

Основні ознаки міжнародної неурядової організації: а) вона не 

затверджується на підставі міжнародної угоди; б) її членами можуть бути 

суб’єкти з різних країн ‒ фізичні або юридичні особи; в) обов`язковість її 

визначення однією державою за наявності в неї консультативного статусу 

міжнародної міжурядової організації; г) її міжнародна правосуб’єктність 

визнана міжнародним договором [181, с.59]. 

Особливе місце серед суб`єктів міжнародного трудового права займає 

транснаціональна корпорація, для якої є характерним розташування своїх 

власних виробничих потужностей у декількох державах. Це компанія, для якої 

важливою є міжнародна економічна діяльність. Усі корпорації вбачають свою 

соціальну відповідальність перед суспільством у неухильному дотриманні 

міжнародних трудових стандартів у процесі використання трудових ресурсів, 

особливо в країнах, що їх приймають. Однак існуюча практика 

правозастосування ТНК доказує інше: прийняті ними зобов’язання 

залишаються декларативними за своїм характером, а самі вони по всьому світу 

порушують права людини в цілому і трудові права працівників, зокрема.  

Отже, суб’єктами міжнародного трудового права можуть бути учасники 

міжнародно-правого регулювання праці, наділені міжнародними правами й 

обов’язками, які вони здійснюють на основі міжнародних нормативно-

правових актів.  

Одним з різновидів захисту прав людини є міжнародно-правове 

регулювання умов праці й охорони законних прав трудівників за допомогою 

міжнародних угод. Основоположні норми, спрямовані на реалізацію й охорону 

трудових прав людини, викладені в Міжнародному пакті про права людини 



144 

 

 

(1966 р.), у конвенціях МОП та інших міжнародно-правових документах [213]. 

Державні угоди, що передбачають право конкретного громадянина вимагати 

від своєї держави виконання міжнародновизнаних прав і свобод, у тому числі 

й у трудовій сфері, підкріплюються міжнародними механізмами, створеними в 

рамках різноманітних міжнародних організацій [214]. 

Таким чином, основною метою міжнародного трудового права має бути 

захист трудових прав людини, встановлення конкретного рівня її правових 

гарантій в царинах трудових відносин і соціального забезпечення й у 

кінцевому підсумку ‒ покращання умов її праці й побуту. Тому одна з 

основних ознак міжнародного трудового права повинна бути врахована при 

розгляді сутності цієї міжнародно-правої системи. 

Теоретики міжнародного права в цілому наголошують, що міжнародно-

правове регулювання вирізняється єдністю останнього методу. А ось Л. П. 

Ануфрієва стверджує, що для галузей міжнародного права наявність 

галузевого методу не є обов’язковим критерієм його уособлення [215, с.102]. 

Якщо розглядати наявність галузевого методу, як ознаку міжнародного права, 

то він є єдиним способом регулювання, заснованим на єдності волі учасників 

міжнародного співробітництва для всіх без винятку її структурних елементів. 

Специфіка єдності методу міжнародного трудового права, вочевидь, 

включає особливості методів міжнародного і трудового права. Так, від 

останнього міжнародне трудове право «наслідує» свій двоїстий приватно-

публічний характер, що сформував і головну специфіку методу міжнародного 

трудового права ‒ поєднання договірного й законодавчого регулювання (або 

автономного й авторитарного начала). Обмеження, які встановлюються 

трудовим законодавством щодо волі договору більш жорстокі порівняно із 

цивільним [181, с.8].  

Міжнародне трудове право характеризує й особливості галузевого методу 

правового регулювання, ядро якого становить правове положення сторін 



145 

 

 

правовідносин. У розглянутих галузях узгодження волі учасників 

міжнародних правовідносин здійснюється на принципі соціального 

партнерства працівників, роботодавців і держави, але в масштабі 

міжнародного соціального діалогу [193, с.135]. Участь соціального 

партнерства (міжнародних об’єднань працівників і роботодавців) у прийнятті 

міжнародних норм трудового права, їх застосуванні й контролі характеризує 

галузеві методи правового регулювання. 

В умовах побудови сучасної демократичної правової держави міжнародне 

трудове право сьогодні продовжує остаточно формуватись, утворюючи 

повноцінну галузь міжнародного права. Такі реформації повинні 

супроводжуватися переміщенням пріоритетів у правовому регулюванні, що 

полягає у збільшенні вимог до умов праці, в підвищенні соціальних гарантій, у 

наданні більшої уваги регламентації праці соціально незахищених верств 

населення в перегляді норм чинного міжнародного трудового законодавства.  

 

2.2. Динаміка розвитку та фактори, які впливали на формування 

міжнародного трудового права 

 

Еволюція міжнародного трудового права нерозривно пов’язана з 

процесом формування класу найманих працівників. Міжнародна інтеграція і 

прагнення трудящих та членів їх сімей до поліпшення умов праці, життєвого 

рівня й соціальної захищеності сприяли появі міжнародних інституцій, 

головною метою яких ставилося вироблення єдиних міжнародних стандартів у 

трудовій сфері. 

Економічна інтеграція держав неминуче прискорює глобалізацію на 

світовому ринку праці, що невпинно вливає на розвиток міжнародного 

трудового права як галузі міжнародного права.  
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Питанню динаміки розвитку міжнародного трудового права й факторам, 

що впливали на це, присвячено багато публікацій таких науковців, як Е. М. 

Аметистов [176], С. В. Венедиктов [216], А. В. Дараган [178], С. О. Іванов 

[100], А. Л. Козик [196], Є. В. Краснов [217], М. В. Лушнікова [180], Н.Л. 

Лютов [181], С. П. Маврина [218], К. Г. Маркс [219], Н. М. Міносян [220], Л.В. 

Павлова [221], Г. І. Чанишева [222], В. Г.Шкунаєв [223], Дж.Ф. Фолловс [224] 

та ін.  

Але небагато хто з них розглядав міжнародне трудове право на певних 

етапах його розвитку. Вважаємо за доцільне приділити увагу саме розкриттю 

історичного аспекту еволюції цього права в конкретні часи.  

Звернімося до висвітлення періодизації становлення й розвитку 

міжнародного трудового права. На сьогодні різні вчені, дослідники цього 

питання, по-різному розглядають і класифікують ці періоди. 

Наприклад, Е. М. Аметистов розглядає історію розвитку міжнародного 

трудового права через виділення таких етапів: 1) початок діяльності МОП ‒ 

кінець Другої мирової війни і 2) період після другої світової війни (до 70-х 

років XXст.) . 

Становлення міжнародного трудового права, вважає науковець, сягає 

1919 р., а подальше до кінця Другої світової війни. Він робить акцент на тому, 

що міжнародні норми про працю серйозно відставали від потреб робочого 

руху. Закріплені межі прав були досить вузькими й не відповідали успіхам, 

досягнутим трудящими окремих країн, а норми праці ‒ юридично 

неефективними. Вони отримали досить слабке відображення в національному 

праві й на практиці. Другий етап автор охоплює після Другої світової війни, 

яка відчутно вплинула на хід історії. Якщо в результаті Першої світової війни 

виникла перша у світі соціалістична держава, то після Другої світової 

капіталізм утратив своє лідерство в цілому ряді країн Європи й Азії [176, с.3-

5]. 
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Позиція цього дослідника є важливою для розкриття історичного аспекту 

еволюції міжнародного трудового права, що охоплює важливі ланки розвитку 

суспільства, соціально-політичні групування, які впливали на нормотворчий 

процес. Окремо працівник виділив реформізм, що мав значний вплив на 

міжнародне трудове право після 1919 р., а також на революційний рух, що 

спонукав появу Міжнародної організації праці. Усе це допомагає дослідникам 

формувати власну періодизацію етапів розвитку міжнародного трудового 

права. 

Вивчаючи порушене питання, С. О. Іванов виходив з історичних аспектів, 

що складалися в суспільстві, починаючи з 20-х років ХХ ст. [100, с.8-21]. 

Період становлення міжнародних відносин він поєднав з прийняттям основних 

нормотворчих актів міжнародного права у сфері праці. Розгляд міжнародного 

трудового права як галузі вбачається доцільним, але він не може бути 

змістовним, бо не враховуються всі чинники, які впливали на розвиток 

правових відносин у цій царині.  

Приділимо далі увагу періодам, названим Н. Л. Лютим і П. Є. Морозовим 

як основними етапами розвитку міжнародного трудового права: 

а) передумови виникнення міжнародно-правового регулювання відносин 

у XIX ст.; б) створення й початковий етап діяльності Міжнародної організації 

праці; в) діяльність МОП після Другої світової війни [181, с.64]. 

Перший період учені пов`язують з появою нового суспільного класу – 

пролетаріату ‒ в результаті промислової революції наприкінці XVIII – на 

початку XIX ст. Попит на робочу силу в декілька разів був меншим за 

пропозицію з боку промисловців, що дозволяло їм нав’язувати несприятливі 

умови праці для працівників.  

Виходячи з міркувань, що міжнародні договори, що стосуються праці, 

допоможуть уникнути конкуренції між державами за рахунок власних 

робітників, промисловець із Ельзасу Д. Легран у 40-ві роки XIX ст. став 
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звертатися до державних діячів різних країн з пропозиціями щодо прийняття 

трудових договорів [225, с.57].  

В другій половині XIX ст. низка офіційних пропозицій щодо 

встановлення міжнародного регулювання праці була зроблена в німецькому і 

французькому парламентах. Також у цей період відбулася перша в історії 

Міжнародна конференція з питань регулювання праці (Берлін, 1891 р.) за 

участю 13 європейських держав. Утім, це не привело в той момент до 

реальних кроків з боку держав [222, с. 37]. Важливим кроком у розвитку 

міжнародного трудового права було створення Асоціації з юридичного 

захисту трудящих. Як офіційна міжнародна організація, вона користувалася 

підтримкою низки європейських країн. Метою Асоціації був періодичний 

огляд національного трудового законодавства, а також сприяння проведенню 

міжнародних конференцій з питань праці [56, с.55]. 

Другий етап вирізняється проведенням Міжнародної конференції праці й 

заснуванням Міжнародної організації праці як структурного підрозділу Ліги 

націй, що передбачалося Версальським мирним договором. Було прийнято 

Статут МОП, установлено процедуру прийняття актів Міжнародної організації 

права – міжнародних конвенцій і рекомендацій. 

На третьому етапі розвитку міжнародного трудового права Міжнародна 

організація праці була включена у структуру нової глобальної міжнародної 

організації ‒ Організації Об’єднаних Націй. Із кінця Другої світової війни до 

60-х років XX ст. активізується нормотворча діяльність МОП: приймаються 

численні акти, в тому числі й фундаментальні конвенції, що стосуються 

свободи об'єднань і колективних переговорів (№ 87 та № 98) [148; 151], а 

також заборони дискримінації (№ 100 і № 111) [152, 154]. 

Наведена періодизація враховує чинники, що впливали на розвиток 

міжнародного трудового права, пов`язує міжнародне регулювання праці з 

нормотворчою діяльністю МОП і діяльністю Організації Об’єднаних Націй. 
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Цю класифікацію дійсно можна взяти за основу при розгляді основних етапів 

еволюції міжнародного трудового права як галузі. 

На підставі розглянутих запропонованих ученими етапів розвитку 

міжнародного права, наводимо узагальнюючу періодизацію розвитку цього 

права у сфері праці: 1) друга половина ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.; 2) 

друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.; друга половина ХХ ст. до 

сьогодення. Розкриємо їх якомога детальніше. 

Перший етап. Одним з перших представників панівного класу, який 

звернув увагу на тісний взаємозв’язок міждержавної конкуренції з умовами 

праці робітників в окремих країнах і відзначив міжнародний характер 

трудових проблем, був видатний політичний діяч кінця XVIII ст. фінансовий 

радник французького короля Людовика XVI Ж. Неккер. У 1788 р. він 

запропонував знизити вартість робочої сили шляхом збільшення числа 

робочих днів і шляхом такого ж збільшення розширити торгівлю й посилити 

державу в політичному плані. Але ступінь політичної могутності держав 

вимірюється лише в порівнянні, а будь-яка зміна, що має вплив на всі держави, 

не може не вплинути на кожну з них окремо. Якщо будь-яка особливо 

корислива держава вирішить скасувати день відпочинку, встановлений 

законами релігії, вона користуватиметься перевагами перед іншими, тільки 

поки будь-яка інша держава не наслідуватиме її приклад. Як тільки її сусіди 

подібним чином скасують щотижневий день відпочинку, відносна міць кожної 

держави стане такою ж, як і раніше [176, с.16].  

У цій тезі укладено основний спонукальний мотив, яким керувалися в ті 

часи і продовжують керуватися сьогодні буржуазні економісти, юристи, 

політичні діячі, уряди капіталістичних держав при визначенні своїх позицій 

стосовно міжнародного врегулювання соціальних питань. Цілком очевидно, 

що будь-яка зміна умов праці, передусім робочого часу, неминуче пов’язана зі 

змінами вартості продукту, що виробляється. 
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Розглядуваному етапу притаманно прагнення капіталістів розширювати 

ринки своєї продукції. Тому вони й намагались впливати на всі фактори, що 

мають вплив на конкурентоспроможність, у тому числі й на умови праці. Саме 

це прагнення було одним зі спонукальних мотивів запровадження, наприклад, 

фабричного законодавства в Англії, яке, починаючи з XIV ст. і до середини 

XVIII ст. санкціонувало збільшення робочого дня, а вже потім пішло на його 

поступове скорочення [226, с. 280]. 

Коли ж конкуренція переросла національні кордони, стала впливати на 

економічний стан і політичну могутність держав, найбільш далекоглядні 

буржуазні політики й економісти стали усвідомлювати важливість переходу 

від внутрішньодержавного впливу на чинники, що мають вплив на 

конкурентоспроможність, до їх міжнародного врегулювання. На необхідність 

цього указував англійський промисловець буржуазно-ліберальний і 

політичний діяч Ч. Хіндлі. Виступаючи за скорочення робочого дня 

англійських робочих, він насамперед ураховував інтереси капіталістів. Саме з 

точки зору захисту їх інтересів Хіндлі одним з перших висунув ідею 

міжнародного врегулювання трудових спорів [178, с.23]. 

Однак, ведучи мову про прагнення підприємців до підвищення 

конкурентоспроможності своїх товарів як одного зі спонукальних мотивів 

діяльності, спрямованої до міжнародного врегулювання питань праці, слід 

розуміти, що це прагнення виникло під впливом іншого, більш могутнього 

чинника – класової боротьби пролетаріату. 

Честь першої спроби захистити інтереси працюючих шляхом 

міжнародних зусиль належить відомому англійському соціалісту-утопісту Р. 

Оуену. У 1818 р. він звернувся до конгресу держав Священного Союзу з 

петицією, в якій він зазначав, що розвиток техніки в багато разів збільшив 

виробничі потужності промисловості в усьому світі і зробив можливим 

задовольнити потреби та прагнення кожної людської істоти. Однак нові 
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технічні вдосконалення використовуються у сліпих приватних інтересах, 

машини витісняють з робочих місць тисячі робітників, прирікаючи їх на 

злидні й голод. Р. Оуен пропонував учасникам конгресу направити спеціальну 

комісію в шотландське містечко Нью-Ланарк, щоб ознайомитися з тим, як 

йому вдалося здійснити там принципи загальної рівності й соціальної 

справедливості. Однак «освічені, інтелігентні й милосердні монархи», якими 

уявляв собі володарів великих держав Р. Оуен, із царським презирством 

ігнорували його дивні заклики до встановлення загальної соціальної 

справедливості [181, с.16]. 

Для таких роботодавців установлення для всіх загальних трудових 

стандартів було важливим з економічної точки зору, адже собівартість 

продукції їх конкурентів, які не витрачали гроші на соціальні потреби 

робітників, була нижчою витрат перших. 

У 1833 р., підтримуючи законопроект про скорочення робочого часу, 

Хіндлі роз’яснював стурбованим текстильним фабрикантам, що ця міра ні в 

якій мірі не послабить їх позицій в світовій торгівлі, а навпаки, завдяки 

перевагам, які дають технічні удосконалення, зосередженню всього, що 

необхідно для виробництва, і майстерству своїх робочих англійська 

текстильна промисловість буде здатна впродовж багатьох років конкурувати зі 

своїми іноземними суперниками, навіть якщо останні будуть зберігати більш 

тривалий робочий день. А якщо трапиться так, що через надмірну 

конкуренцію іноземців їх торгівля зазнає небезпеки, фабриканти все ж не 

стануть подовжувати часи роботи більше ніж це доцільно для суспільства. У 

такому випадку тривалість робочого дня треба зробити предметом договору з 

іноземними державами [178, с.23].  

Надія на те, що можна переконати капіталістів і монархів різних країн 

піти на прийняття спільних заходів з покращання умов праці й життя 

робітників тільки тому, що такі заходи є розумнішими й людяними, не 
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залишала й інших гуманістів першої половини XIX ст. Так, французький лікар 

і економіст Л. Р. Вильєрм закликав в 1837 р. створити міжнародний союз 

промисловців з метою розроблення універсальних правил, які встановили б 

максимальну тривалість робочого дня згідно з віком працюючого [181, с.28]. 

Швейцарський послідовник Р. Оуена Д. Легран намагався втілити в життя 

його ідеї соціальної рівності і справедливості на своїх промислових 

підприємствах. Упродовж багатьох років він звертався до урядів і монархів 

різних країн з проектами заснування міжнародного трудового права. Він 

написав близько 900 листів королям, імператорам, принцам, міністрам, 

політичним діячам і дипломатам Європи й Америки, закликаючи їх спільними 

зусиллями полегшити долю робітників, які страждають від непосильної праці 

й жахливих умов життя. Для цього Д. Легран пропонував декілька схем 

трудового законодавства, які встановлювали б максимальні межі робочого дня 

для дорослих і дітей, забороняли нічну працю, регулювали правила роботи на 

підприємствах зі шкідливими умовами праці [227]. Зазначимо, що він робив 

акцент на об’єктивні економічні чинники, що стосуються наслідків скорочення 

робочого часу для капіталістичної конкуренції, враховуючи при цьому 

гуманітарні міркування захисту інтересів робітників.  

Подібні проекти поліпшення умов праці й перебудови суспільства за 

допомогою міжнародних заходів розробляли Е. Дюкпесье і Ж. ‒ Б. Мареска (в 

Бельгії), Е. де Жирарден (у Франції), Х. У. Хаан (у Німеччині) та інші 

прихильники соціальних реформ, які поділяли ідеї утопічного соціалізму або 

близькі до них погляди [224, с.43-47].  

Другий етап. Справжня роль міжнародного регулювання праці у справі 

захисту інтересів робітничого класу була розкрита саме на цьому етапі 

основоположниками наукового комунізму. У 1864 р. К. Маркс вніс до 

преамбули розробленого ним Тимчасового статуту Міжнародного товариства 

робітників пункт, який указував на те, що звільнення праці не є ні місцевою, ні 
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національною проблемою. Це соціальна проблема, яка охоплює всі країни, де 

існує сучасне суспільство, а її вирішення залежить від практичної й 

теоретичної співпраці найбільш передових країн [219, с.12].  

К. Маркс та Ф. Енгельс підкреслювали, що проблема покращання умов 

праці є міжнародною, тому її вирішення багато в чому залежить від 

співробітництва між державами. Вони вказували також на ту значну й 

безпосередню вигоду, яку отримає робочий клас, якщо ця ідея буде втілена в 

життя. Поряд із цим основоположники наукового комунізму, на відміну від 

представників утопічного соціалізму й буржуазного реформізму, аж ніяк не 

вважали міжнародне регулювання праці єдиним злом капіталізму, лише одним 

із засобів, які робочий клас повинен використати в боротьбі за своє визволення 

від капіталістичної експлуатації. Але це був доволі дієвий засіб, який не тільки 

допомагає робочому класу домагатись уступок з боку буржуазії, й сприяє 

зміцненню інтернаціональної солідарності трудящих. 

По суті, цими основними тезами К.Маркса продовжують керуватися й 

надалі представники міжнародного робочого руху, які стоять дійсно на 

класових позиціях у своєму підході до проблем міжнародного регулювання 

праці. 

Таким чином, уже до середини ХІХ ст. склались 3 основні концепції, під 

впливом яких згодом стало формуватися та розвиватися міжнародне трудове 

право: 

1) з точки зору найбільш перспективних капіталістичних підприємців 

і буржуазних політичних діячів, міжнародне трудове право могло б стати 

засобом, яке дозволяло б піти на узгоджені між капіталістами різних країн 

часткові поступки робочому класу з метою утримання його від революційної 

боротьби й у той же час служило б своєрідним регулятором капіталістичної 

конкуренції; 
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2) буржуазно-ліберальні елементи, а за ними й реформістські лідери в 

робочому русі розглядали міжнародне регулювання праці як саму мету, 

невиправдано перебільшуючи його роль в визволенні праці та покладаючи всі 

надії на поступове поліпшення становища робочого класу шляхом реформ, у 

тому числі й у міжнародному масштабі; 

3) марксисти, відмічаючи важливе значення міжнародного трудового 

права в боротьбі робочого класу й зміцненні солідарності робітників різних 

країн, у той же час розглядали його лише як один із засобів, який 

використовується робочим класом для досягнення своїх кінцевих результатів – 

визволення від капіталістичної експлуатації й побудови соціалістичного 

суспільства [176, с. 23]. 

Передумовою появи першої концепції було проведення деяких реформ 

соціального характеру в 80-90-х р. XIX cт. в європейських країнах, на які їх 

керуючі кола пішли під тиском посиленого страйкового руху (надання більшої 

волі діяльності професійним організаціям робітників Англії і Франції, 

прийняття законів про їх соціальне забезпечення в Німеччині та ін.). 

 За відвертим зауваженням буржуазного дослідника історії міжнародного 

трудового права Дж. У. Фоллоуза, така більш зговірлива позиція урядів мала 

за мету відвернути більшу чисельність робітників від революційних теорій 

[224, с.117]. Тими ж міркуваннями керувалися й представники урядів 

європейських країн, які зібрались у 1890 р. в Берліні на першу Міжнародну 

конференцію з проблем міжнародного трудового законодавства [181, с.14]. На 

думку англійського дослідника міжнародного трудового права М. Делевиня, 

швейцарський уряд прагнув шляхом впливу спільної агітації на частину 

робочого класу заспокоїти його невдоволення і вважав, що розпочаті урядами 

країн Європи об`єднані зусилля з розгляду причин такого незадоволення 

зможуть надовго нейтралізувати вплив підривного міжнародного руху [228, 

с.24]. 
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Наступним кроком на шляху до формування інституту міжнародних 

трудових норм, вжитим з боку керуючих кіл буржуазних держав, було 

створення в 1890 р. Міжнародної асоціації трудового законодавства [176, с.33]. 

Хоча ця організація була неофіційною, уряди цих європейських країн 

призначили своїх представників до керуючого органу – Комітету асоціації, 

який функціонував упродовж усієї її діяльності. Завданням Асоціації було 

встановлення й підтримка зв’язку між різними країнами у сфері трудових 

проблем, а також збирання й розповсюдження інформації про національне 

трудове законодавство окремих держав. 

Реформістські концепції з питання про ставлення до створення 

міжнародних трудових норм успадкували ідеалістичні погляди утопічного 

соціалізму. Вони отримали подальше вельми конкретне вираження в 

діяльності правих лідерів ІІ Інтернаціоналу (1899 р.), головною метою якого 

було проголошення соціальних реформ шляхом як національного, так і 

міжнародного трудового законодавства [178, с. 34]. Виходячи саме з таких 

позицій, вожді ІІ Інтернаціоналу (А. Міл`єран, Е. Вандервельде та ін.) брали 

активну участь в роботі Міжнародної асоціації трудового законодавства, де 

вони діяли в дусі класового співробітництва та реформізму [224, с.176]. 

Низка реформістських діячів (у тому числі Е. Вандервельде, С. Гомперс, 

Л. Жуо, Дж. Барнс) брали участь у створенні й діяльності Міжнародної 

організації праці – першої офіційної міжурядової організації, головною метою 

якої було систематичне видання міжнародних трудових норм [223, с.18, 19]. 

Звернімося до розвитку марксистської позиції щодо міжнародного 

трудового права. Хоча представники революційного крила світового робочого 

руху й не обрали безпосередньо участі ні в діяльності Міжнародної асоціації 

трудового законодавства, ні у створенні Міжнародної організації праці, тим не 

менше вони вплинули на сам факт створення МОП і на систематичне видання 

нею міжнародних трудових норм [178, с. 96]. Революційний рух, що 
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розгорнувся у всьому світі в роки Першої світової війни й після неї, став 

однією з головних спонукальних причин створення МОП й активного 

розвитку міжнародного трудового права. 

У 1919 р. в Берні відбулася Міжнародна конференція профспілок, яка 

потребувала створити постійну комісію з нагляду за застосуванням 

міжнародного трудового законодавства. До неї повинні були входити делегати 

держав – членів Ліги націй і делегати Міжнародної федерації профспілок 

(рівної чисельності). Завдання комісії ‒ кожен рік створювати конференцію з 

метою подальшого розвитку міжнародного трудового законодавства. Порядок 

прийняття й застосування міжнародних трудових норм були включені до 

Статуту МОП [196, с.69].  

Робітники розуміли, що можливість участі їх представників в організації, 

яка вирішує питання праці на міжнародному рівні, надає додаткові гарантії 

забезпечення їх власних прав. Особливості ж, якими Статут МОП наділив 

нормативні акти, що нею приймаються, дозволили трудящим, по-перше, 

спиратися на їх положення в боротьбі за свої права, по-друге, використовувати 

як додаткову підтримку той тиск, який чинився на уряд і підприємців ззовні, з 

боку контрольного механізму організації [217, с.10].  

Третій етап характеризується подальшою діяльністю МОП у царині. На 

цьому етапі головним досягненням працюючих стала Декларація про 

основоположні принципи та права у сфері праці, прийнята у 1998 р [181, с. 44]. 

Цей правовий документ має важливе значення в регулюванні трудових та 

пов’язаних з ними відносин. Його внесок в історію розвитку доволі відчутний, 

адже Декларація служить джерелом безпосередніх прав громадян у сфері 

праці. Вона зобов’язує всі держави світу, що входять до МОП докладати всіх 

зусиль для дотримання основних принципів, закріплених у Конвенціях МОП, 

незалежно від того, ратифікували ці держави чи ні.  
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На цьому етапі бере початок реалізація програми «Гідна праця», яка надає 

можливості для жінок і чоловіків отримати гідну, продуктивну працю на 

умовах свободи, справедливості, безпеки й людської гідності [222, с.206]. 

Міжнародна організація праці продовжує реагувати на світову фінансову 

кризу і важливим заходом для подолання її вказує на крайню необхідність 

реалізації положень програми «Гідна Праця». 

На сучасному етапі розвиток міжнародного трудового права 

супроводжується прийняттям нових нормативно-правових актів у сфері праці. 

На це впливає діяльність багатонаціональних корпорацій. Починає діяти, свого 

роду приватне міжнародно-правове регулювання праці у масштабі 

багатонаціональних корпорацій. Досить поширеними на сьогодні є заяви цих 

компаній щодо політики соціально-відповідного інвестування, яка ними 

провадиться.  

 Розкриття динаміки розвитку міжнародного трудового права вимагає 

необхідність розгляду чинників, що впливали на еволюцію цієї дисципліни. На 

нинішній час не існує конкретного переліку останніх, які безпосередньо 

відобразилися на розвитку міжнародного трудового права. Проте деякі вчені 

(наприклад, Е. М. Аметистов [176], С. О. Іванов [100], В. Г. Шкунаєв [223], 

Дж. Шотвелл [229]), досліджуючи ці фактори все ж приділяли їм певну увагу, 

підкреслювали їх значення у процесі міжнародно-трудового регулювання 

праці. 

Революційні події мали свій вплив на розвиток міжнародного трудового 

права, перш за все, за допомогою того великого розмаху міжнародного 

робочого руху в роки Першої світової війни, який слугував важливим 

спонукальним фактором, що положив початок систематичному отриманню 

міжнародних трудових норм створеного для цієї мети Міжнародною 

організацією праці [176, с.11]. 
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Більшість як радянських, так і зарубіжних істориків‒дослідників 

міжнародного регулювання праці ‒ незмінно підкреслюють важливість цього 

фактору. Так, С. О. Іванов указує, що поява півстоліття назад міжнародних 

угод про працю у кінцевому підсумку пояснюється тією ж причиною, що й 

виникнення національного трудового законодавства, ‒ упертою боротьбою 

пролетаріату [100, с.16]. Як наголошує В. Г. Шкунаєв, розмах революційної 

боротьби робочого класу був тією докорінною причиною, яка й викликала 

створення МОП [223, с.15]. Англійський дослідник Дж. Шотвелл, який брав 

безпосередню участь в створенні МОП, зі свого боку свідчить про значення 

революційного руху для міжнародного регулювання праці. Він підкреслював, 

що наприкінці Першої світової війни цей рух у Європі не тільки трощив 

величну світову імперію – Росію, а й установлював свої бойові порядки в 

містах Центральної Європи. Протягом тих небагатьох місяців, коли на світовій 

конференції в Парижі розроблявся текст Версальського договору, погроза 

повного економічного й соціального перевороту тяжким тягарем лягла на уми 

державних діячів та народів в Західному світі [229, с.163]. 

Однак, розкриваючи роль революційного руху в історії створення МОП і 

формуванні міжнародного трудового права, цей учений разом з тим не лишає 

сумнівів у значенні тих цілей, які ставили перед собою буржуазно-

реформістські засновники цієї організації, йдучи на цей крок. У той час, пише 

він, існували 2 шляхи для вирішення невідкладних соціальних проблем ‒ 

революційний, що заперечував непорушність функціонуючого соціального 

порядку й еволюційний, що реконструював окремі його сторони, спираючись 

на досвід [228].  

Створення Міжнародної організації праці було єдиною спробою, 

зробленою для надання універсальних прав цьому останньому методу. 

Розвиток робочого руху в окремих країнах світу співпав з іншими 

об’єктивними процесами, що значно вплинуло на формування міжнародного 
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трудового права, – зростанням на міжнародній арені розподілу праці, 

посиленням економічної взаємозалежності держав і розвитком всесвітніх 

економічних відносин. 

На думку Е. М. Аметистова, у процесі відмежування цієї нової галузі 

права на перший план виступає «юридичний критерій кількісного матеріалу», 

тобто правова галузь права оформлюється, коли практикою накопичено 

достатня кількість нормативного матеріалу. Поряд із цим немаловажну роль 

відіграє політичний критерій, який розуміється як «політична 

заінтересованість держави в розвитку й удосконаленні відносин, що 

регулюються нормами даного інституту, який перевтілюється в галузь» [176, 

с.11].  

Отже, політичний критерій є особливо важливим, оскільки політика є 

впливовим конструктивним елементом права. Загальновідомо, що політичні 

міркування держав значно впливають на формування й розвиток правових 

понять та інститутів [223, с.24]. Однак політична позиція стосовно 

розглядуваної галузі права формується під впливом сукупності умов існування 

керівного класу, серед яких превалює вплив економічного устрою суспільства 

й породжувані ним соціальні закономірності. 

Одним із чинників, що впливають на розвиток міжнародного трудового 

права, є класова боротьба. Вона впливає, з одного боку, на зміст міжнародних 

норм про працю, а з другого ‒ на укладання країною міжнародних угод.  

Саме міжнародне регулювання праці не створює надійних гарантій у 

царині охорони праці, навіть якщо держава взяла на себе зобов’язання по 

виконанню міжнародних угод. Практична їх реалізація в капіталістичних 

країнах зустрічає опір підприємців і тому більше залежить від активності 

широких мас трудящих [100, с.19]. 

Звичайно, вплив класової боротьби на міжнародне регулювання праці не 

уподібнюється повністю її впливу на внутрішньодержавне регулювання 
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трудових відносин. Специфіка ж міжнародних відносин позначається на 

формуванні й використанні міжнародних норм праці. 

Самим фактом свого існування й усіма своїми досягненнями міжнародне 

трудове право зобов’язане перш за все боротьбі робочого класу багатьох країн 

світу, зусиллям його представників у міжнародних організаціях. Це рівною 

мірою стосується як форми, так і змісту міжнародного регулювання праці. 

Отже, треба зазначити, що основними чинниками, які істотно вплинули 

на формування міжнародного трудового права, були: 1) міжнародний робочий 

рух; 2) міжнародний розподіл праці; 3) розвиток всесвітніх економічних 

відносин; 4) економічні передумови, що визначають волю керівного класу і 5) 

класова боротьба. 

Центральною передумовою зародження й виникнення його організацій 

послужив загальний для робітників різних країн соціальний, економічний і 

політичний досвід. Сюди належить передусім їх досвід роботи на промислових 

підприємствах і внутрішньовиробниче співвідношення класових сил, а також 

досвід життя у пролетарських кварталах швидко зростаючих міст. 

Становлення промисловості супроводжувалося свавіллям фабрикантів щодо 

своїх робітників, які прагнули вичавити максимум прибутку зі свого 

виробництва з мінімальними збитками. На початок індустріалізації існувало 

якесь трудове законодавство, за яким робітники були змушені працювати 

понад 12 годин на день, фабриканти в умовах механізації виробництва воліли 

використовувати навіть дешевий дитячий труд [230]. 

Найважливіша мета раннього робітничого руху ‒ це забезпечення гідного 

людського існування. Висувалися вимоги робочого люду законодавчо 

встановити мінімальний розмір оплати праці, 8-годинний робочий день, 5-

денний робочий тиждень, незалежну охорону праці, захист від звільнень, 

допомог по хворобі й безробіттю. Досягалися ці цілі надто повільно, шляхом 

переговорів, громадської діяльності, а також страйків [176, с. 109]. 
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Активізація робітничого руху в усьому світі послужила поштовхом для 

проведення реформ і визнання прав робітників на 2-денний вихідний та 8- 

годинний робочий день й на оплачувану відпустку. 

Міжнародний розподіл праці, що становить собою вищий ступінь 

розвитку суспільного територіального її розподілу між країнами, 

характеризується стійкою й економічно вигідною спеціалізацією виробництва 

окремих держав на тих чи інших видах продукції й послуг, сприяє взаємному 

обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних 

співвідношеннях [231].  

За цих умов конкуренція між окремими приватними виробниками стала 

виходити за національні рамки й перевтілюватись у конкуренцію між 

державами-виробниками. У випадках, коли робочий рух домагався успіхів у 

масштабі цілої країни, коли буржуазна держава вимушена була йти на вжиття 

загальнонаціональних законодавчих заходів, які санкціонують зменшення 

тривалості робочого дня, підвищення заробітної плати та інше, керівні кола 

цієї держави виявлялися заінтересованими в тому, щоб аналогічні заходи були 

прийняті в інших країнах-конкурентах [100, с. 45].  

Усі суб’єкти світової економіки, в тому числі й міжнародного трудового 

права, взаємодіють між собою через систему міжнародних економічних 

відносин, які на практиці створюють механізм функціонування світового 

господарства. Як складова частина господарства, ці відносини становлять 

собою систему відносин економічного взаємозв’язку і взаємозалежності 

національних господарств [231]. У цій якості міжнародні економічні відносини 

віддзеркалюють сфери як розвиненого в цій якості ринкового господарства, 

так і його трудових відносин, відображаючи в цій якості ринковий характер 

національних економік.  

В історичному плані економічними передумовами, що визначили волю 

керівних класів окремих держав, яка була скерована на створення 
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міжнародних норм про працю, були вимоги міжнародної конкуренції, 

народжені розвитком всесвітніх економічних відносин [217, с. 64]. 

Розвиток робітничого руху ґрунтувався на класовій боротьбі, що була 

однією з найзначніших концепцій. Ця боротьба виникає з усвідомлення 

робітниками того, що вони належать до особливого соціального класу, який 

може й повинен шляхом боротьби поліпшити умови свого життя. Робітничий 

страйк був основною зброєю у класовій боротьбі, в якій робітники мали 

домагатися виконання господарями їх вимог шляхом демонстрації своєї сили, 

здатної паралізувати промислове виробництво [230]. 

І на сьогодні не припинено процес формування міжнародного трудового 

права як галузі міжнародного права. Усі чинники, які впливали на становлення 

й розвиток останньої знайшли своє відбиття у правових нормах, які надовго 

закріпили інтереси трудящих. Сьогодні основна мета у практичному 

застосуванні цих норм в окремих країнах і в міжнародному контролі за їх 

використанням.  

 

2.3. Система принципів міжнародного трудового права 

 

У становленні міжнародних трудових стандартів одну з найважливіших 

ролей відіграють принципи міжнародного трудового права, які поступово 

впроваджуються в системи національного трудового права й у законодавство 

про працю, впливаючи на їх розвиток. Саме через реалізацію своїх прав 

людиною знаходять відображення взаємовідносини між державою та її 

громадянами, оскільки у сфері праці вимагають від держави задоволення їх 

основних потреб. 

За сучасних умов розвитку держави формування в Україні основних 

принципів трудового права тісно пов’язано зі змістом не лише її Конституції, 
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КЗпП та інших вітчизняних нормативно-правових актів, а й міжнародно-

правових актів, ратифікованих Верховною Радою України.  

Програмні положення статутів міжнародних організацій служать 

юридичною підставою для їх діяльності (в тому числі й нормативної), у сфері 

праці й одночасно визначають принципи, мету, межі й конкретні напрямки цієї 

діяльності. Конвенції й рекомендації, що приймає МОП, стосуються питань, 

окреслених у преамбулі Статуту цієї організації, а їх вирішення повинно 

ґрунтуватися на керівних ідеях, що містяться там же. Тому зрозуміло, чому до 

змісту цих керівних положень, що формулюють предмет міжнародного 

трудового права, його мету і принципи, приділяється особлива увага трудящих 

[176, с.73]. 

Проблема принципів міжнародного трудового права є однією з 

найважливіших і водночас дискусійних у міжнародному праві. Учені-юристи й 

досі полемізують щодо не тільки змісту цих принципів, а й стосовно того, що 

саме слід розуміти під цим терміном і яку класифікацію треба брати за основу. 

Тому питання розкриття системи принципів міжнародного трудового права на 

сьогодні залишаються актуальні. 

Систему принципів міжнародного трудового права досліджували такі 

вчені, як Е. М. Аметистов [176], В. К. Бабаєв [232], В. Т. Батичко [233], І. Я. 

Кисельов [175], І. І. Лукашук [234]. Саме вони зробили вагомий внесок у 

розгляд цього питання, розкриваючи сутність міжнародного трудового права 

через класифікацію притаманних йому принципів. Зараз немаловажну роль у 

міждержавних відносинах відіграють принципи міжнародного трудового 

права, а тому завдання детального вивчення і кваліфікації цих принципів 

набувають як теоретичного, так і практичного значення.  

При різноманітті підходів правознавців до формування правових 

принципів практично всі вони згодні з їх визначенням як вихідних, керівних 

ідей, що лежать в основі права й висловлювати його сутність [235, с.105; 93, 
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с.195-197; 236, с.11]. Так, В. К. Бабаєв під правовими принципами розуміє 

вихідні, що виражають сутність і соціальне призначення положення права 

[232, с. 48], І. І. Лукашук ‒ базові ідеї й підходи, на підставі яких 

формулюється нормативний зміст конкретної галузі [234, с.88]. Отже, 

правовий принцип характеризує сутність галузі з точки зору цінностей, які 

вона в собі містить, акумулює в собі сутність галузі права. 

Принципи права лежать у підґрунті будь-якої правової галузі і правової 

системи в цілому. Ще римлянам була відома сентенція: «principium est 

potissima parts cuiuque rei»: принцип є найважливіша частина всього [237, с. 

498]. 

Ми поділяємо позицію С. П. Мавріна і Є. Б. Хохлова, які стверджують, 

що принципи права мають відображати вихідні ідеї, засновані на тотожності 

природного й позитивного права. Природноправовими принципами вони 

називають свободу й рівність усіх людей, а також соціальну справедливість у 

суспільстві [218, с. 92]. 

Отже, під принципом у праві треба розуміти загальновизнані вихідні ідеї, 

що становлять собою фундамент будь-якої галузі права та правової системи і 

становлять їх сутність.  

Перейдемо далі до формування принципів міжнародного права. Як вважає 

В. К. Бабаєв, ці принципи виражають головне, основне в міжнародному праві ‒ 

тенденції його розвитку, тобто те, на що останнє повинно орієнтуватись. 

Порівняно з міжнародними правовими нормами, які відповідають тій чи іншій 

епосі, відповідному історичному періоду, принципи міжнародного права 

вирізняються більшою стійкістю й залишаються незмінними впродовж 

тривалого часу [232, с.24]. Принципи міжнародного трудового права не 

можуть бути скасовані ніякими постановами спеціального характеру або ж 

реформовані з урахуванням якихось обставин, навіть спеціальних. 
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В.Т. Батичко тлумачить розглядувані принципи як керівні правила 

поведінки суб’єктів, що встановлюються як результат суспільної практики, як 

юридично закріплені засади міжнародного права. Вони становлять собою 

найбільш загальне, встановлене практикою міжнародних відносин виявлення 

[233]. Принцип, як норма міжнародного права, є обов’язковим для всіх 

суб’єктів останнього. 

В. А. Карташкін трактує принципи міжнародного права як основоположні 

загальновизнані норми, наділені найвищою юридичною силою. Усі інші 

міжнародно-правові норми й міжнароднозначимі дії суб’єктів повинні 

відповідати положенням основних принципів [238]. Універсальність характеру 

принципів міжнародного права визначається їх критеріями законності для всіх 

міжнародних норм. 

Існує змістовно більш розширена інтерпретація принципів міжнародного 

права: це найбільш важливі та загальновизнані норми поведінки суб’єктів 

міжнародних відносин щодо найважливіших питань міжнародного життя; ці 

принципи служать критерієм законності для інших норм, напрацьованих 

державами у сфері міжнародних відносин, а також законності фактичної 

поведінки держав [239].  

На наше переконання принципи міжнародного права ‒ це наділені 

юридичною силою норми поведінки суб’єктів міжнародних відносин; вони 

мають загальновизнаний характер і відіграють основну роль при вирішенні 

міжнародних проблем. 

Наприкінці ХХ ст. міжнародною спільнотою розроблені основоположні 

принципи трудового права. У праві міжнародному останні найчастіше 

закріплюються у формі основних трудових прав; а саме право на працю, на 

справедливі й безпечні умови праці, на винагороду, яка забезпечує гідне 

людини існування, на створення професійних союзів та ін. Загальновизнано, 

що відповідно до цього переліку прав-принципів повинна будуватися їх схема 
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і в українському трудовому праві. Переліченими основоположними 

принципами принципи міжнародного права не вичерпуються. Так, В. А. 

Карташкін виділяє такі міжнародні принципи у сфері праці, а) загальновизнані 

міжнародно-правові в цілому, б) принципи міжнародного права прав людини 

як основоположної мегагалузі міжнародного права, в) принципи міжнародного 

трудового права ‒ загальновизнані, міжнародні й регіональні [238]. 

Ця класифікація показує, що загальні принципи міжнародного права 

входять до структури принципів міжнародного трудового права.  

Звернімося до тлумачення міжнародних принципів у сфері праці. 

Науковці сучасності розглядають їх через загальновизнані принципи МОП, не 

надаючи при цьому визначення саме категорії «принципи міжнародного 

трудового права». У юридичній науці існує таке визначення принципів 

міжнародного трудового права: це загальні норми, які відображають 

характерні риси й головний зміст міжнародного трудового права і які 

володіють юридичною силою [233].  

Отже, принципи міжнародного трудового права – це загальновизнані, 

закріплені на законодавчому рівні правила поведінки суб’єктів міжнародних 

трудових відносин, що впливають на регулювання міжнародних відносин у 

сфері праці. 

Принципи міжнародного трудового права утворюють існуючу об`єктивно 

стійку систему. Їх класифікація становить собою їх систематизацію, що 

передбачає виокремлення груп правових принципів на підставі вже існуючих 

між ними різниці і стійких зв’язків [240, с. 8]. Систематизація цих принципів 

багато в чому має суб’єктивний характер. Класифікація міжнародного 

трудового права – це перший крок до розкриття системи механізму 

правотворчості і правореалізації, що виходить з твердих об’єктивних підстав. 

Усі ці принципи тісно взаємопов’язані й реалізація одного неможлива без 

реалізації інших [241, с.24-25]. 
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У доктрині трудового права існує чимало точок зору щодо змісту і 

класифікації принципів. Однак більшість провідних науковців (О. В. Старчук 

[242, с. 171], М. Л. Лютов [181, с. 10], К. Л. Томашевський [68, с. 230, 231] та 

ін.) обмежуються переліком основних міжнародних принципів правового 

регулювання праці через прийняту МОП 18 червня 1998 р. Декларацію «Про 

основні принципи і права у сфері праці» [243]. Деякі держави – члени 

Міжнародної організації праці ратифікували не всі базові конвенції, а тому 

виникла необхідність у прийнятті цього правового акта. 

Для міжнародного трудового права правові принципи мають особливе 

значення. У Декларації МОП «Про основні принципи і права у сфері праці» 

(1998р.) [243] перелічуються пріоритетні напрямки нормотворчої діяльності 

МОП в цій царині й основоположні принципи, яких мають дотримуватися 

держави-члени незалежно від факту ратифікації тієї чи іншої конвенції МОП, а 

лише в силу приєднання до Статуту організації й Філадельфійської декларації 

МОП (1944 р.), яка є додатком до нього. До принципів міжнародного 

трудового права належать: а) свобода об’єднань і визнання права на ведення 

колективних переговорів, б) скасування всіх форм примусової чи обов’язкової 

праці, в) реальна заборона дитячої праці і г) недопущення дискримінації в 

галузі праці і занять. Одні фахівці вважають, що перелік основоположних 

принципів у сфері праці ширше переліченого в Декларації 1998 р. [237], інші 

стверджують, що не всі ці принципи є універсальними [199]. Проте позиція 

МОП найавторитетнішого міжнародного органу у царині праці, сьогодні 

полягає у просуванні першочергової реалізації державами – членами саме цих 

названих 4-х принципів. МОП також проводить широку міжнародну кампанію, 

мета якої полягає в тому, щоб її 8 фундаментальних конвенцій, присвячених 

цим 4-м принципам, були ратифіковані всіма державами – учасницями МОП. 

Одночасно із цим, критикуючи держави за невиконання положень будь-якої із 

цих конвенцій, МОП не враховує того, що відповідна конвенція не була ними 
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ратифікована. Таким чином, МОП фактично прирівнює ці принципи до 

загальних норм міжнародного права (jus cogens), які, згідно з Віденською 

конвенцією про право міжнародних договорів (1969 р.) і (1986 г.), мають 

перевагу перед міжнародними договорами, укладеними у звичайному порядку 

[244, с. 69].  

Науковці поділяють принципи міжнародного трудового права за сферою 

їх дії на 3 категорії: 1) загальновизнані принципи, 2) принципи, що містяться в 

міждержавних, міжурядових і міжвідомчих міжнародних договорах, 3) 

принципи трудового права держав як регіональних співтовариств [233; 234; 

238]. У порівнянні із запропонованою В. А. Карташкіним тематикою, ця 

класифікація є більш змістовною, нею враховуються не тільки загальновизнані 

принципи МОП, а й норми, зафіксовані в інших міжнародно-правових актах, а 

ці норми є не менш важливими, аніж принципи МОП. 

Розвиток трудового права у ХХІ ст. пов’язано з підвищенням ролі 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права в царині праці. 

Пропонуємо так класифікувати принципи міжнародного трудового права: 

1. загальні (основні): а) загальновизнані принципи і б) міжнародні 

принципи трудового права міжнародних регіональних співтовариств – держав 

( Європейського Союзу, Ради Європи, СНД); 

2. спеціальні ‒ принципи, що містяться в міжнародних договорах.  

Загальновизнані міжнародні принципи. У теорії міжнародного права під 

загальновизнаними міжнародними нормами і принципами розуміють ті, що 

офіційно визнані всіма або більшістю держав різних соціально-економічних 

систем. Основною формою їх закріплення є відображення в універсальних 

міжнародних договорах за участю більшості країн світу; рідше вони 

виявляються через повторення в окремих договорах, а також у рішеннях 

міжнародних організацій [234].  
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Як відмічав, І. Я. Кисельов, у теорії й на практиці бракує єдності поглядів 

на питання, які конкретно норми й положення міжнародного трудового права 

належать до загальновизнаних принципів і норм міжнародно-правового 

регулювання праці [175, с.448]. К. Л. Томашевський, наприклад, під цими 

принципами розуміє визнані міжнародним співтовариством імперативні 

основоположні трудоправові начала, виражені в концентрованому вигляді у 

статутних документах і деклараціях універсальних міжнародних організацій 

(перш за все ООН та МОП), обов’язкові для виконання всіма державами – 

членами цих організацій, гарантовані міжнародно-правовими засобами 

реагування у випадку їх невиконання, такими, що визначають вектор розвитку 

норм міжнародного трудового права і впливають на національні системи 

трудового права й законодавство про працю [245, с.10]. 

На нашу думку, до досліджуваних принципів треба відносити ті, що 

отримали своє закріплення перш за все у статутних документах міжнародних 

співтовариств, міжнародних організацій (ООН, МОП та ін.). 

Розглядувані принципи знаходять своє відображення також у 

міжнародних пактах і деклараціях. Саме ці джерела надають їм характеру 

загальновизнаних принципів і норм. Ідеться про визнання міжнародно-

правових принципів і норм державами – членами міжнародних співтовариств, 

організацій у цілому. Ці принципи й норми впроваджуються в міжнародні 

договори, конвенції й рекомендації міжнародних організацій [244, с.112]. 

Із Статуту МОП і 3-х діючих декларацій МОП, які є не міжнародними 

договорами, не нормативними актами, а особливими міжнародними 

джерелами трудового права, К. А. Томашевський виокремлює такі 

загальновизнані (основоположні) принципи міжнародного трудового права: 

1) соціальної справедливості, що містить надання можливості для 

всіх брати участь у справедливому розподілу результатів прогресу у сферах 
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оплати праці, робочого часу, умов праці, а також прожиткового мінімуму 

заробітної плати для всіх, хто працює й потребує захисту; 

2) рівної оплати за рівну працю; 

3) свободи слова і свободи об’єднань робітників і найманців як необхідна 

умова постійного прогресу; 

4) людяності (гуманізму), якій містить надання трудящим людських умов 

праці, визнання злиднів погрозою для загального добробуту, визнання права 

всіх людей на здійснення свого матеріального добробуту й духовного розвитку 

в умовах свободи й гідності, економічної стійкості й рівних можливостей; 

5) вільної праці яка не є товаром; 

6) соціального партнерства, що містить рівноправність і співпрацю 

представників трудящих, підприємців та урядів [245, с.12].  

Серед принципів міжнародного трудового права О. А. Єршова вказує на 

їх верховенство над національними правовими актами, що регулюють трудові 

відносини [246, с.64]. Що стосується її тверджень, варто зауважити, що до 

питання про співвідношення міжнародного й національного права в науці 

міжнародного права, конституційних нормах різних держав існують різні 

підходи. Наприклад, суди Англії та США по-іншому підходять до 

використання норм міжнародного права та його співвідношення з 

національним законодавством [247, с. 137-161]. А тому верховенство перших 

над другими не може бути загальновизнаним принципом. До того ж 

міжурядові й міжвідомчі міжнародні договори за визначенням не можуть мати 

верховенства над Конституцією та іншими законодавчими актами, з огляду на 

рівень і концепцію органів, які їх укладали [68, с. 244-248]. Спірним є також 

віднесення до загальновизнаних принципів міжнародного трудового права 

таких ідей, як рівні права на судовий захист і сумлінне виконання 

міжнародних обов’язків [246, с.64]. Це пов’язано з тим, що ці керівні правові 
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ідеї мають загальноправове значення, оскільки стосуються будь-яких галузей 

права, а не тільки трудової. 

Вочевидь, що до загальновизнаних принципів, потрібно віднести ті, що 

передбачені Декларацією МОП «Про основоположні принципи та права у 

сфері праці та механізму її реалізації» [243], в якій міститься своєрідний 

соціальний мінімум, якому повинна слідувати кожна держава в рамках 

мандата МОП. У Декларації заявлено, що всі держави – члени МОП 

відповідно до її Статуту мають обов’язково дотримуватися принципів, що 

стосуються основоположних прав, зміцнювати і реалізовувати їх у дусі доброї 

волі. Це принципи: а) свободи асоціацій і реального визначення права на 

ведення колективних переговорів, б) скасування всіх форм примусової чи 

обов’язкової праці, в) реальної заборони дитячої праці, г) недопущення 

дискримінації стосовно праці й зайнятості [175, с.461]. 

З урахуванням того, що не всі держави – члени МОП ратифікували 

основоположні конвенції, у Декларації проголошується принципове 

положення: всі держави – члени МОП, навіть якщо вони не ратифікували 

вказані конвенції, мають зобов’язання, яке витікає із самого факту їх членства 

в Організації, згідно зі Статутом дотримуватися принципів, що стосуються 

основоположних прав, які є предметом цих конвенцій, сприяти їх 

використанню і втіленню в життя [248, с.207].  

Свобода асоціацій і реальне спрямування права на ведення колективних 

переговорів невипадково поставлені Міжнародною організацією праці на 

перше місце серед основних принципів у сфері праці.  

Як відмічає із цього приводу А. В. Аленіна, реалізації вказаного принципу 

становить собою одночасно мету й засіб: якщо робітники зможуть повноцінно 

здійснити право на об’єднання у профспілки й на ведення колективних 

переговорів, вони зможуть у договірному порядку отримати й будь-які інші 

соціальні права [249, с. 239]. Однак на сьогодні необхідно, щоб у самому 
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суспільстві реально з’явилась і функціонувала потужна система незалежних 

профспілок та об’єднань працівників як загальновизнаного інституту 

громадянського соціуму. Для забезпечення реальної свободи об’єднань 

недостатньо звичайного паперового закріплення в законодавстві тих чи інших 

прав.  

Питання, пов’язані з примусовою працею є одними з перших, що 

вирішувалися в документах, що стосуються міжнародно-правового 

регулювання останньої. Як відмічає І. В. Шестерякова, починаючи з 1815 р. у 

світі було укладено понад 300 міжнародних актів, спрямованих на заборону 

рабства і примусової праці [250]. Цій проблемі присвячено 2 конвенції і 2 

рекомендації МОП, які зобов’язують держави скасувати використання 

примусової й обов’язкової праці в усіх її формах і проявах і пропонують 

розцінювати таке використання як кримінальне правопорушення [251, с.151].  

Проблемою дитячої праці Міжнародна організація праці почала 

перейматися з першої ж сесії Міжнародної конференції праці, що відбулась у 

1919 р., на якій були прийняті Конвенція про мінімальний вік для прийому 

дітей на роботу в промисловості, Конвенція про нічну працю підлітків у 

промисловості (№6) [156].  

Яскравим проявом загально правового принципу справедливості є 

заборона дискримінації. Під дискримінацією, приміром, А. В. Аленіна розуміє 

недопущення будь-якої різниці, винятку або перевагу, щодо людини за 

ознакою статті, раси, кольору шкіри, національності, мови, віку, місця 

проживання, і належності до суспільних об’єднань, ставлення до релігії за 

іншими обставинами. Не пов’язаним з діловими якостями робітника [249, с. 

239].  

Принцип рівної оплати за рівну працю МОП закріпила у преамбулі до 

свого Статуту ще в 1919 р., згодом у Філадельфійській декларації (1944 р.). У 

Декларації МОП праці про соціальну справедливість в цілях справедливої 
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глобалізації (2008 р.) відмічається, що для реалізації програми гідної праці, як 

однієї зі стратегічних цілей треба забезпечити тендерну рівність і заборонити 

дискримінацію трудящих [252].  

Названі принципи дійсно слід вважати основоположними, але вони 

вичерпують усього спектра загальновизнаних принципів міжнародного 

трудового права. 

Спираючись на це, можна вибудувати систему загальновизнаних і 

регіональних міжнародних принципів у трудоправовій царині. Першу групу 

складають принципи, засновані на природно-правовому і приватноправовому 

критеріях. До них належать принципи:  

а) свободи праці,  

б) свободи асоціації,  

в) рівності трудових прав,  

г) справедливості умов праці,  

д) соціального партнерства (соціального співробітництва) [253, с.119].  

Друга їх група, заснована на позитивістських і публічно-правових 

критеріях, включає принципи: а) заборони примусової праці, б) заборони 

дискримінації, в) забезпечення трудових прав соціально не захищених 

категорій громадян [253, с.119].  

Водночас зазначимо, що названі принципи повинні бути основною 

діяльністю правонаступника, а не тільки максимально знаходити своє відбиття 

в національному законодавстві.  

Міжнародні принципи міжрегіональних держав – співтовариств містяться 

в актах, прийнятих регіональними організаціями держав, (наприклад, ЄС, 

Радою Європи, СНД). Ідеться передовсім про Конвенцію Ради Європи «Про 

захист прав людини та основних свобод», Європейську соціальну хартії (1961 

р.), Хартію Європейського співтовариства про основні соціальні права 

трудящих (1989 р.). Співдружністю незалежних держав була прийнята Хартія 
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соціальних прав та гарантій громадян СНД ( 1994 р.) [250]. 

Є сенс погодитися з С. О. Івановим, що правова природа цих 

міжнародних актів (як і міжнародних договорів) зберігається. Вони мають 

імперативний характер й забезпечуються спеціальними формами 

міжнародного контролю за їх дотриманням і міжнародно-правовим судовим 

захистом (Європейський суд з прав людини, Суд ЄС, уповноважений по 

правах людини, Економічний суд СНД) [181, с. 42]. 

У сучасних підручниках з міжнародного трудового права розглядаються 

класифікації принципів, заснованих на критерії цільової спрямованості, 

запропонованому Т. А. Затолокіною, або на критерії забезпечення трудових 

прав, заснованого по суті, на концепції Н. Г. Олександрова. За першим 

критерієм принципи міжнародного трудового права поділяться на 4 групи:  

а) ті, що висловлюють політику держави у правовому регулюванні ринку 

праці й ефективній зайнятості,  

б) які встановлюють умови праці робітників, регулюють трудові й похідні 

від них відносини, а також принцип соціального партнерства,  

в) що визначають використання праці найманих осіб,  

г) які обстоюють охорону прав як робітників так і роботодавців [254]. 

Загальна декларація прав людини (1948 р.) проголошуючи у (ст. 23) право 

на працю, пов’язує його з правом на вільний вибір роботи, забезпечення 

можливості обирати вид занять, рід діяльності, професію. Поряд із цим у 

міжнародних правових документах підкреслюється необхідність сприяння 

пошуку роботи, створення умов для підвищення рівня зайнятості. Зокрема, 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.) визнає 

потребу проведення державної політики, спрямованої на забезпечення 

можливості повноцінного здійснення індивідуумом свого права на працю. До 

числа заходів, які треба застосувати на державному рівні вказуються: 

розроблення й реалізація програм професійно-технічного навчання й 
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підготовки, прагнення до досягнення економічного, соціального й культурного 

розвитку та виробничої зайнятості в умовах, які гарантують основні політичні 

й економічні свободи людини. Цим Пактом закріплюється: заборона 

дискримінації, проголошуються рівність чоловіка й жінки, право на 

сприятливі умови праці (на заробітну плату, на охорону праці, на відпочинок), 

а також права профспілок на їх гарантії (ст. 8); право на достатній життєвий 

рівень і покращання умов праці (ст. 11); право на здоров’я й поліпшення усіх 

аспектів гігієни , в тому числі й гігієни праці (ст. 12) [255]. 

Європейська соціальна хартія (1961 р.) передбачає нижченаведені 

принципи, як-то право: 

 на працю, яку особа вільно обирає; 

 на справедливі, безпечні і здорові умови праці; 

 на справедливу винагороду, що забезпечує достатній життєвий рівень 

трудівника;  

 на свободу об’єднання в національні або міжнародні організації для 

захисту своїх економічних і соціальних інтересів; 

 на укладання колективних договорів;  

 на належні умови професійної орієнтації, які допомагають людині 

вибрати професію згідно зі своїми особистими здібностями та інтересами, а 

також на належні умови професійної підготовки;  

 на однакові можливості й рівне ставлення до осіб при вирішенні 

питань щодо працевлаштування і професії без дискримінації за ознакою статі; 

 на отримання інформації й консультацій на підприємстві;  

 брати участь у встановленні й поліпшенні умов праці й виробничого 

середовища на підприємстві;  

 на соціальний захист, захист у випадках звільнення й захист прав осіб 

у випадку банкрутства роботодавця [256, с.104].  
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Зміст права на працю закріплено у ст.1 цієї Хартії 1961 р. Для 

забезпечення ефективної реалізації цього права держава приймає на себе такі 

обов’язки: 

- взяти за одну зі своїх найголовніших цілей і за один із найголовніших 

обов’язків досягнення повної зайнятості й підтримання якомога високого і 

стабільного рівня останньої; 

- ефективно захищати право трудівника заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає; 

- створювати безкоштовні служби працевлаштування й забезпечувати їх 

функціонування для всіх бажаючих осіб; 

- забезпечувати працівникам належну професійну орієнтацію, підготовку 

й перекваліфікацію або активно сприяти їм [257, с.267]. 

Таким чином, ця Європейська соціальна Хартія пов’язує право на працю 

зі свободою останньої й проведенням державної політики, спрямованої на 

сприяння зайнятості і працевлаштування. 

Спеціальні – це принципи, дія яких не поширюється одночасно на всіх 

суб’єктів міжнародного трудового права, а обмежує їх певними критеріями. До 

спеціальних принципів міжнародного трудового права належать принципи, що 

містяться в міжнародних договорах. До цієї групи принципів відносять 

принципи, закріплені в угодах з питань праці, що укладаються державами поза 

рамок міжнародних організацій. Вони мають характер двосторонніх і 

багатосторонніх угод.  

Двосторонні угоди становлять собою перший досвід міжнародного 

трудового регулювання. Перша угода про регламентацію трудових відносин 

була укладена між Італією і Францією 15 квітня 1904 р. – за 2 роки до появи 2-

х багатосторонніх конвенцій про працю, прийнятих у Берні в 1906 р [176, 

с.49]. 

Причина появи як двосторонніх так і багатосторонніх міжнародних угод з 
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питань праці одна й та ж сама. У її основі лежить процес, який мають місце у 

сфері світових економічних відносин – непереривне зростання світового 

ринку, що викликає все більшу економічну взаємозалежність держав [175, 

с.307]. На відміну від багатосторонніх угод про працю, що охоплюють 

різноманітні аспекти трудових відносин і тих, що стосуються різних груп 

трудящих, угоди двосторонні укладались і укладаються державами переважно 

з одного питання – про умови праці й соціальному забезпеченню робочих – 

мігрантів. 

Отже, в новому Трудовому кодексі України при визначенні принципів 

міжнародного трудового права потрібно враховувати й ратифіковані державою 

міжнародно-правові акти у сфері праці, а також конкретизувати діючі й 

формулювати нові принципи правового регулювання праці відповідно до актів 

міжнародного законодавства про права людини, спираючись на те, що 

Конституція передбачає, що в країні визнаються й гарантуються права та 

свободи людини і громадянина згідно із загальновизнаними принципами й 

нормами міжнародного права. 

 При формулюванні основних принципів правового регулювання праці 

слід дотримуватися визначення їх у міжнародно-правових актах про права 

людини у сфері праці, що буде гарантією їх додержання й реалізації в 

національному законодавстві України. 

Провідна роль у становленні міжнародних трудових стандартів у 

сучасному міжнародному праві належить принципам міжнародного трудового 

права, які поступово впроваджуються в системи національного трудового 

права й у законодавство про працю, впливаючи на їх розвиток.  

У підсумку наголосимо, що на сучасному етапі розвитку права 

відбуваються істотні зрушення кількісного і якісного характеру як у системі 

основних принципів міжнародного трудового права, так і в їх формулюванні і 

змісті. Необхідною умовою ефективності міжнародно-правової системи є 
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оптимальна взаємодія її принципів. Ось чому сьогодні комплекс основних 

принципів міжнародного трудового права отримав значне поширення, а його 

головним завданням насамперед стає втілення останніх у життя. Видається 

доцільним створення ефективного механізму запровадження принципів 

міжнародного трудового права у правову систему якомога більше країн та, їх 

адаптація, й усуненні будь-яких незрозумілостей. 

 

2.4. Класифікація міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці 

 

Протягом усієї історії еволюції міжнародного трудового права трудящі 

боролися за додання до нього норм щодо найбільш прогресивних вимог і 

положень про умови праці і трудові відносини. Далеко не завжди вдавалося 

досягти повного успіху, кожен крок уперед був результатом завзятої боротьби 

з класовими противниками, що наклало свій відбиток на зміст багатьох 

міжнародних норм про працю.  

Однак у цілому все ж була створена система міжнародних угод і 

рекомендацій по багатьох проблемах праці, що охоплює значну кількість 

різних категорій трудівників, і помітно підвищилася відповідальність держав у 

соціальній сфері [176, с.166].  

Розширення меж регулюючої ролі міжнародного трудового права робить 

актуальним дослідження тих норм, що роблять функціонування останнього 

ефективним. При цьому, зазначене право й система міжнародних відносин 

знаходиться в тісному взаємозв’язку. Практично кожен з елементів 

міжнародних відносин впливає на функціонування норм міжнародного 

трудового права. 

На сьогодні міжнародне спілкування держав має багатий арсенал 

міжнародно-правових засобів регулювання питань праці. Програмні 

положення у статутах ООН, МОП та деяких інших міжнародних організацій, 
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конвенції й рекомендації, прийняті вищим органом МОП Міжнародною 

конференцією праці (МКП), спеціальні статті, присвячені трудовим правам, у 

низці міжнародних конвенцій, пактів і декларацій, прийнятих в ООН, нарешті, 

декілька сот двосторонніх угод між державами з трудових питань – такий 

неповний перелік міжнародно-правових засобів, які використовуються для 

співробітництва держав з метою покращання умов праці, побуту й охорони 

трудових прав працюючих . 

У міжнародних нормах про працю зазвичай закріплюються права, які вже 

досягнуті трудящими окремих країн. Після того як представники працюючих 

домагаються включення цих прав до міжнародних норм праці, уряди держав, 

які приєднались до відповідних конвенцій або врахували норми рекомендацій, 

повинні неухильно застосовувати їх у своїх країнах. Якщо це робиться в 

державах, де такі норми ще не діяли – в наявності очевидний прогрес у справі 

охорони прав трудівників. Якщо це має місце у країнах, де такі норми вже 

існують, прийняття відповідних міжнародних зобов’язань підтверджує 

авторитетність цих норм, а міжнародний контроль сприяє їх реальному 

здійсненню. Але в обох випадках міжнародні зобов’язання держав по охороні 

тих чи інших трудових прав служать для робочого класу додатковою 

гарантією їх існування [258, с.625]. Якщо ж уряд або підприємці якої-небудь 

країни в подальшому вирішать посягти на вже існуючі права працюючих, 

закріплені у відповідній конвенції, до якої ця держава приєдналася, вони не 

тільки отримають й опір робочого класу, а й будуть нести відповідальність у 

міжнародній організації за порушення взятого на себе міжнародного 

зобов’язання. Отже, завдання класифікації міжнародно-правових актів 

викликано тим, що міжнародні норми про працю відіграють роль, по-перше, 

одного із засобів поширення передового досвіду робочого руху, по-друге, 

додаткової гарантії збереження прав трудящих. Саме цьому необхідна їх 

структурована переоцінка й компонування в єдину класифікацію. 
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Питання класифікації міжнародно-правових актів у сфері праці 

порушували таки вчені, як Е. М. Аметистов [176], М. В. Лушнікова [193]. А от 

М. М. Богунський [259], М. В. Буроменський [260], М. Д. Грекова [261], І. 

Я.Кисельов [175], Л. Х. Мінгазов [262], О. О. Морозова [263], С. В. 

Черниченко [264] такі міжнародно-правові акти без їх диференціації, роблячи 

акцент на основні нормативно-правові акти у сфері праці, надаючи їм певної 

характеристики і значення в сучасному масиві актів міжнародного трудового 

права. 

Міжнародні стандарти праці становлять собою нормативну субстанцію 

міжнародного трудового права, одне з досягнень сучасної цивілізації. Вони 

відображають результати діяльності держав по внесенню в ринкову економіку 

соціальних цінностей, по розробленню зусиллями світової спільноти 

інструментів соціальної політики, прийнятної для складників тих чи інших 

держав. Зміст цих стандартів – це а) контрольоване вираження досвіду 

багатьох країн, б) плід ретельного відбору найцінніших, універсально 

значущих норм і положень національних систем трудового права, в) створення 

за участю юристів оригінальних синтетичних правил, які містять існуючі 

системи правового регулювання праці, г) підсумок зіткнення різних думок і 

підходів, різнорідних політичних сил та інтересів, ідеологічних концепцій, 

знаходження компромісних юридичних формул, що трансформуються в 

міжнародні норми [175, с.448]. 

Отже, створено звід модельних актів, що стосується проблем праці, 

засвоєння і впровадження якого – необхідна умова для розроблення й 

вдосконалення будь-якої системи трудового права, що має на меті відповідати 

сучасним загальним потребам соціуму. Ці акти становлять собою об’єкт 

уважного вивчення, запозичення і практичного використання визнаного в 

цивілізованому світі еталону, свого роду міжнародного кодексу праці. 

Зазначений звід включає різноманітні й різнорідні елементи акти ООН і МОП, 
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які діють у всесвітньому масштабі, й акти локальної дії, прийняті 

регіональними організаціями держав [265, с.48]. 

Правові форми, що обираються міжнародними організаціями й окремими 

країнами для міжнародного регулювання праці, досить різні. Проблеми праці 

розглядаються в багатьох міжнародних документах, з яких найбільш 

важливими є конвенції й рекомендації МОП. Цим проблемам приділяється 

увага також у міжнародних пактах про права людини, двосторонніх договорах 

між державами з трудових питань, Загальній декларації прав людини, 

Декларації соціального прогресу та розвитку, деяких інших документах ООН 

та інших міжнародних організацій. Усі ці документи різняться не тільки за 

джерелами й порядком їх прийняття, а й і за правовою силою, тобто за 

способами й можливостями їх застосування. 

Норми міжнародного трудового права – це цілісна система міжнародно-

правових норм, яким притаманні загальні ознаки, властиві для будь-якої норми 

міжнародного права, і норм галузевих, обумовлених діяльністю особливих 

суб’єктів міжнародного трудового права, міжнародних об’єднань робітників і 

роботодавців, транснаціональних компаній як «полідержавних» роботодавців 

[193, с.136]. 

Диференціацію міжнародних нормативно-правових актів у царині сучасні 

науковці праці здійснюють за певними критеріями. Наприклад, Е. М. 

Аметистов міжнародні правові документи, що носять характер договорів 

присвячені проблемам праці і трудовим відносинам, поділяє на 2 групи: 

1. Багатосторонні договори між державами з метою створення 

міжнародних організацій, пов’язаних з вирішенням проблем праці; 

2. Міжнародні договори з конкретних проблем праці і трудових 

відносин [176, с.25]. 

До першої групи належать багатосторонні міжнародні договори, що 

укладаються державами для створення міжнародних організацій, цілком 
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(МОП) або частково (ООН), пов’язаних з розв’язанням проблем праці, й ті, що 

окреслюють цілі й завдання цих організацій, права й обов’язки їх членів, 

характер, форми і процедуру їх діяльності. Вони включають перш за все 

Статут МОП також окремі положення Статуту ООН та уставних документів 

деяких інших міжнародних організацій [191, с. 104]. 

До другої групи міжнародно-правових документів договірного характеру 

належать угоди, що містять конкретні юридичні обов’язки з окремих питань 

праці і трудових відносин та укладаються державами в рамках міжнародних 

організацій або поза них [266, с. 110].  

Такий поділ є доцільним, хоча й не повним, бо в ньому не враховуються 

регіональні міжнародні й колізійні норми міжнародного права. Але 

використання поряд з матеріально-правовою нормою, яка містить колізійний 

принцип, на підставі якого з’являється можливість обирати право, яке підлягає 

застосуванню тією чи іншою державою є необхідним для його врахування.  

М. В. Лушнікова класифікує міжнародні правові норми за певними 

критеріями, залежно: 

- від юридичної сили – норми міжнародного права: а)імперативні, які 

містять зобов’язання й заборони, б)диспозитивні, що можуть бути 

обов’язковими або рекомендаційними;  

- від сфери дії – норми : а) універсальні, які приймаються й визнаються 

міжнародним співтовариством у цілому, б) регіональні (міжрегіональні), 

приміром, такі норми містяться в Європейській соціальної хартії (1961 р., 

переглянута в 1996 р.) [267], прийнятий Радою Європи, в) локальні 

(партикулярні), що поширюють свою дію на обмежене коло учасників. До 

таких норм найчастіше відносять двосторонні міжнародні договори держав, 

(наприклад, у сфері регулювання праці робітників – мігрантів; 

- від характеру й функцій у механізмі правового регулювання виділяються 

норми: а) матеріально-правові, що встановлюють правила поведінки суб’єктів 
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міжнародного права; б) процесуальні, якими визначається порядок 

юрисдикційної діяльності (приміром, звернення фізичних осіб до 

Європейського суду з прав людини, розгляд у МОП скарг профспілкових 

організацій чи об’єднань підприємців та ін.); в)колізійні, що вказують на те, 

право якої держави має бути застосоване до правовідносин, ускладнених 

зарубіжним елементом [193, с. 136].  

Як бачимо, наведена класифікація є більш змістовною, враховуючого не 

тільки міжнародні угоди й багатосторонні договори, що укладаються, а й 

процесуальні й колізійні норми. 

Міжнародні нормативно-правові акти у трудоправовій царині володіють 

властивостями, притаманними міжнародним договором. З точки зору їх 

використання це означає, що ці документи, по-перше, породжують тверді 

юридичні зобов’язання для сторін, які погодилися стати сторонами договору, 

по-друге, забезпечують чітко встановленими засобами контролю, що сприяють 

виконанню передбачених юридичних зобов’язань [176, с.37]. Інші міжнародні 

документи, присвячені проблемам праці, не мають договірного характеру, 

тобто не передбачають прийняття державами твердих міжнародних 

зобов’язань, але містять норми декларативного, рекомендаційного типу. 

Отже, спираючись на наведені приведених класифікації міжнародних 

нормативно-правових актів, пропонуємо групувати міжнародно-правові 

документи у сфері трудових відносин за такими критеріями: 

1) за сферою дії: універсальні, міжнародні регіональні й локальні; 

2) за юридичною силою: обов’язкові й рекомендаційні; 

3) за функціями й характером виконання норм у правовому регулюванні: 

процесуальні, матеріально-правові й колізійні. 

4) за поширенням на коло осіб, нормативно-правові акти про працю: 

загальні, спеціальні. 
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Розкриваємо зміст міжнародні нормативно-правові акти про працю. За 

сферою дії зазначені правові документи можуть бути універсальними. До них 

перш за все відносять загальновизнані принципи й норми міжнародного 

трудового права, що містяться у загальній декларації прав людини [268] й у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, прийняті 

ООН. Загальна декларація прав людини є програмним політичним 

документом, у якому сформульовано пакет основних, невід’ємних і 

невідчужуваних соціально-трудових прав людини: право на працю, на вільний 

вибір роботи, на захист від безробіття, на справедливі s сприятливі умови 

праці та ін. [262, с. 64]. Вона служить основним міжнародним стандартом для 

системи міжнародних актів у сфері регулювання міжнародних трудових 

відносин, у тому числі декларацій по правах окремих категорій осіб, які 

потребують соціального захисту, а також конвенцій ООН і пактів. Науковці 

вважають, що права, закріплені в цій Декларації, є загальновизнаними і 

юридично обов’язковими міжнародними нормами. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права за своєю 

юридичною природою є багатостороннім міжнародним договором 

(конвенцією), ратифікованим багатьма державами – членами ООН [175, с.450]. 

Серед соціальних та економічних прав, проголошених і закріплених у цьому 

Пакті, права трудові займають чільне місце. До їх числа ввійшли права: на 

працю, на справедливі і сприятливі умови праці, включаючи справедливу 

заробітну плату без дискримінації, на задовільні умови існування працівників 

та їх сімей, на безпечні і здорові умови праці, на однакові для всіх можливості 

просування по роботі (службі) виключно на підставі трудового стажу й рівня 

кваліфікації, на відпочинок, на профспілкову організацію, на страйк, на 

охорону праці й інтересів жінок-матерів, дітей і підлітків [269, с.349]. Як 

бачимо, в наведеному Пакті трудові права розглянуті більш розгорнуто 
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ширше, а ніж у Декларації, до того ж у ньому закріплені конкретні обов’язки 

держав, які ратифікували цей міжнародно-правовий акт. 

Основоположні документи МОП є джерелами загальновизнаних 

міжнародних стандартів і норм трудового права. До універсальних 

нормативно-правових актів належать Декларації МОП про загальновизнані 

принципи і права у сфері праці (1998р.) [268].  

Як писав І. Я. Кисельов зміст цих стандартів становить собою, 

концентроване вираження досвіду багатьох країн, плід ретельного відбору 

найцінніших та універсально значущих норм і положень національних систем 

трудового права, їх трансформацію в міжнародні норми [270, с.468]. 

Міжнародні регіональні нормативно-правові акти в розглядуваній сфері 

приймаються регіональними організаціями держав, (наприклад, Ради Європи, 

ЄС та ін.). 

Конвенції регіональних міжнародних організацій держав – це різновид 

багатосторонніх міжнародних договорів регіонального характеру з обмеженим 

числом їх учасників [269, с.115]. Рада Європи прийняла понад 150 конвенцій 

по правах людини, в тому числі ті, що містять соціально-трудові стандарти. 

Серед них лідируюче місце належить Конвенції Ради Європи «Про захист прав 

людини та основоположних свобод» [271] і Європейській соціальний хартії 

[267]. Основні регіональні європейські стандарти праці закріплені головним 

чином у цих 2 актах. 

Конвенція «Про захист прав людини та основоположних свобод» 

закріплює мінімальні обов’язкові стандарти, що відповідають потребам 

сучасного європейського конституціоналізму. Держави – учасниці Конвенції 

беруть на себе обов’язок забезпечити проголошені в ній права та свободи 

кожного, хто знаходиться під їх юрисдикцією [272, с. 109]. Як бачимо, вона не 

проводить різниці між громадянами країни та іншими особами.  
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Європейська комісія по правах людини в одному зі своїх рішень 

акцентувала увагу на тому, що, ставши учасником Конвенції, держава гарантує 

забезпечення відповідних прав не лише своїм громадянам і громадянам інших 

сторін, що домовились, а й громадянам держав, що не беруть участі в 

Конвенції, а також особам без громадянства [270, с. 177]. Ось чому, всі названі 

особи правомочні не тільки користуватися відповідними правами, а й 

звертатися до Європейського суду з прав людини при їх порушенні. 

Європейська соціальна хартія є продовженням Європейської конвенції по 

правам людини в соціальній сфері. Обидва ці документи гарантують 

здійснення понад 30 соціальних прав. Представники європейської правової 

доктрини розглядають Хартію як доповнення до Європейської конвенції про 

захист прав людини та основних свобод [273, с. 150]. Однак механізм 

реалізації норм указаної Конвенції й Хартії є різним. Конвенція «Про права 

людини та основоположних свобод» забезпечена юрисдикційним захистом 

Європейського суду з прав людини. Контроль за дотриманням Соціальної 

хартії обмежується поданням докладів. На відміну від Європейської конвенції 

про права людини, закріплені в Соціальній хартії, права поширюються на осіб, 

які на законних підставах проживають або постійно працюють на території 

відповідної держави-учасниці Хартії. Іншим недоліком останньої вважається її 

селективний характер, тобто держави вправі вибрати для себе в обов’язковому 

порядку лише певну кількість норм Хартії [274, с.144]. 

І. Я. Кисельов справедливо розглядав прийняті ЄС акти у сфері праці й 

соціальних питань, з одного боку, як набір модельних норм для гармонізації й 

уніфікації трудового законодавства країн – членів ЄС, а з другого як набір 

мінімальних соціальних стандартів, погіршення яких у національному 

трудовому законодавстві вважається неприпустимим. Трудові стандарти ЄС 

складають свого роду каркас наднаціонального трудового права, що 

формується. Директиви ЄС не тільки розробляються з урахуванням поглядів 
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соціальних партнерів, а й у низці випадків надають юридичної сили 

європейським колективним договорам [120, с.123, 124]. 

Трудове законодавство країн СНД Співдружності вирізняється наявністю 

близьких, споріднених рис. Це зумовлено здебільшого минулою законодавчою 

базою – радянським трудовим правом, яке й послужила підґрунтям для 

подальшого розвитку їх національних правових систем. При цьому деякі 

держави зберегли свої колишні КЗпП, але, звичайно, з відповідними змінами й 

доповненнями (наприклад, КЗпП України 1971р.) [175, с.46, 47]. Не зважаючи 

на цей об’єднуючий чинник, цій міжнародній регіональній організації, на 

відміну від ЄС, не вдалося стати ефективним наднаціональним органом, яке 

уніфікує соціальне законодавство держав. Підкреслимо, що модельні закони 

про зайнятість [275] і про соціальне партнерство [276] можуть служити 

правовим фундаментом для гармонізації, а в подальшому й уніфікації 

трудового законодавства країн-учасників СНД.  

Локальні нормативно-правові акти – це акти, що об’єднують норми 

трудового права, які приймає держава в межах своєї компетенції відповідно до 

законів та інших нормативно-правових актів, які містять зазначені, а також до 

міжнародних колективних договорів та угод [259, с. 208]. До них найчастіше 

відносять двосторонні міжнародні договори держав. 

Основна частина міжнародних норм, що регулюють працю робітників-

мігрантів, міститься в Конвенціях МОП №97 і №143, в яких закріплені такі 

правила: 

- державам надається право обмежувати доступ мігрантів до відповідних 

видів робіт, коли це потрібно в державних інтересах; 

- державна влада повинна вимагати, щоб один екземпляр трудового 

договору доставлявся мігрантові до його від’їзду або видавався йому в 

приймальному пункті в момент його прибуття на територію країни прийому і 
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щоб мігрант повідомляв у письмовій формі до свого від’їзду про загальні 

умови життя й роботи, які очікують його у країні міграції; 

- вільний вибір у державі роботи за наймом надається мігрантові за 

умови, якщо він законно проживав на території цієї держави протягом 

передбаченого періоду, який не перебільшує 2-х років; 

- у країнах, де найом працівників-мігрантів поєднано з певними 

обмеженнями, останні по можливості не повинні застосовуватися до 

працівників-мігрантів, які проживають у країні міграції певний строк, як 

правило, понад 5 років; 

- втрата роботи працівником-мігрантом, який законно проживає у країні 

міграції, не тягне за собою скасування виду на проживання або згоди на право 

трудитися; 

- працівник-мігрант не повинен висилатися у країну походження на 

підставі, що він не в змозі продовжувати виконувати роботу через хворобу або 

каліцтво, отримані після приїзду [277; 278].  

Рекомендація МОП № 86 закликає держави доповнити положення, 

установлені в її актах, присвячених трудовій міграції, двосторонніми 

державними договорами, що визначають методи примирення відповідних 

міжнародних норм [279]. У таких договорах потрібно передбачити, що 

індивідуальні трудові контракти мігрантів мають ґрунтуватися на типовому 

договорі. 

Обов’язкові нормативно-правові акти мають обов’язковий характер, 

містять у собі прямі заборони або обов’язки. Конвенції МОП, ратифіковані 

країнами – членами МОП є юридично обов’язковими (імперативними) актами. 

Так, Конвенція МОП №90 (1948 р.) забороняє використання праці підлітків до 

18 років у нічний час на промислових підприємствах державної і приватної 

власності. 
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Рекомендаційні нормативно-правові акти не є обов’язковими, вони 

містять рекомендаційні норми. Декларації МОП хоча й не є юридично 

обов’язковими актами, однак мають основоположний характер для 

розроблення і прийняття конвенцій і рекомендацій. Наприклад, згідно з 

Конвенцією МОП №95 про охорону заробітної плати (1949 р.) законодавство 

країни, її колективні договори й арбітражні рішення можуть вирішити 

часткову виплату заробітної плати натурою в тих галузях промисловості або у 

професіях, де така виплата є звичайною або бажаною. Конвенції МОП, як 

правило, супроводжуються відповідними рекомендаціями, що містять 

рекомендаційні норми міжнародного трудового права і права соціального 

забезпечення [150]. 

Рекомендації МОП часто супроводжують ті чи інші конвенції, 

уточнюючи їх положення, пропонуючи більше коло прав і більш широкі їх 

межі. Але, на відміну від конвенцій, що покликані створити юридичні 

зобов’язання для держав, які їх ратифікують, рекомендації потрібні для того, 

щоб, не зобов’язуючи державу, слугувати типовою нормою при підготовці 

національних норм в області регулювання умов праці.  

Залежно від функцій і характеру норм у правовому регулюванні трудових 

відносин виділяють процесуальні, матеріально-правові й колізійні 

нормативно-правові акти досліджуваної галузі.  

Процесуальні нормативно-правових акти – це акти з розгляду 

міжнародних спорів та скарг міжнародними судовими й контрольними 

органами. Так Рекомендація МОП № 92 закликає держави створювати органи 

по добровільному примиренню з метою сприяння попередженню й вирішенню 

трудових конфліктів. Такі органи утворюються з рівної чисельності 

представників підприємців і трудівників. Мирна процедура має бути 

безоплатною й оперативною, а строк розгляду трудових конфліктів – зведений 
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до мінімуму. Рекомендація містить важливе положення про те, що передбачені 

в ній процедури не повинні тлумачитися як обмеження права на страйк [280].  

Рекомендація МОП № 130 містить правила про розгляд індивідуальних 

скарг працівників, що викликані індивідуальними спорами юридичного 

характеру. Процедура, встановлена в цьому документі, становить собою 

своєрідний різновид ускладненого примирного-третейського розгляду. 

Відповідно до цієї процедури спочатку зробляться спроби вирішити скаргу 

шляхом переговорів між заінтересованим трудівником та його безпосереднім 

керівником. Якщо це не призводять до згоди або якщо характер скарги такий, 

що розгляд її вказаним шляхом не є доцільним, працівник передає скаргу в 

одну з інстанцій згідно з правилами, передбаченими в колективних угодах. 

Якщо спроби не мають успіху, суперечка може бути вирішена шляхом 

примирення, звернення до судового органу або за допомогою інших процедур, 

передбачених у колективному договорі, а також шляхом добровільного 

арбітражу [281]. 

Матеріально-правові нормативно-правові акти використовуються для 

затвердження правил поведінки суб’єктів міжнародного трудового права.  

У міжнародній практиці використання норм міжнародного трудового 

права не виключаються колізії в системі міжнародних нормативних актів, які 

приймаються різними міжнародними спільнотами. У трудовому праві 

колізійне правило про заборону погіршувати становище працюючого (in 

favorem) є універсальним. У випадку, протиріч норм міжнародного 

законодавства про працю рівної юридичної сили використовується норма, яка 

містить більш пільгові умови для працівників.  

У теорії міжнародного права під колізійною нормою зазвичай мається на 

увазі норма, яка встановлює, право якої держави належить застосувати до 

відповідних відносин. Особливості колізійних норм теоретики міжнародного 

приватного права пов’язують: а) з відстрочністю колізійної норми, тобто вона 
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сама по собі не дає відповіді на правопорядок запитання, які права й обов’язки 

мають сторони цих правовідносин, а лише вказує на правопорядок 

компетентний для останніх; б) колізійна норма застосовується поряд з тими 

матеріальними нормами, до яких відсилає [259, с.75]. 

На практиці колізійне правило заміщується іншими загальними 

колізійними правилами, як от: lex posterior derogate prio («новий закон володіє 

пріоритетом щодо раніше виданого»); lex specialis derogate generali 

(«спеціальний закон витісняє загальний»). Приміром, Суд ЄС в одному зі своїх 

рішень визначив, що національний орган юрисдикції може відмовитися від 

зобов’язання повністю дотримуватися ст.5 Директиви ЄС 76/207 про рівне 

ставлення щодо чоловіків і жінок в питанні заборони нічної праці останніх. 

Підставою такої відмови є те, що національна норма, несумісна із 

законодавством ЄС, визнана проводити в життя міжнародну угоду, стороною 

якої держава стала до набрання чинності Договору про ЄС, у даному випадку – 

Конвенції МОП №89 про нічну працю жінок [282]. 

 За поширенням на нормативно-правові акти про працю бувають 

загальними, які поширюються на всіх без винятку суб’єктів правового 

регулювання і спеціальні, що діють стосовно відповідних категорій суб’єктів 

правового регулювання (наприклад, окремі категорії працюючих – вагітні 

жінки, підлітки, діти та ін.) 

Таким чином, міжнародні норми про працю повинні відігравати роль, по-

перше, одного із засобів поширення передового досвіду робітничого руху, по-

друге, додаткової гарантії збереження прав трудящих.  

На сьогодні зміни, які відбуваються у світі, несуть з собою нові проблеми 

й потребують нових засобів їх вирішення. Тому прийняття нових міжнародних 

норм у трудоправовій царині, доповнення й перегляд старих повинно 

відповідати головній меті міжнародного трудового права – покращанню умов 

праці. 
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Розроблення і прийняття універсальних міжнародних норм про працю 

взагалі є результатом певного компромісу. Адже країни з розвиненою 

ринковою економікою прагнуть використовувати єдині для всіх трудові 

стандарти. Це допоможе створенню умов, на підставі яких трудящі менш 

розвинених країн світу матимуть можливість користуватися правами, 

подібними до тих, якими користуються працівники більш розвинених держав. 

 

2.5. Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових 

відносин у країнах Європейського Союзу 

 

У нинішній час збільшився авторитет міжнародних трудових стандартів, 

більшість із яких втілюють загальновизнані стандарти. У цивілізованому світі 

принципи й норми міжнародного права діють, як внутрішнє національне 

право, й навіть мають пріоритет порівняно з останнім. Формується механізм 

прямого забезпечення міжнародно-правового захисту трудових прав. 

Спостерігаються ознаки перетворення регіональних трудових стандартів, які 

входять до актів Євросоюзу, на європейське трудове право – наднаціональне, 

що діє поряд з національним трудовим правом кожної з держав ЄС, але не має 

пріоритету порівняно з внутрішнім правом цих країн. Зроблено перші кроки з 

розроблення колізійного трудового права, покликаного попереджувати й 

вирішувати конфлікти законів про працю різних країн [175, с.7]. 

Сьогодні розвиток ринкової економіки у державах Заходу орієнтовано на 

соціальний вектор. Цей напрямок є наслідком їх соціальної інфраструктури, 

що складається з нормативних, юридично обов’язкових актів, безпосередньо 

регулюючих різні сторони суспільного й виробничого життя. Основна мета 

такої політики – зменшити негативні наслідки для трудящого населення і для 

всього суспільства від дії стихійних ринкових сил, перш за все на ринку 

найманої праці [196, с. 52]. 
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Доцільність розгляду сучасного стану нормативно-правового 

регулювання трудових відносин у країнах Європейського Союзу полягає в 

тому, що досвід більш розвинених держав у багатьох випадках віддзеркалює 

ситуацію, яка згодом може виникнути в менш розвинених. А вивчення 

зарубіжного досвіду допомагає виділити аспекти, які можуть бути адаптовані 

у процесі національної правотворчості.  

Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових відносин у 

державах ЄС досліджували такі науковці, як: С. В. Буряк [283], Д. О. Гредякін 

[284], І. А. Грицяк [285], В. М. Завгородня [286], А. Я. Капустін [287], А. Л. 

Козик [196], І. Я. Кисельов [176], Н. М. Хуторян [288], Ф. А. Цесарський [289], 

Г. В. Шонія [290] та інші, які у своїх працях розглянули нормативно-правову 

основу в різних країнах-членах, як регулювання трудових відносин 

Європейського Союзу.  

Національні інтереси України безпосередньо пов’язані з поступовою 

інтеграцією до Європейського Союзу, право якого є необхідним інструментом 

для досягнення цієї мети. Спостерігається стійка тенденція до розширення 

впливу права ЄС на існуючий правопорядок в Україні у зв’язку з подальшою 

співпрацею. Перед державою стоїть завдання вміло скористатися потенціалом 

права ЄС для досягнення зазначеної мети Європейського Союзу. Тому знання 

різносторонніх аспектів права ЄС, особливостей взаємодії з міжнародним 

трудовим правом, зокрема досвід країн-членів ЄС у сфері регулювання 

трудових відносин, представляє науковий інтерес і набуває практичної 

значимості для України. 

Звернімося до досвіду в цьому питанні країн ЄС, спираючись перш за все 

на нормативний матеріал Франції, Німеччини, Великобританії й Італії. Ці 

держави достатньо представницькі, їх трудове право повною мірою 

відображає найтиповіші риси правового регулювання праці в умовах 

розвиненої ринкової економіки. Їх національні системи трудового права 
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можна вважати моделями, які значно впливають на багатьох інших країн, 

надають їм зразки для наслідування. 

Розглянемо сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових 

відносин у Франції. 

У тексті чинної Конституції Французької Республіки 1958 р. не 

проголошені права та свободи громадянина. Лише в преамбулі до неї 

вказується на прихильність французького народу до прав людини, як і були 

визначені ще в Декларації прав та свобод людини і громадянина 1789 р., 

підтвердженій і доповненій у преамбулі до Конституції 1946 р. Це дозволяє 

вважати, що Конституція 1958 р. залишила в силі преамбулу Конституції 1946 

р., в якій було проголошено важливі соціально-економічні права:  

- на працю («кожен повинен працювати й має право на отримання 

посади»); 

- на рівність усіх громадян у трудовій сфері («ніхто не може у своїй праці 

й на своїй посаді бути приниженим з причини походження»); 

- на рівність жінок і чоловіків («закон гарантує жінці в усіх сферах рівні 

права з чоловіком»);  

- на об’єднання і профспілку («кожна людина може захищати свої права й 

інтереси через профспілкову організацію й належати до будь-якої профспілки 

за своїм вибором»);  

- на страйк ( «право страйків здійснюється в рамках законів, які його 

регламентують»); 

- на колективні договори й на участь у керуванні підприємством («кожен 

трудящий через посередництво своїх делегатів бере участь у колективному 

встановленні умов праці, як і в керуванні підприємством») [291].  

В Україні право на працю закріплено на законодавчому рівні. Так, у ст. 43 

Конституції України прописані гарантії держави на створення умов для 

реалізації громадянами права на працю, на рівні можливості при виборі 
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професії та ін. [1]. Право на працю є визначальним у комплексі 

конституційних прав у соціальнотрудовій сфері. Україна дотримується 

сучасної форми реалізації цього права, основними, принциповими 

положеннями якої є не гарантування надання роботи й повна зайнятість, а 

вільний вибір праці. 

Положення преамбули Конституції Франції вважаються нормами, що 

мають пряму силу і становлять невід’ємну частину правової системи держави. 

Згідно з Конституцією закони можуть визначати лише фундаментальні 

принципи трудового права. Питання, які не долучають до сфери 

законодавства, вирішуються в адміністративному порядку (статті 34,37). 

Таким чином, Конституція залишає парламенту право розробляти лише 

загальні принципи законодавства, а їх реалізацію передано уряду. Закони, 

схвалені до вступу в силу Конституції, можуть бути скасовані урядовими 

декретами (ст.37). Не допускається прийняття парламентських пропозицій, які 

тягнуть за собою збільшення бюджетних видатків (ст. 40). Уряд може 

отримати від парламенту повноваження видавати шляхом ордонансів норми, 

які зазвичай є предметом законодавства (ст.38) [290, с.11]. Ордонанси за своєю 

суттю є актами делегованого законодавства. На початку дії Конституції вони 

розглядалися як виключний захід, викликаний надзвичайними обставинами. 

Але згодом уряд і безпосередньо президент почали використовувати цю 

процедуру як звичайний метод у керуванні країною. Отже, спостерігається 

тенденція до зрівняння законів з актами урядових органів. 

Деякі трудоправові норми містяться у спеціалізованих кодексах (у 

Сільському, в Кодексі регулювання праці моряків торгового флоту, в Кодексі 

регулювання праці на заморських територіях). Низка інших питань трудового 

права регламентується Цивільним кодексом, норми якого, до речі, широко 

використовуються у трудовому договорі) [292, с. 212]. 
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Чільне місце у трудовому законодавстві Франції займають акти, видані 

урядом по делегуванню парламенту. Це декрети – закони (в період Третьої й 

Четвертої республік) та ордонанси (в період П’ятої республіки) [196, с. 96]. 

Джерелами трудового права служать постанови уряду, міністрів, 

перфектів. Декретами міністрів і перфектів визначаються правила 

застосування законів до конкретних галузей або регіонів [287, с.174]. Вагому 

роль відіграють декрети міністра праці, що поширюють дії колективних 

договорів. У них закріплюються головним чином правила техніки безпеки й 

виробничої санітарії [292, с.108]. 

Колективні договори укладаються в галузевому масштабі або в рамках 

підприємств. Є також колективні договори, що діють у масштабах всієї 

промисловості (загальнонаціональні міжконфедеральні угоди), й такі, що 

регулюють такі питання, як вихідна допомога, допомога по безробіттю, 

професійне навчання, колективне звільнення, відпустка, допомога по 

вагітності й пологах [293, с.41]. Усі колективні договори поділяються на 

загальнонаціональні, галузеві, регіональні й колективні договори підприємств. 

Вони містять положення щодо всіх категорій трудящих. Спеціальні 

доповнення до них стосуються робітників, майстрів, інженерів та ін. [294]. 

Підприємці Франції в даний час вважають за доцільне впроваджувати трудові 

контракти індивідуального характеру, що закріплюють умови праці й норми, 

прописані в національному законодавстві й декретах. Колективні договори й 

угоди можуть їх покращити на користь працюючих за рахунок коштів 

підприємців, тому останні віддають перевагу контрактам індивідуальним. Але 

підкреслимо, що індивідуальні контракти все ж таки погіршують матеріальний 

і соціальний статус працівника і створюють труднощі для підписання 

колективного договору на підприємстві. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку включають норми щодо 

дисципліни, техніки безпеки й виробничої санітарії, найму і звільненню й 
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обов’язково повинні прийматися на промислових підприємствах, що 

налічують, хоча б, 20 працюючих. Вони розробляються керівником 

підприємства, який зобов’язаний лише поінформувати про них комітет 

підприємства й делегатів персоналу, вислухати думку, яку, до речі, може й не 

взяти до уваги [257, с.270]. Ці правила поширюються на всіх трудівників, 

незалежно від часу їх прийняття й виду робіт, які вони виконують на 

підприємстві. Отже, правила внутрішнього трудового розпорядку є локальним 

нормативним документом, зміст яких повинен ураховувати специфіку 

діяльності підприємства, а не тільки загальні норми законодавства в царині 

праці. 

До числа важливих джерел трудового права належить рішення суду вищої 

інстанції – Касаційного суду, а також рішення Конституційної ради, яка 

встановлює, які питання стосуються фундаментальних принципів трудового 

права і тим самим є прерогативою парламенту. Конституційна рада перевіряє 

відповідність прийнятих парламентом актів Конституції. Специфічне джерело 

трудового права – рішення органів адміністративної юстиції, перш за все її 

вищого органу – Державної Ради [289, с.65]. Використання арбітражу у сфері 

трудового права у Франції – досить нечасте явище. За юридичною силою 

рішення арбітражних органів прирівнюються до колективних договорів. 

Роль міжнародних конвенцій як джерела трудового права визначена ст. 55 

Конституції, яка визнає за міжнародними договорами пріоритет перед 

внутрішніми законами, якщо ці договори належним чином ратифіковані й 

використовуються іншою стороною [284, с. 76].  

Міжнародне нормативно-правове регулювання трудових відносин 

пов’язано з міграційною політикою держави. 17 травня 2006 р. Assemblée 

Nationale схвалила закон про міграцію й інтеграцію Французької Республіки 

[295], за яким політика країни у сфері міграції орієнтується на стратегію 

селективної міграції, так званої immigration choisie, й охоплюється 3-ма 
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пунктами: а) виборчою політикою стосовно мігрантів, які приймаються 

державою; б) обов’язковою інтеграцією для тих, хто тривалий час перебуває у 

країні та/або на тривалий час в’їжджає в країну; в) взаємодією/співпрацею 

[296].  

Політика виборчої / селективної міграції ґрунтується на введені карти 

компетенції мігранта – carte competences et talents, власники яких згідно зі ст. 

15 Закону, будуть виконувати трудову діяльність в обраному ними напрямку. 

Ця карта призначена для полегшеного в’їзду в країну фахівців високої 

кваліфікації, вчених і професіоналів, необхідних робочому ринку Республіки 

[216, с. 117]. Такий засіб дозволяє залучати необхідні висококваліфіковані 

кадри, яких не вистачає Франції, з інших країн світу (наприклад, 

вузькопрофільних спеціалістів в атомній енергетиці та ін.)  

Стан зовнішніх міграційних процесів в Україні свідчить, що через своє 

географічне положення вона стала однією з основних транзитних держав на 

шляху міграції до Європейського Союзу. Водночас унаслідок складної 

економічної ситуації Україна сама перетворилася на одну з найбільших країн-

донорів мігрантів до ЄС [286, с.125]. А тому, зараз актуальним є розроблення 

правильної міграційної політики, скерованої на зменшення потоку в країну 

незаконних осіб шляхом введення картки мігранта, яка допоможе залучати 

висококваліфіковані кадри на вільні робочі місця.  

Не менш важливим елементом міграційної політики Франції є 

обов’язковий договір про інтеграцію contract d'accueil et d'intégration згідно зі 

ст. L311-9 спеціального Закону, що зобов’язує мігранта – як мешкаючого в 

країні, так і вперше їдучого на її територію – докласти всіх зусиль до інтеграції 

в суспільство, яке його приймає, стати членом якого-небудь громадського 

утворення (церковного хору, футбольної команди тощо) й засвоїти мову в 

межах необхідного рівня, встановленого законом. Такі умови є доцільними і є 

переважними для Франції порівняно з Україною [284, с.76].  
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На підставі досвіду Французької Республіки в плані нормативно-

правового регулювання трудових відносин Україні потрібне проведення 

«виборчої політики» для мігрантів шляхом запровадження картки мігранта, 

яка допоможе залучати в державу лише необхідні висококваліфіковані кадри 

на вільні робочі місця, а також допоможе боротися з нелегальним потоком 

таких осіб і до країн Європейського Союзу. 

 Розглянемо далі сучасний стан нормативно – правового регулювання 

трудових відносин Німеччини. 

У державі Німеччини діє Конституція – Основний закон, прийнятий ще в 

1949 р. У цьому правовому акти немає статей, що проголошують соціально-

економічні права, які вважаються похідними від громадських свобод, що 

декларуються у загальній формі. Приміром, юридичним обґрунтуванням 

свободи профспілок служить право на об’єднання, яке стосується не лише 

профспілок, й організацій підприємців, а право на страйк ґрунтується на 

конституційному праві на об’єднання (ст. 9 й на вільний розвиток (ст.2) [297].  

Конституції земель Німеччини містять окремі спеціальні статті, що 

належать до трудових прав громадян. У них проголошується право на працю 

(поряд з обов’язком працювати), на справедливу й рівну заробітну плату, на 

страйк. Усі ці норми, включені до Конституції, прийнятої після краху 

фашизму, відобразили позиції робочого класу, профспілок, лівих сил, які 

посилились [298]. Конституція ФРН є відбиттям соціальних сил як на 

міжнародній арені, так і всередині країни. Вона спирається на загальновизнані 

людські цінності, як от: рівність, демократія, соціальна захищеність та ін. ФРН 

визначається Конституцією як соціальна, демократична і правова держава. 

Практично всі закони про працю прийняті федеральним парламентом.  

Джерелами права Німеччини виступають кодифіковані акти – Німецьке 

цивільне уложення [299], Торговий кодекс [300], Промисловий кодекс [301], 

Прусський загальний гірничий закон [302]. 
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Норми німецького Цивільного уложення застосовуються головним чином 

до трудового договору. Зокрема, на трудові угоди поширюється загальний 

принцип, згідно з яким визнаються недіючими юридичні акти, які суперечать 

«добрим звичаям» (ст.138) і положення про те, що договори повинні 

тлумачитися на підставі принципу добропорядності й з урахуванням звичаїв 

(ст. 157), а також низка норм, що стосуються договорів найму послуг (статті 

619 – 630) [299]. Торговий кодекс регулює трудові договори працівників 

торгівлі, торгових представників (статті 59 – 83) [300]. Низка норм 

Промислового Статуту (статті 105 – 139) регламентує трудові договори 

трудівників промисловості й охорону їх праці, а також договір виробничого 

учнівства [301]. Прусський загальний гірничий закон (діє на всій території 

Німеччини) містить норми, що належать до трудового договору з охорони 

праці робочих-шахтарів [302]. Така система кодексів німецького 

законодавства дозволяє захищати всі верстви населення, що на сьогодні не 

робиться в Україні. Адже прийняття навіть ТК – основного закону у сфері 

праці – кожного року переглядається й відкладається. Така практика 

застосування окремих кодексів для найважливіших категорій працівників для 

України є позитивною. Адже сьогодні в державі немає жодного сучасного 

кодифікованого акта, який регулював би трудові відносини. 

До головних діючих законів ФРН про працю треба віднести Закони: про 

колективні договори (в новій редакції); про переуступку робітників; про 

сприяння в забезпеченні роботою; про професійне навчання; про конституції 

підприємств; про мінімальні оплачувані відпустки; про надомну працю; про 

охорону праці молоді; про захист прав робітників у керуванні підприємством; 

про охорону праці інвалідів; про трудову юстицію; про встановлення 

мінімальних умов праці; про заохочення зайнятості; про тривалість робочого 

часу; про захист працівників від сексуальних домагань на робочих місцях; про 

боротьбу з «чорним» ринком праці та ін. [175, с.50].  
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 Особливістю регламентації соціально-трудових відносин у ФРН, що 

відрізняє її від інших західноєвропейських держав, є розподіл функцій між 

радами підприємства і профспілками. Завданням останніх є проведення 

тарифних переговорів і здійснення політики з підвищення стандартів життя. У 

процесі переговорів укладаються рамкові тарифні договори щодо заробітної 

плати, посадових окладів і винагород за працю, угоди щодо захисту 

працівників при раціоналізації виробництва, щодо вирішення конфліктів 

мирними засобами та ін. [303]. 

Постанови про питання, які видаються федеральним урядом або 

окремими міністрами, стосуються, звичайно, й застосування тих чи інших 

законів. 

Прийняті в німецьких землях Закони про працю, присвячені головним 

чином регулюванню оплачуваних щорічних відпусток, а федеральні 

адміністративні регламенти – техніки безпеки й виробничої санітарії. 

Важливість колективних договорів як джерел німецького трудового 

права, які регламентують більшість умов праці зумовлена активним розвитком 

колективно-договірного регулювання праці, глибиною змісту таких договорів 

[303]. 

У ФРН діють різні види колективних договорів окремо для робітників і 

для службовців, що поширюються на галузі (підгалузі) промисловості 

зазвичай у межах земель. Розрізняють: основні колективні договори, що 

містять норми про робочий час, оплату понаднормованого часу, відпустки 

тощо; угоди про класифікацію відрядних робіт; про тарифні ставки робітників, 

про оклади службовців [293, с. 44]. Із профспілками і працівниками, 

об’єднання роботодавців укладають колективні договори, які за своєю суттю є 

контрактами, що безпосередньо й обов’язково впливають на окремі відносини 

у трудовій царині.  
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Значна роль в правовому регламенту праці у ФРН належить керівним 

рішенням Федерального суду із трудових справ, які не тільки орієнтують 

судову практику, а й доповнюють чинне право й навіть вносять до нього 

зміни. Так, багато положень, що встановлюють права й обов’язки сторін 

трудового договору, конкретизуються в рішеннях цього суду. Це ж стосується 

й регулювання колективних трудових конфліктів, і розгляду страйкової 

діяльності [304, с.310]. 

У цій державі діє система спеціалізованих трудових судів з досить 

широкою юрисдикцією. Саме німецький трудовий процес служить орієнтиром 

реформування трудового процесу в низці європейських країн [305]. 

Трудові суди мають 3 інстанції. Перша з них утворюється згідно із 

законами земель. Управління цими судами і службовий нагляд за їх діяльністю 

здійснюють міністри праці земель за погодженням із відповідними 

управліннями юстиції. Другою інстанцією є земельні трудові суди, третьою – 

Федеральний трудовий суд. Усі зазначені суди складаються із професійних 

суддів і засідателів. До їх палат входять по 2 засідателі: один є представником 

працюючих, другий – роботодавців. Засідателі призначаються міністром праці 

за поданням профспілок і роботодавців [305]. Зазначимо, що справи у 

трудових судах розглядаються з урахуванням норм цивільного процесу. 

Переваги таких справ полягають у суттєво менших строках їх розгляду, 

скорочених формальностях цивільного процесу й у незначній сумі державного 

мита.  

Усе це дає підстави перейняти ідею створення спеціалізованих трудових 

судів в Україні, що позитивно позначиться на рівні розгляду трудових спорів, 

сьогодні набувають значного поширення. 

Нормативно-правове регулювання міжнародних трудових відносин, 

звичайно ж пов’язано з трудовою міграцією. Федеральна Республіка 

Німеччина зіткнулася із цим явищем у 60-ті роки ХХ ст., коли на запрошення 
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німецького уряду, за державними контрактами стала приїжджати значна 

чисельність турків, греків, італійців, іспанців, португальців та інших 

представників «дешевої» робочої сили для задоволення попиту німецької 

економіки, що швидко на той час розвивається [216, с. 89]. 

Найбільш значні зміни відбулись у ФРН на початку XXI ст., коли 

відбулось активне обговорення нового міграційного законодавства. Новий 

закон про імміграцію вніс низку змін до чинного законодавства, зокрема, в 

систему дозволів на проживання, що полягає в тимчасовому дозволі – для 

мігрантів тимчасових і в необмеженому – на поселення для постійних. Для 

реалізації цих заходів у 2002 р. в країні створено Федеральну службу 

імміграції й біженців. Офіційна державна міграційна політика ФРН 

спрямована на обмеження подальшого притоку іноземців з «третіх країн», 

включаючи й допомогу в добровільній репатріації і навіть, реінтеграції ре-

патріантів на батьківщині. Загальна чисельність іноземців у ФРН складає, 

понад 11 млн. осіб, причому лише незначна частина з них приїхала без 

відповідного запрошення. Державна міграційна політика будується за 

принципом: ФРН не є країною міграції й не повинна стати нею в майбутньому.  

Оновлене законодавство про іноземців обмежує їх приплив з «третіх 

країн» і полегшує інтеграцію тих, які вже знаходяться в країні, включаючи 

спрощення процедури отримання ними німецького громадянства. Згідно з 

Конституцією (§ 116) німцем є, по суті, не німець по крові, а кожен 

громадянин Німеччини. Громадянство може бути дано від народження і 

набуте. Німецьке громадянство й німецький паспорт сама держава розглядає 

не як перепустку у країну, а як свого роду «атестат зрілості», знак того, що 

інтеграція пройдена успішно. У ФРН не існує права для всіх іноземців на 

отримання притулку. Аналогічні зміни в законодавствах та в інших 

європейських країнах призвели до скорочення чисельності претендентів на 

автоматичне отримання статусу біженця. Зараз спостерігається тенденція до 
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скорочення чисельності іноземців у Німеччині. У 2011 р. в державі проживало 

6,73 млн. іноземців, що на 0,3% менше порівняно з 2010 р. Як і раніше, 

найчисленнішою групою іноземних громадян є турки (1690000 чол.), за ними – 

громадяни Румунії, Польщі й Болгарії [286, с. 127].  

Німецьке право робить акцент на залучення висококваліфікованих 

фахівців у різних галузях знань і на вибір належного правопорядку для 

регламентації трудових відносин за участю іноземців, причому соціальні й 

економічні права працівників стоять на першому місці. Українське 

міжнародне трудове право на нинішній час ще не сформовано [285, с.204], а 

колізійного регулювання цієї сфери відносин як такого не існує.  

Класичним прикладом транскордонних трудових відносин може 

послужити праця моряків, бортпровідників, льотчиків, трудова діяльність яких 

пов’язана з переміщенням через кордони різних держав, а тому наявність 

іноземного елемента характерна відмінна риса такої діяльності. Існують і 

більш сучасні приклади транскордонних трудових відносин. Це так звана 

«віртуальна праця мігрантів, телеробота, що здійснюється за допомогою 

сучасних систем зв’язку, без фізичного перетинання кордону і створення 

спеціальних робочих структур. При цьому робота здійснюється так, як би вона 

здійснювалася в найближчому офісі, для її якості це не має ніякого значення 

завдяки сучасним системам зв’язку». Це діяльність журналістів, телеведучих, 

програмістів та ін. [181, с. 24]. 

Поява таких видів зайнятості викликана потребою економіки в 

поглибленому регулюванні праці й розвитку сучасних інформаційних 

технологій. Федеральний уряд країни розглядає міжнародне співробітництво у 

сфері науки й нових технологій суто з погляду його корисності для позицій 

Німеччини, її конкурентоспроможності на світових ринках. 

Правове регулювання міжнародних трудових відносин у ФРН 

здійснюється таким чином. Статтею 25 Конституції Німеччини закріплюється, 
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що загальновизнані норми права міжнародного є складовою частиною 

федеративного. Вони мають перевагу перед законами й безпосередньо 

породжують права й обов’язки для жителів федеральної території [297]. Отже, 

право ЄС і міжнародні договори в царині матеріального або міжнародного 

трудового права мають пріоритет перед колізійними нормами національного 

права й тим правопорядком, до якого вони відсилають. 

Ведучи мову про міжнародні договори, у першу чергу відзначимо 

численні конвенції МОП, які уніфікують матеріальне трудове право ФРН, 

майже 70 із яких вона вже ратифікувала [216, с. 37]. 

Головним документом, що впорядковує транскордонні договірні 

відносини за допомогою колізійного методу, є Європейська конвенція про 

право, застосовуване до договірних зобов’язальних правовідносин (1980 р). 

Норми цього документа були інкорпоровані у Вступний закон німецького 

Цивільного уложення й підлягають застосуванню як норми національного 

права [299]. 

Право, застосовуване до трудових відносин, охоплюється статтями 

трудового договору. Статут останнього регламентує всі аспекти трудових 

відносин: від їх виникнення і здійснення до наслідків їх припинення, 

включаючи також і порушення цього договору. Згідно зі ст. 30 Вступного 

закону німецького Цивільного уложення до трудових договорів і 

індивідуальних трудових відносин застосовуються національні колізійні 

норми. Зазначений Статут може бути обраний за суб’єктивним або 

об’єктивним критерієм [299]. Останній має місце тільки коли суб’єкти 

трудових відносин самі не вибрали право, яке слід застосувати. У такому 

випадку суб’єктивний критерій є пріоритетним. 

Принцип автономії волі сторін є основоположним у міжнародному 

трудовому праві ФРН. Вибір права, що підлягає застосуванню, може 

здійснюватися як сторонами трудових відносин, так і шляхом укладення 
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колективного договору. У другому випадку сфера використання обраного 

права обмежена регулюванням трудових відносин, що підпадають під дію 

цього договору [306, с.204]. Принцип автономії волі трактується доволі 

широко, тому що зарубіжне право може застосовуватися для впорядкування 

трудових інших відносин тільки внутрішнього характеру й лише у випадку, 

якщо сторони домовляться, що існуюче іноземне право є більш сприятливим 

для працівника. 

Незважаючи на те, що принцип автономії волі, повторилось, має широке 

тлумачення, його застосування обмежується дією імперативних захисних 

норм. Цей правовий принцип не повинен позбавляти трудівника захисту, що 

надається йому національним правом, оскільки саме працівник є, як правило, 

тим учасником договору, який цього захисту особливо потребує [286, с.123]. 

Міжнародне трудове право – це також і норми про вибір підсудності, що 

регулюється Брюссельською конвенцією про юрисдикцію та виконання 

судових рішень у цивільних і кримінальних справах (1988 р.). Нормами 

зазначеної Конвенції закріплені такі правила: згідно з п. 5 ст. 17 пророгаційна 

угода пов’язує сторони лише у випадках, якщо вона укладена після 

виникнення спору [307]. Усі пророгаційні угоди, укладені до виникнення 

спору, дійсні лише за умови їх сприятливості для найманого працівника, який 

може вибирати між цією угодою і юрисдикційними положеннями вказаної 

Конвенції. Якщо сторони після виникнення спору не змогли укласти таку 

угоду, то відповідно до ст. 5 спори за позовами щодо трудових договорів 

можуть розглядатися в судах держави звичного (постійного) місця роботи. 

Якщо працівник виконує свої обов’язки в різних країнах, він може звернутися 

до суду за місцем знаходження підприємства, що найняло його [216, с. 45]. 

Для працюючих така практика є найбільш зручною, бо допомагає вирішити 

спірні питання у трудовій сфері на місці, без відриву від основного місця 

роботи. Зручність застосування такого способу розв’язання трудових спорів 



207 

 

 

полягає в тому, що трудівник витрачає менше часу на отримання судового 

рішення.  

Німецьке міжнародне трудове право, як бачимо, містить низку колізійних 

норм, які дозволяють брати і матеріальне право, що підлягає застосуванню до 

трудових відносин, і компетентний суд, який буде розглядати трудовий спір. 

Необхідно відзначити також, що німецьке право дозволяє на території ФРН 

застосовувати й іноземне трудове право. В Україні ж це неможливо, хоча в 

подальшому доцільно було би запровадити у національну правову систему. 

Причому німецькі публічні норми, що встановлюють кращі умови для 

працівника, матимуть пріоритет. Отже, явно простежується соціальна 

спрямованість позитивного регулювання міжнародних трудових відносин, 

оскільки законодавець основною своєю метою вважає захист інтересів саме 

працівника [287, с.104]. Підкреслимо, що соціальна спрямованість має бути 

для України першочерговою, а захист прав і свобод працюючих головною 

метою в регулюванні трудових відносин. 

Таким чином, в аспекті нормативно-правового регулювання трудових 

відносин на підставі досвіду Федеральної Республіки Німеччини Україні 

потрібно запозичити: створення спеціалізованих трудових судів для вирішення 

трудових спорів шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів 

для закріплення діяльності цих судів на законодавчому рівні . 

Розглянемо нормативно-правового регулювання трудових відносин у 

Великобританії. Англійський Звід законів у сфері праці регламентує порядок 

охорони праці й техніки безпеки, тривалість робочого часу підлітків і жінок, 

окремі положення трудових договорів положення про страйки і профспілки.  

У Великобританії діє декілька сотень підзаконних актів про праці, 

виданих виконавчими органами державної влади. Вони стосуються 

різноманітних питань праці, в тому числі регламентують дитячу працю, 

податок на професійне навчання, видачу ліцензії на діяльність бірж праці, 
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визначають процедури діяльності промислових судів, впливають на окремі 

галузі. Міністр по справах державної служби визначає умови праці чиновників 

центральних державних органів [308, с. 77]. Кодекс законів про працю України 

є основним загальним нормативно-правовим актом у сфері трудового права, в 

якому регламентації питань праці молоді присвячено цілу главу ХІІІ, статті 

якої регулюють різноманітні аспекти трудової діяльності молоді, в тому числі 

й деякі гарантії забезпечення її трудової зайнятості. Важливим нормативно-

правовим актом, що регламентує питання зайнятості і працевлаштування 

громадян взагалі й молоді, зокрема, є Закон України «Про зайнятість 

населення». Як і КЗпП України, він загалом присвячується проблемі 

забезпечення зайнятості громадян України й містить декілька статей, що 

регулюють питання працевлаштування молоді [309]. 

Специфічним джерелом британського трудового права є кодекси 

практики (codes of practice), які хоча й не вважаються обов’язковими (їх 

порушення не тягне за собою відповідальності), але враховуються судами, 

іншими державними органами і мають за мету давати роз’яснення щодо 

використання тих чи інших норм законодавства, орієнтуючись на практику. 

Кодекси видаються різними органами (Державним секретаріатом з питань 

зайнятості, Консультативною службою з використання й арбітражу, Комісією 

по забезпеченню расової рівності, Комісією по рівних можливостях у сфері 

зайнятості, Комісією по техніці безпеки й виробничої санітарії) за спеціальною 

вказівкою законів і підлягають затвердженню обома палатами парламенту 

[310, с. 119]. 

На даний час діють кодекси практики, що регулюють: а) пікетування, б) 

надання профспілкам інформації, необхідної для колективних переговорів, в) 

право профспілкових працівників використовувати робочий час для виконання 

своїх обов’язків, г) порядок створення органів, що відповідають за техніку 

безпеки та функції інспекторів з праці, зайнятих в профспілці, д) вжиття 
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заходів спрямованих проти дискримінації за расою і статтю, е) порядок 

проведення голосування у зв’язку зі страйком та ін. 

Особливістю трудового права цієї країни є те, що в результаті столітньої 

боротьби робочий клас домігся прийняття парламентом законодавчих актів, 

що скасували деякі положення загального права, які в цілому не підходить 

робітникам. Наприклад, легалізація профспілок і страйків виникла в результаті 

прийняття законів, які скасували або обмежили використання проти цих 

організацій та їх діяльності доктрин загального права, судових прецедентів, 

спрямованих проти права на об’єднання й колективні дії [311]. 

Колективні договори – своєрідне джерело британського трудового права, 

що мають більш специфічні особливості порівняно з іншими державами. За 

своєю юридичною природою це свого роду джентльменські угоди, моральної 

сили, а не юридичний контракт. Їх примусове виконання за допомогою 

звичайної судової процедури неможливе [308, с.85]. Реалізація колективних 

договорів не забезпечена жодною правовою санкцією. За юридичними 

характеристиками вони близькі до колективних угод резолюції так званих 

комітетів Уітлі органів, що об’єднують сумісних працівників та адміністрацію 

на державній службі. 

Для зменшення потоку нелегальних мігрантів законодавство 

Великобританії містить положення, згідно з якими до таких осіб 

застосовуються обмеження щодо зайняття певних посад, особливі умови 

прийняття на роботу та ін. 

Приміром, щоб в’їхати й залишитися в країні з метою отримати роботу 

(зберегти тимчасову як виняток), від громадянина держави, яка не є членом 

Європейського Союзу, потрібне дозвіл, що надається Департаментом 

зайнятості. Щорічна кількість дозволів залежить від Департаменту з 

оцінювання ринку робочої сили. Як правило, цей документ не видається, якщо 

альтернативна робоча сила мається в країні. Деякі категорії робіт вважаються, 
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так би мовити, вільними для отримання дозволу, такими є: церковні 

службовці; представники деяких зарубіжних компаній і відомств; 

представники закордонних газет і радіо; лікарі й дантисти, які приїхали 

займатися професійною діяльністю; службовці міжнародних організацій, 

членом яких є Великобританія; учителі, які приїхали за обміном; моряки, які 

працюють за контрактом на судах Британських вод; діючий персонал 

зарубіжних авіаліній; сезонні робочі в сільськогосподарській місцевості [312, 

с. 337].  

На нашу думку, така практика повинна бути застосована і в Україні, адже 

поширення міграційних процесів, що зараз має місце у світі, дає змогу вести 

мову про необхідність визначення правового положення робочих – мігрантів, 

шляхом удосконалення чинного національного законодавства, в якому слід 

закріпити права мігрантів, умови їх в’їзду й виїзду, забезпечення соціальних 

гарантій тощо. Однак, з огляду на різні правові засади регулювання трудових 

відносин у різних країнах було доцільно уніфікувати ці правила.  

Оскільки зараз в Україні відчутно збільшився потік нелегальних 

мігрантів, одним зі шляхів зменшення міграційних виїздів громадян за кордон 

має стати покращання можливостей їх працевлаштування на внутрішньому 

ринку праці. 

Законодавство Великобританії містить і міграційні закони, і міграційні 

правила, на підставі яких і розглядаються питання в’їзду, виїзду, апеляції, 

позитивного рішення чи видворення осіб, які прибули з інших країн. 

На підставі досвіду Великобританії Україні потрібно: по-перше, 

установити правове положення робочих-мігрантів у національному 

законодавстві, де необхідно зазначити права мігрантів, умови їх в’їзду й 

виїзду, забезпечення соціальних гарантій та ін.; по-друге, зменшити потік 

нелегальних мігрантів шляхом поліпшення можливостей для їх 

працевлаштування на внутрішньому ринку.  
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Одне з провідних місць у міжнародних зв’язках України з державами 

Західної Європи посідає Італія. Це розвинена постіндустріальна держава, член 

НАТО й «Великої вісімки», другий (після Німеччини) найважливіший 

торгівельний партнер України. Сьогодні Італія є також однією з країн, куди 

останнім часом спрямована новітня українська еміграція. Проведемо аналіз 

сучасного стану нормативно-правового регулювання трудових відносин в 

Італії.  

Серед джерел трудового права особливе місце належить Конституції 1947 

р., яка містить чимало положень, що стосуються соціальних та економічних 

прав трудящих. Так, її ст. 1 проголошує Італію демократичною республікою, 

основою якої є праця. Цю статтю доповнює ст. 4: «Республіка визнає за всіма 

громадянами право на працю і сприяє створенню умов, які роблять це право 

дієвим». Статтею 3 встановлюється рівність громадян перед законом і 

проголошується завдання республіки ліквідувати перепони економічного й 

соціального порядку, фактично ті, що обмежують волю й рівність громадян 

країни [313]. 

Глава 3 Конституції Італії «Економічні відносини» присвячена головним 

чином трудовим правам робітників і службовців. Положення, що стосуються 

заробітної плати й охорони праці, містять в статті 36 і 37 Конституції. Стаття 

36 декларує право трудящого на винагороду, пропорційну кількості і якості 

праці й достатню для нього та його родини для вільного й гідного існування. В 

цій же статті міститься загальна норма про робочий час і час відпочинку. 

Максимальна тривалість робочого дня встановлюється законом. Працівник 

має право на щотижневий відпочинок і щорічні відпустки; він не може від 

цього відмовитись. Статтею 37 передбачається однакова винагорода за рівну 

працю для жінок і підлітків і проголошується завдання республіки охороняти 

працю жінок і неповнолітніх [313]. В Україні основні права на працю 

закріплені в Конституції, а ось положення щодо заробітної плати, трудових 
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гарантій, охорони праці інші прописані саме в Кодексі законів про працю 1971 

р., який діє й зараз на території України. 

Важливе значення має закріплене в Італії право на страйк (ст. 40). Деякі її 

статті Конституції стосуються права трудящих об’єднуватися у профспілки, 

визначають процедуру укладання і юридичну силу колективних договорів 

(статті 18, 39), установлюють право працюючих порядку й межах, визначених 

законами, брати участь у керуванні виробничими підприємствами (ст.46), а 

також рівне право всіх громадян обіймати виборні й державні службові посади 

(ст. 51) [313]. 

Після Другої світової війни в Італії прийнято велика кількість актів щодо 

праці, які ґрунтуються на Конституції, розвивають і конкретизують її норми й 

положення. До них належать закони: Про охорону праці робітниць-матерів 

(1958 р.), Про регулювання договорів підряду (1950 р.), Про охорону й 

регулювання праці надомних працівників (1958 р.), Про регулювання 

договорів на визначений термін (1962 р.), Про заборону звільнення жінок за 

мотивом їх вступу до шлюбу (1953 р.), Про встановлення мінімальних норм 

для трудящих (1959 р.), Про охорону праці підлітків і молоді 1967 р., Про 

індивідуальні звільнення (1966 р.), Статут трудящих (1970 р.), Про зайнятість 

(1997 р.) та інші [314]. 

Поряд із цим в державі продовжує діяти в частково зміненому виді 

Цивільний кодекс 1942 р. Він містить значну кількість норм, що регулюють 

трудові відносини, деякі закони про працю, прийняті при Муссоліні, а також 

колективні договори періоду фашизму. У цьому Кодексі питання, що 

стосуються праці, присвячено книгу V («Про працю») [314]. 

В особливу категорію цивільний кодекс виділяє трудові відносини осіб 

залежної праці (робітників і службовців підприємств і приватних організацій). 

Окремо розглядається праця автономних працівників (ремісників, осіб вільних 

професій та ін.) та іспольщиків. Правила внутрішнього трудового розпорядку, 
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як прояв автономної директивної й дисциплінарної влади підприємця, 

закріплені в низці статей цього Кодексу [175, с.53]. 

Треба зауважити, що положення про заробітну плату, про колективні 

договори, про участь трудівників у керуванні виробничими підприємствами, 

які закріплені в Конституції, не знайшли повною мірою биття в чинному 

трудовому законодавстві Італії. 

Законів про працю в Італії небагато. Більшість нормативних актів 

становлять урядові постанови, серед яких головне місце займають законодавчі 

декрети й декрети-закони. Видавати законодавчі декрети в певний термін і з 

відповідних питань парламент делегує уряду. Декрети-закони теж 

приймаються урядом в особливих випадках з подальшим затвердженням 

парламентом. Ці 2 види урядових актів мають силу законів і розглядаються як 

закони в матеріальному сенсі (на відміну від законів у формальному сенсі) 

[315]. 

Постанови уряду, що затверджуються президентом Республіки, а також 

декрети міністра праці й соціального забезпечення теж є джерелом трудового 

права. 

Аналізуючи питання про колективні угоди, маємо на увазі, що діюче 

право передбачає 3 їх види, юридична природа яких різна. До першого виду 

належать договори, укладені ліквідованими фашистськими профспілками. 

Умови праці, що в них містяться, мають силу закону й діють і зараз у тій мірі, 

в якій вони не скасовані або ж змінені наступним законодавством. Другий вид 

– це колективні угоди, укладені профспілками в післяфашистський період, що 

отримали обов’язкову юридичну силу в 1959 р. Третій вид охоплює колективні 

угоди, укладені після 2 жовтня 1959 р. [175, с.52]. З точки зору законодавства 

ці колективні угоди трактуються як цивільно-правові, що укладаються 

звичайними об’єднаннями громадян і мають силу тільки для членів цих 

об’єднань. Вони не містять зі ст. 216 рівнозначних тем установлених законами, 
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універсальних нормативних умов, а включають лише договірні обов’язки 

сторін. 

Конституція проголошує існування двох видів законів – конституційних і 

звичайних. До конституційних законів як джерел трудового права відносять 

статути автономних областей Італії. Вони містять норми, що встановлюють 

повноваження органів обласного управління з питань праці. Зокрема, 

передбачається право цих органів видавати законодавчі акти з праці, які 

доповнюють і конкретизують закони Республіки. Таких актів видано 

областями дуже мало [310, с. 70]. 

Законодавство і практика трудових відносин Італії зазнали значно 

більшого впливу міжнародних норм про працю порівняно з іншими країнами. 

Італія належить до тих держав, які ратифікували найбільшу кількість 

конвенцій МОП. Вплив їх позначається у сферах регламентації найму робочої 

сили, тривалості робочого часу, відпусток, оплати праці, соціального 

забезпечення, охорони материнства тощо. Причому цей вплив не завжди 

відображається на законодавстві, найчастіше позначається на колективних 

угодах, оскільки багато питань щодо праці регулюються в країні саме ними. 

Так Конвенція № 88 стосовно бюро по найму й розміщенню робочої сили 

вплинула на зміст закону про працевлаштування осіб, які виявилися 

безробітними не і своєї волі, а Конвенція №100 про рівну винагороду 

працюючих чоловіків і жінок вплинула на зміст договору про однакову оплату 

праці робітників і робітниць у промисловості. Цей договір було доповнено 

спеціальними угодами, що застосовуються не тільки в італійської 

промисловості в цілому, а й у її конкретних галузях [100, с. 134].  

До 1998 р. Італія практично не проводила адміністративної політики, 

стосовно імміграції, не мала ніяких законодавчих актів щодо останньої. Цим 

можна пояснити моральну паніку в італійському суспільстві з приводу міграції 

й поширення міркувань, що вона має масштаби стихійного лиха. Вважалося, 
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що імміграція створює проблеми в підтриманні суспільного порядку. 

Взаємодія між сприйняттям імміграції як стихійного лиха і обмежувальною 

політикою щодо неї полягала в тому, що вони зміцнювали одна одну. Зокрема, 

надмірно обмежувальний підхід до легальної імміграції в такій країні, як 

Італія, з її ліберальної політикою стосовно туристичних віз і доволі протяжною 

береговою лінією, яку доволі складно охороняти, постійно призводив до появи 

великої чисельності нелегальних іммігрантів, що викликало потребу в 

багатократних амністіях. Це, у свою чергу, зміцнювало сприйняття 

іммігрантів, що посилювало моральну паніку і ставлення до міграції як 

стихійного лиха [310, с.79].  

Новий Закон про імміграцію, ухвалений парламентом у 1998 р., став 

першою спробою держави всесторонньо відреагувати на таке явище, як 

міграція. Закон, складається із 7-ми розділів і 46 статей, охоплює 3 окремих 

головних питання, а саме:  

а) боротьба з нелегальною імміграцією й міжнародними організаціями 

контрабандистів;  

б) регулювання міграційної робочої сили за допомогою системи річних 

квот;  

в) удосконалення прав, наданих легальним мігрантам, аби сприяти їх 

інтеграції до суспільства [175, с.305]. 

Треба зазначити, що сьогодні в Україні діють Закони «Про закордонних 

українців» 2004 р. [316] і «Про імміграцію» 2001 р. [317]. Як такої цілісної 

системи юридичних норм та адміністративної практики з міграційної політики 

держава не має. Труднощі створення такої системи на даному етапу розвитку 

України пов’язані з браком необхідного досвіду в цих питаннях, адже ні з 

відповідними елементами міграційної політики, ні з процесом її реалізації 

раніше країна не стикалась. Україні у плані нормативно-правового 

регулювання трудових відносин на підставі досвіду Італії й відповідно до 
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вимог Конституції, необхідно ініціювати розроблення урядом та прийняття 

парламентом засад міграційної політики, щодо створення умов для повернення 

в Україну її громадян, які проживають за її межами, а також спеціальної 

концепції розвитку з подальшим створенням уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань міграційної політики.  

Отже, важливого значення для належного розвитку в Україні 

цивілізованих соціально-трудових відносин, які відповідали б ринковій 

економіці, всім потребам суспільства, має досвід регламентації трудових 

відносин у країнах – членів Європейського Союзу. Досвід розвинених країн 

переконує, що високі соціально-економічні результати досягаються за 

допомогою співпраці на умовах соціального партнерства, коли кожен з 

учасників регулювання цих відносин бере на себе відповідальність за 

прийняття і впровадження прийнятих рішень і за збереження соціального 

миру. 

 

Висновки до Розділу 2: 

 

1. Міжнародне трудове право – це галузь в системі міжнародного 

права, яка регулює відносини між державами з приводу забезпечення 

міжнародно-трудових стандартів, а також відносини, ускладнені іноземним 

елементом, у зв’язку з міжнародним захистом трудових прав людини. 

2. Класифікація основних рис міжнародного трудового права: 1) 

особовий об’єкт регулювання – відносини між державами з приводу трудових 

прав; 2) суб’єктний склад міжнародного трудового права; 3) захист трудових 

прав міжнародними зусиллями; 4) єдність методу міжнародно-правового 

регулювання. 

3. Динаміка розвитку міжнародного трудового права складається з 

наступних етапів:  
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1) друга половина ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст. – 

характеризувався прагненням капіталістів розширювати ринки для своєї 

продукції;  

2) друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст. – на другому етапі 

справжня роль міжнародного регулювання праці в справі захисту інтересів 

робітничого класу була розкрита тільки основоположниками наукового 

комунізму;  

3) друга половина ХХ ст. – по теперішній час – цей етап 

характеризувався подальшою діяльністю МОП у сфері праці.  

4. Фактори, що впливали на формування міжнародного трудового 

права: міжнародний робочий рух; міжнародне розподілення праці; розвиток 

всесвітніх економічних відносин; соціальні, трудові та економічні передумови, 

що визначають волю керівного класу; класова боротьба; 

5. Принципи міжнародного трудового права – це загальновизнані 

правила поведінки суб’єктів міжнародних трудових відносин, що закріплені на 

законодавчому рівні, які впливають на регулювання міжнародних відносин у 

сфері праці; 

6. Система принципів міжнародного трудового права: 

 загальні (основні): 

 загальновизнані принципи; Загальновизнаними міжнародними 

нормами та принципами розуміють ті, що офіційно визнані більшістю держав 

та юридично закріплені в нормативних актах. Основною формою їх 

закріплення є відображення в універсальних міжнародних договорах за участю 

більшості держав світу, рідше вони виявляються через повторення в окремих 

договорах, а також у рішеннях міжнародних організацій; 

 міжнародні принципи трудового права міжнародних регіональних 

співтовариств – держав (Європейського Союзу, Ради Європи, СНД); Вони 

містяться в актах, які прийняті регіональними організаціями держав, 
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наприклад Радою Європи, СНД. Перш за все мова йде про Конвенцію Ради 

Європи «Про захист прав людини та основних свобод», Європейської 

соціальної хартії 1961 р., Хартії Європейського співтовариства про основні 

соціальні права трудящих 1989 р.; 

спеціальні: 

 – принципи, що містяться в міжнародних договорах; До цієї групи 

принципів відносять принципи, які закріплені в угодах по питанням праці, які 

укладаються державами поза рамками міжнародних організацій. Мають 

характер двосторонніх та багатосторонніх угод; 

7. Класифікація міжнародних нормативно-правових актів у сфері 

праці: 

за сферою дії: 

 універсальні; 

 До них, перш за все, відносяться загальновизнані принципи та норми 

міжнародного трудового права, які містяться в Загальній Декларації прав 

людини (1948 р.) та в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права, прийняті Організацією Об’єднаннях націй. 

 міжнародні регіональні; 

Міжнародні регіональні нормативно-правові акти у сфері праці – це 

акти, прийняті регіональними організаціями держав, наприклад Радою Європи, 

Європейським Союзом, СНД та інші 

 локальні; 

Локальні нормативно-правові акти – це акти, які містять норми 

трудового права, які приймає держава у відповідності з законами та іншими 

нормативно-правовими актами, які містять норми трудового права, 

міжнародним колективним договорам, угодами; 

за юридичною силою: 

 обов’язковий характер; 
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Обов’язкові нормативно-правові акти носять обов’язковий характер і 

містять в собі прямі заборони, або обов’язки. 

 Рекомендаційні; 

Рекомендаційні нормативно-правові акти не є обов’язковими, вони 

містять норми рекомендаційного характеру; 

в залежності від функцій та характеру норм у правовому регулюванні: 

 процесуальні; 

Процесуальні нормативно-правові акти – це акти по розгляду 

міжнародних трудових спорів та жалоб міжнародними судовими та 

контрольними органами; 

 матеріально-правові; 

Матеріально-правові нормативно-правові акти використовуються для 

затвердження правил поведінки суб’єктів міжнародного трудового права;  

  колізійні; 

по колу осіб, нормативно-правові акти про працю поділяються на: 

 загальні, тобто такі, які розповсюджуються на усіх без виключення 

суб’єктів правового регулювання; 

 спеціальні – такі, що діють у відношенні визначених категорій 

суб’єктів правового регулювання. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА 

МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

3.1. Особливості співвідношення національного та міжнародного 

трудового права 

 

Трудові правовідносини відіграють важливу роль у системі правовідносин 

кожної держави, особливо у правовому, соціальному й економічному аспектах. 

А від якісного правового регулювання відповідних правовідносин залежить 

соціальна стабільність, економічний добробут держави й потенціал людських 

ресурсів. 

Забезпечення належного рівня трудових прав та інтересів працівників 

важливо не лише на рівнях національному й макрорегіональному, а й на 

глобальному, оскільки це зменшує соціальну напругу в світі, а також є 

запорукою збереження миру. З урахуванням цих обставин трудові 

правовідносини регулюються нормами як національного, так і міжнародного 

трудового права. Останні містяться у двосторонніх і багатосторонніх 

міждержавних угодах, в інших нормативно-правових актах, що видаються 

міжнародними інституціями. Часто виникає ситуація, коли норми 

національного й міжнародного трудового права мають тотожний предмет 

правової регламентації, або ж він частково співпадає. Постає, відповідно, 

теоретична і практична проблема з правозастосуванням тієї чи іншої норми. 

Ураховуючи останні тенденції розвитку суспільних відносин, урегульованих 

нормами трудового права, збільшення масиву міжнародно-правових норм і 

стандартів праці, їх упровадження у правову систему України, а також 

активний процес реформування трудового законодавства, що спричинило 
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активну наукову дискусію в цьому напрямку, можемо зробити висновок про 

актуальність обраної тематики дослідження.  

Загальному співвідношенню міжнародного й національного права 

присвячені публікації таких науковців, як Г. П. Жуков, О. М. Іванченко, С. І. 

Максимов, О. Мережко, О. В. Соловйов, Т. Шиб. Їх праці є ґрунтовними, 

мають вагоме теоретичне значення для досліджуваного предмета. Важливими 

науковими напрацюваннями у сфері співвідношення суто трудового права, 

міжнародного трудового права й національного України відзначились такі 

правознавці, як Н. Б. Болотіна, Г. К. Дмитрієва, Г. І. Чанишева, О. С. 

Лисенкова, П. Д. Пилипенко, О. М. Ярошенко та ін. 

Незважаючи на грунтовні і якісні наукові розробки зазначений в сфері, 

вважаємо, що співвідношення норм національного та міжнародного трудового 

права, досліджуваний предмет не було висвітлено повно та всеосяжно, деякі 

тези вчених відрізняються одне від одного, інші ж потребують актуалізації. 

Таким чином, доходимо висновку про необхідність проведення нового 

комплексного дослідження означеної проблематики та про його актуальність і 

своєчасність. 

Для досягнення поставлений цілей визначимо насамперед алгоритм 

обраного нами предмета вивчення. Спочатку визначимося з розумінням 

необхідних та ключових термінів, для здійснення однозначних висновків, що 

позбавить авторські тези від неоднозначного трактування. Зокрема, з’ясуємо, 

що становлять собою категорії «міжнародне трудове право» й «національне 

трудове право» і які елементи вони охоплюють. При цьому розглядатимемо 

названі категорії як системи, що мають сталі структурні зв’язки. Після цього 

перейдемо до дослідження окремо співвідношення елементів міжнародного 

трудового права й національного трудового права. 

Передусім звернімося до терміна «співвідношення», з приводу якого 

представники національної філософської школи висловлюють таку думку. Це 
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те, про що говорять як про таке, що воно є, воно є у зв'язку з іншим або 

перебуває в будь-якому іншому відношенні до іншого; так, про велике 

говорять, що те, що воно є, воно є у зв'язку з іншим; адже говорять більше – 

ніж щось; і про подвійне говорять, як про те, що воно є, перебуває у зв'язку з 

іншим; адже говорять – подвійне відносно чогось [318, с. 92]. Отже, 

охарактеризуємо співвідношення як певний стан об’єктів, що знаходяться 

стосовно один до одного в певному зв’язку, який при цьому є зворотнім. Якщо 

вести мову про співвідношення міжнародного й національного права як 

об’єктів суспільної дійсності, під ним необхідно мати на увазі двосторонній 

взаємозв’язок між ними. 

Для поглибленого вивчення співвідношення міжнародного й 

національного трудового права потрібно правильно сформулювати відповідні 

поняття. Перш за все зауважимо, що ці обидві категорії є неоднозначними 

багато вчених їх розуміють по-різному хоча це не завжди пов’язано із 

суб’єктивною точкою зору. Порушена проблема також спричинена 

об’єктивною багатозначністю одних і тих же самих слів, отже, можемо 

стверджувати, що вона полягає в їх в мовних особливостях. Наприклад, 

існують численні трактування терміна «право», від якого походять 

розглядувані поняття. Розуміючи право в об’єктивному й суб’єктивному 

значенні, вчені наводять різне його визначення. 

Не варто розкривати особливості поняття «права» оскільки воно не є 

предметом нашого дослідження тим паче, що стосовно нього існує яскравий 

плюралізм наукових думок. Перейдемо до вужчого визначення тих категорій, 

якими будемо оперувати в цій науковій роботі, й підкреслимо, саме в якому 

розумінні будуть використовуватися ті чи інші терміни. 

Повторимось, що при окресленні алгоритму роботи поняття «міжнародне 

трудове право» й «національне трудове право» розглядатимуть як системи. 

Оскільки ці поняття тісно пов’язані з терміном «право» визначимося 
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насамперед з категоріями «правова система», «система права», «система 

законодавства», які доволі широко використовуються в теорії права.  

А. Х. Саїдов зазначає, що сучасне розуміння правової системи має 

широкий і вузький підхід. Згідно з першим – це сукупність національних 

правових систем, яких об’єднує спільність походження джерел права, 

основних правових понять, методів і способів розвитку. Іншими словами, це 

складна юридична категорія, що поєднує взаємопов’язані елементи правової 

діяльності, які мають юридичний зміст, а саме: правові принципи, систему 

права, правову діяльність, правові відносини тощо. Згідно з другим – це 

національна система права [319, с. 77]. Ю. М. Риженко вказує, що в сучасних 

літературних юридичній джерелах категорія «правова система» вживається в 

широкому значенні, й наголошує, що підходи до тлумачення правової системи 

та її елементного складу відрізняються, як і по-різному вирішується питання 

взаємозв’язку і взаємовпливу правової системи й системи права. [320, с. 115]. 

Цілком погоджуємося з думками вчених із цього приводу й підкреслимо, що 

правову систему в сучасній правознавці зазвичай вживають у широкому 

значенні, що й відрізняє правову систему від системи права й надає 

можливості розкрити їх співвідношення.  

Повертаючись до елементів правової системи, вважаємо за необхідне 

навести позицію вченого, який вивчав її загальнотеоретичний елемент. На 

думку Н. М. Оніщенко, елементами правової системи є: система права, 

система законодавства, правові відносини, юридична практика, правова 

політика й ідеологія, правосвідомість, правова культура тощо. Їх взаємозв’язок 

і функціонування зумовлюють саме існування правової системи, оскільки в 

розрізненому вигляді вона існувати не може. Ось чому при дослідженні 

названої категорії доцільно застосувати системно-структурний підхід, 

вивчаючи правову системи як у цілому, так і по частинах. При цьому 

науковець наголошує, що для вдалого дослідження відповідної системи вкрай 



224 

 

 

важливо правильно визначити її елементи [321, с. 15-16, 36]. Цілком 

погоджуючи з думкою вченого, звертаємо особливу увагу на такі поняття як 

«система права» й «система законодавства», які будуть необхідні нам для 

подальшого вивчення проблеми співвідношення національного й 

міжнародного трудового права. Тому визначимо, яке ж розуміння будемо 

вкладати у відповідні категорії. 

Як вважає Л. М. Добробог, система права – це об’єднання правових 

елементів об’єктивно зумовлене суспільними відносинами, національними, 

історичними, культурними або іншими соціальними чинниками, в якому всі 

елементи настільки тісно взаємопов’язані, стосовно інших систем та 

оточуючих умов виступають як єдине ціле, якому властиві саморегуляція й 

динамізм [322, с. 32]. З нашого погляду, наведе трактування є досить 

обширним, адже, конкретно визначити категорію «система права» можна 

шляхом наведення її елементів і структурних зв’язків між ними. Отже, це 

система правових норм, а також принципів їх функціонування й узгодження, 

які у структурних взаємозв’язках об’єднуються в галузі й інститути. Саме в 

такому розумінні систему права будемо вживати в цій науковій роботі. 

І. Сенякін переконує, що категорії «система законодавства» й «система 

права» взаємопов’язані, собою становлять 2 аспекти однієї сутності права, 

співвідносячись між собою як форма і зміст. Система права, (за його змістом) 

– це внутрішня структура права, яка відповідає характеру регулювання ним 

суспільних відносин. Система законодавства є зовнішньою формою права, що 

виражає побудову його джерел, тобто систему нормативно-правових актів. 

Право не існує поза законодавством, а законодавство в широкому його 

розумінні, і є правом [323, с. 236]. Ми солідарні із твердженням ученого щодо 

того, що система права й система законодавства тісно пов’язані між собою і 

впливають одна на одну, проте вважаємо не коректним ототожнювати ці 

системи. На нашу думку, система законодавства включається в поняття 
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«система права» як його частина. Система права включає в себе також інші 

джерела права (у вузькому значенні цього поняття), й характеризує їх 

структурні взаємозв’язки і принципи функціонування в ній. У подальшому в 

нашому дослідженні вважатимемо елементами системи права нормативно-

правові акти, інші джерела права (у вузькому розумінні), а також відповідні 

принципи, притаманні цій системі. Тобто систему законодавства будемо 

співвідносити із системою права, як частин й ціле. 

Н. М. Оніщенко вважає, що система законодавства становить собою 

упорядковану за різними об’єктивними критеріями й зумовлена потребами 

соціального регулювання й життєдіяльності суспільства певна множинність 

нормативних актів, що формуються для найбільш ефективного використання 

правових норм [321, с. 86]. Проте в цій дефініції розглядуваної правової 

категорії не конкретизовано, включаються в цю множинність усі нормативно-

правові акти чи ними вважаються лише ті, які охоплюються поняттям 

«законодавство». З нашої точки зору, треба виходити з етимології останнього і 

вважати, що до системи законодавства треба відносити лише акти, які 

вважаються законодавством. Ось чому до системи законодавства не належать, 

наприклад, поширені у трудовому праві акти нормативно-правового 

регулювання локального характеру, як і судовий прецедент, хоча він, на нашу 

думку, наявний у національній системі права. Для окреслення всіх джерел 

права, які охоплюються системою права й мають регулятивний вплив, під 

яким маємо на увазі те, що таке джерело права створює правову норму, слід 

використовувати більш ширшу конструкцію – «система нормативно-правових 

актів». 

Зупинятися на аналізі різних думок вчених та їх обґрунтованості щодо 

тлумачення і співвідношення понять «система права», «система 

законодавства» і «правова система», не будемо, оскільки ця проблема є вкрай 

серйозною й потребує проведення громіздкого комплексного дослідження. 
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Зазначимо лише, що названі категорії в роботі будемо використовувати в 

такому значенні, яке згадувалося раніше. Для правильного визначення 

зазначених понять екстраполюємо власне розуміння наведених категорій на 

більш вузьку сферу – на трудові правовідносини.  

Правова система в царині трудових правовідносин включає в себе 

сукупність правових явищ, що стосуються правовідносин і взаємозв’язків між 

ними. До елементів розглядуваної системи відносимо безпосередньо систему 

трудового права, ідеологію і правосвідомість у сфері трудових правовідносин, 

правову політику, культуру, правозастосовну практику, самі трудові 

правовідносини та інші правові явища цієї царини. 

 Система трудового права становить собою сукупність взаємопов`язаних 

між собою нормативно-правових актів, які розмежовуються на інститути 

трудового права, а також принципи трудового права, що чинять нормативно-

правовий вплив на трудові правовідносини і врегульовують їх. Система 

трудового права у сфері трудових відносин є елементом загальної правової 

системи. 

Система трудового законодавства – це сукупність законодавчих актів, які 

регламентують трудові правовідносини. Система трудового законодавства є 

елементом системи трудового права. Системою нормативно-правових актів 

трудового права охоплюється вся сукупність нормативно-правових актів, що 

впорядковують трудові правовідносини. Ця система є елементом системи 

трудового права. 

Наведеними вище поняттями будемо в подальшому оперувати для цілей 

досягнення цього дослідження. Вони допоможуть правильно установити 

співвідношення елементів міжнародного трудового права й національного, 

оскільки, як міжнародне, так і національне трудове право потрібно розглядати 

як певні системи, що співвідносяться одна з одною. 
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Продовжуючи наше дослідження за встановленим алгоритмом, 

розглянемо дефініції понять «міжнародне трудове право» й «національне 

трудове право». Оскільки вони є доктринальними категоріями, а їх 

трактування в нормативно-правових актах України немає, будемо спиратися 

на точки зору науковців щодо них. 

С. С. Лукаш вважає, що міжнародне трудове право ‒ це сукупність 

міжнародно-правових норм, що встановлюють стандарти у сфері праці й 

зайнятості, а кінцевою метою здійснюваного за допомогою міжнародних норм 

про працю правового регулювання можна назвати вдосконаленням системи 

внутрішнього національного трудового права [209, с. 33]. Погоджуючись з 

думкою вченого із цього приводу, наголосимо, що певні міжнародно-правові 

норми не лише встановлюють міжнародні стандарти як модель якісного, 

правового регламентування трудових правовідносин, обов’язкових чи бажаних 

для всіх держав, а й визнають регулятивну дію або вплив відповідних норм у 

національному законодавстві. Такі норми можуть мати конкретний зміст і 

поширювати свою дію тільки на певне коло держав як суб’єктів міжнародного 

права.  

Автори одного з підручників по трудовому праву вважають, що 

міжнародне трудове право є самостійною галуззю в системі сучасного 

міжнародного права, сформованого на підґрунті єдиної системи загальних 

стандартів у царині праці і трудових відносин (наймана праця, зайнятість, 

трудова міграція), а також міжнародних договорів, правил і норм міжнародних 

організацій [34, с. 510]. Висловимо солідарність з позицією вчених із цього 

приводу й зауважимо, що особливо влучно розкриті елементи міжнародного 

трудового права. Цікавою є також теза, що останнє є самостійною правовою 

галуззю. Варто підкреслити, що не всі науковці поділяють таку думку, але 

детально розкривати цю проблематику не будемо, оскільки вона не є 

предметом цього дослідження. 
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На підставі вищенаведеного пропонуємо власну інтерпретацію поняття 

«міжнародне трудове право», де система міжнародних правових актів, 

спрямованих на затвердження міжнародних стандартів праці і принципів 

трудового права на встановлення зобов’язань держав щодо того чи іншого 

способу регулювання трудових правовідносин, а також актів міжнародних 

інституцій, що мають регулятивне значення для різних держав. Система 

міжнародного трудового права за своєю сутністю й охопленням понять 

наближена до системи національного трудового права. Ми не включаємо в 

тлумачення міжнародного трудового права інші елементи, притаманні взагалі 

для правової системи з огляду на те, що міжнародним інституціям не властиві 

такі терміни, як правосвідомість, ідеологія тощо. Правовідносини, що 

виникають на підставі міжнародного трудового права, не є трудовими 

правовідносинами за характером. Останні ж, на нашу думку, є міжнародними 

публічними правовідносинами між суб’єктами міжнародного публічного 

права. І хоча із цього правила можна зробити й певні винятки, проте вони є 

незначними, а в нашому дослідженні не будемо трактувати систему 

міжнародного трудового права в широкому розумінні.  

З нашої точки зору, до елементів міжнародного трудового права треба 

відносити міждержавні договори й угоди, різного роду акти міжнародних 

інститутів, міжнародні стандарти, а також акти та практику міжнародних 

судів, що мають регулятивне значення. 

Поняття «національне трудове право» розглядатимемо в широкому 

значенні, вважаючи його правовою системою у сфері трудових правовідносин, 

про що зазначалося нами раніше. При цьому зауважимо, що термін « трудове 

право» може вживатися у вузькому розумінні ‒ залежно від конкретного 

випадку. Дефініцію категорії «національне трудове право» сформулюємо, 

проаналізувавши думки вчених щодо неї. 
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Учені А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк і С. В. Дріжчана визначають 

трудове право як систему правових норм, регулюючих сукупність відносин з 

організації праці на підприємствах, в установах та організаціях на підставі 

поєднання суспільних, колективних та особистих інтересів трудівників [324, с. 

17]. Погоджуючись з поглядом учених, підкреслимо, що такий підхід 

тлумачення трудового права здійснюється на підставі вузького розуміння 

категорії «право».  

Аналогічної позиції дотримуються П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак і З. Я. 

Козак, які вважають що трудове право як правова галузь становить собою 

систему правових норм, що регулюють сукупність суспільних відносин з 

приводу використання найманої праці [34, с. 8]. Таке ж трактування 

зустрічаємо в працях інших учених, відповідно до думки яких трудове право – 

це сукупність правових норм, що регламентують трудові правовідносини 

працівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх форм 

власності, виду діяльності й галузевої належності [16, с. 5]. У названих 

дефініціях розглядуваного поняття воно інтерпретується як галузь права, хоча 

може вживатися й у широкому значенні. 

Пропонуємо власне бачення правової конструкції «національне трудове 

право»: це система всіх правових явищ у сфері трудових правовідносин, які 

здійснюють регулятивний та інший правовий вплив у межах території 

держави. Таким чином, національне трудове право нами окреслено в розумінні 

правової системи в царині трудових правовідносин. У цьому випадку дві 

досліджувані категорії ототожнюються. 

Визначившись із необхідними для нас поняттями й елементами, що до 

них включаються, перейдемо до розгляду проблеми співвідношення трудового 

права, міжнародного й національного. 

Наведемо перш за все думки вчених щодо цього. Деякі науковці 

вважають, що право національне і міжнародне функціонують самостійно, хоча 
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й пов’язані між собою. Особливістю їх співвідношення є те, що і міжнародні, і 

національні норми про працю впорядковують трудові відносини всередині 

держави, утворюючи разом органічну систему правового регулювання [325, с. 

86]. І. Якушев та П. Д. Пилипенко зауважують, що з приводу співвідношення 

міжнародного й національного права думки науковців розділилися. Так звані 

«моністи», які виходять із примату права міжнародного над внутрішнім 

правом держави, вважають зайвим видання спеціальних актів про приведення 

в дію міжнародного права в системі внутрішнього права. Натомість «дуалісти» 

визнають функціонування 2-х різних правових систем – міжнародного і 

внутрішнього права, вважаючи видання таких актів обов’язковим [258, с. 661-

662]. Отже, в наявності плюралізм наукових думок з приводу цього питання. 

Ми ж схиляємось до концепції «дуалізму» щодо поглядів на співвідношення 

національного й міжнародного трудового права. 

З метою формулювання власної, авторської позиції з приводу 

проблематики співвідношення досліджуваних категорій понять продовжимо 

здійснювати роботу за наведеним вище алгоритмом. Для цього з`ясуємо 

співвідношення елементів міжнародного трудового прав й національного 

окремо. При цьому будемо виходити з визначення елементів міжнародного 

трудового права і проаналізуємо співвідношення застосування в Україні 

міжнародних договорів визнаних обов’язковими для міжнародних стандартів і 

рішень міжнародних судів із системами національного трудового права. 

За ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [1]. Спираючись на це положення 

можемо зробити однозначний висновок про роль міжнародно-правових 

договорів у правовій системі України. Ці договори вважаються частиною 

національного законодавства за умови, що вони ратифіковані національним 

законодавчим органом – Верховною Радою України. 
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Порядок ратифікації, застосування й виконання міжнародно-правових 

договорів доволі детально розкрито в Законі «Про міжнародні договори 

України» [142]. Для договорів, які не потребують ратифікації Закон 

установлює процедуру затвердження, яка здійснюється Президентом або 

Кабінетом Міністрів України відповідно до їх повноважень, а також 

встановлено процедуру приєднання до таких договорів, що може 

здійснюватись у формі ратифікації або затвердження. Закон регулює 

відносини, що виникають при укладенні всіх міжнародних-правових 

договорів. У ньому деталізуються положення Конституції України й 

установлюються норми, які уможливлюють реалізацію положень її ст.9 [1]. 

Згідно з ч. 1 ст. 19 зазначеного Закону, чинні міжнародні договори України, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства й застосовуються в порядку, передбаченому для 

норм національного законодавства. У ч. 2 аналізованої статті говориться: якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, визнано інші правила, ніж передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору 

[142].  

Проаналізувавши це положення, робимо певні висновки про законодавче 

закріплення співвідношення норм міжнародно-правових договорів і норм 

системи національного законодавства. По-перше, цим Законом доповнено 

принципова норма, згідно з якою встановлюється загальний порядок 

використовування міжнародних договорів України на рівні з актами 

національного законодавства. Конституція, у свою чергу, лише відносить такі 

ратифіковані міжнародні договори до актів національного законодавства, 

проте не визначає правил їх застосування. Отже, в наведеному Законі 

міститься правило, за яким норми всіх міжнародних правових договорів не 

лише вважаються частиною національного законодавства, а й підлягають 
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безумовному використанню національними судами або адміністративними 

органами відповідно до їх компетенції.  

Що стосується конкретно трудового права, то положеннями міжнародних 

договорів, ратифікованих Україною, оперуватимуть, між іншим, сторони 

соціального партнерства при колективних трудових переговорах і в інших 

випадках. Зокрема, у необхідних випадках це можуть здійснювати і 

профспілки та об’єднання роботодавців у порядку визначеному в 

національному законодавстві України чи у відповідному міжнародно-

правовому договорі. Частиною другою аналізованої статті Закону встановлено 

примат норм міжнародно-правових договорів над нормами законодавства 

України. Підкреслюється, що в разі виникнення колізії між актами 

національного законодавства й міжнародно-правовим договором, 

ратифікованим Україною, застосовуватимуться положення останнього. Це 

стосується й актів національного й міжнародного трудового права, що окремо 

врегульовано в Кодексі законів України про працю [2] та й у інших актах 

трудового законодавства.  

Таким чином ще раз наголосимо, що в системі національного трудового 

законодавства міжнародно-правові договори за ієрархією знаходяться вище 

Законів України. Такої ж думки дотримується більшість сучасних дослідників 

як теорії права, так і трудового права. Але щодо того, як за ієрархією 

розміщені міжнародно-правові договори, ратифіковані Україною стосовно 

Конституції України, тут єдності думок учених немає. 

Наприклад, І. Я. Кисельов вважає, що в числі міжнародних договорів 

конвенції МОП мають пріоритет перед усіма іншими джерелами трудового 

права, крім Конституції [74, с. 87]. Погоджуючись з тезою вченого, зазначимо, 

що це стосується не лише ратифікованих Конвенцій МОП, а й усіх інших 

міжнародних правових договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України як Вищим Органом Законодавчої влади.  
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А от І. Якушев і П. Д. Пилипенко переконують, що міжнародний договір 

за юридичною силою прирівнюється до Конституції України, що ж до інших 

нормативно-правових актів, то вік перевалює над ними. Не приймаємо 

позицію цих правознавців, оскільки вважаємо, що в системі національного 

законодавства Конституція має найвищу юридичну силу.  

Для вирішення цієї проблеми повернімося до розгляду ст. 9 Основного 

Закону, за якого укладення міжнародних договорів, які суперечать 

Конституції, можливе лише після внесення відповідних змін до неї [1]. 

Проаналізувавши це положення, можемо підсумувати, що укладення 

міжнародних договорів від імені держави, які суперечили б Конституції 

України, взагалі забороняється. Посилаючись на норми цієї статті Ю. М. 

Прокопчук доходить висновку, що Конституція України має вищу юридичну 

силу порівняно з міжнародноправовим договором, згода на обов’язковість 

якого надана парламентом [258, с. 662]. Такої ж думки дотримується більшість 

дослідників трудового права, до якої ми теж приєднуємось. Проте необхідно 

навести і власні доводи на користь цього твердження. 

Згідно з ч. 1 ст. 8 Конституції України, в державі визнається й діє 

принцип верховенства права. За ч. 2 ст. 8 Конституція має найвищу юридичну 

силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі й 

повинні відповідати їй. Статтею 1 Основного Закону проголошується 

суверенітет України, який відповідно до його ст. 2 поширюється на всю 

території держави [1]. Зробивши аналіз цих статей, можемо зробити відповідні 

твердження: по-перше, чітко визначено, що Конституція має найвищу 

юридичну силу; по-друге, в ній не встановлено пріоритету міжнародно-

правових договорів над національними законами; про це йдеться у відповідних 

законах України; по-третє, всі інші нормативно-правові акти повинні 

відповідати Конституції. Так от міжнародно-правові акти зараз і можна 

віднести до інших нормативно-правових актів, які й повинні відповідати 
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Основному Закону. Крім цього, неухильне додержання конституційного 

порядку є елементом суверенітету нашої держави, який не може бути 

порушений жодними домовленостями з іншими державами чи міжнародними 

інституціями. На підставі цього робимо однозначний висновок: міжнародно-

правові акти за ієрархією є нижчими порівняно з Конституцією України. А ось 

думка про те, що вони знаходяться на рівні з Конституцією, звичайно ж є 

хибною. Інакше кажучи, до трудових правовідносин застосовуються в першу 

чергу норми Конституції України, а вже потім інші акти національного 

трудового законодавства й міжнародного права, згода на обов’язковість 

встановлена Верховною Радою України. 

Остання теза випливає також з кодексів України: положень Цивільного 

процесуального [326], Господарського процесуального [327], Кодексу 

адміністративного судочинства, [328], Кримінального процесуального [329]. 

Окрім того, варто звернути увагу на той факт, що Конституція відповідно до 

наведеної вище ч. 2 ст. 9 взагалі не допускає ситуації, за якої міжнародно-

правовий договір України може суперечити їй [1]. Таким чином, ще раз 

підкреслюємо, що Конституція України має вищу юридичну силу стосовно 

відношенню до міжнародних правових договорів. 

З урахуванням вищенаведеного можна стверджувати, що такий елемент 

міжнародного трудового права, як міжнародно-правовий договір, згода на 

обов’язковість якого надана Україною, щодо національного законодавства, 

знаходиться як частина й ціле, оскільки такі договори входять до нього. 

Є сенс звернути увагу на те, що міжнародне трудове право не 

обмежується лише міжнародними договорами, ратифікованими Радою 

Україною, воно включає й інші акти, видані міжнародними інституціями.  

До міжнародного трудового права належать також конвенції й 

рекомендації МОП, згода на обов`язковість яких надана парламентом України. 

Одна й усі вони творять систему правового регулювання, яка становить собою 
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міжнародні стандарти праці. Розглянемо далі їх співвідношення з 

національним трудовим правом України. 

Деякі правники, окреслюючи сукупність відповідних актів МОП, 

оперують терміном «Міжнародний кодекс праці» [330, с. 585; 22, с. 75; 5, с. 

352], інші ж указують на некоректність його застосування [331, с. 215-216]. Не 

будемо заглиблюватися в обґрунтованість використання цього терміна, бо це 

не є предметом наукової роботи. Натомість звернімо увагу на те, що це 

поняття не закріплено юридично й має лише доктринальне значення. При 

цьому відповідним терміном зазвичай оперують, коли йдеться про систему 

міжнародних стандартів як певний орієнтир для регламентації трудових 

правовідносин у державах ‒ членах ООН. Ми ж розглядатимемо різні види 

актів окремо й визначати їх співвідношення з національним трудовим правом, 

що дасть змогу детально розкрити порушену проблематику. 

Конвенції МОП за різним рівнем співвідношення з національним 

трудовим правом можна умовно поділити на ратифіковані й не ратифіковані 

Україною. Співвідношення перших ми дослідили й описали вище. Тому ще раз 

повторимось, що відповідні конвенції МОП, згода на обов’язковість яких була 

надана Верховною Радою України шляхом процедури ратифікації, є 

багатосторонніми договорами України, значить вони є частиною 

національного законодавства. Отже розглянемо співвідношення з останнім тих 

Конвенцій МОП як частини Міжнародного кодексу праці, які не були 

ратифіковані Україною. 

Поглиблене вивчення положень Статуту МОП дозволяє стверджувати, що 

конвенція не ратифікована державою ‒ членом цієї організації, не тягне для 

цієї держави жодних зобов’язань, окрім вимог щодо інформування МОП про 

причини нератифікації, обставини, які перешкоджають цьому, а також про 

стан законодавства із цих питань. Згідно зі Статутом МОП відповідні 

зобов’язання виникають у такої держави і щодо будь-якої рекомендації [332]. 
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Із цього робимо висновок, що конвенції МОП не ратифіковані Україною, не є 

частиною системи національного трудового законодавства, однак вони мають 

певний вплив на правову систему України в широкому розумінні цього 

поняття. Конвенції МОП служать орієнтиром для приведення національного 

законодавства у відповідність міжнародними стандартами, а тому можна 

стверджувати, що останні існують у правосвідомості фахівців трудоправової 

галузі.  

Який же є механізм реалізації тих міжнародних правових стандартів, які 

не мають прямої регулятивної функції? Оскільки такі стандарти існують у 

правосвідомості учених-правознавців, вони можуть бути втілені в життя й 

застосовані у трудових правовідносинах шляхом локального правового 

регулювання. Зокрема, на окремих підприємствах ці стандарти можна 

впроваджувати повністю або частково через прийняття внутрішніх 

нормативно-правових актів, також шляхом колективно-правового 

регулювання. Така практика є досить поширеною в Україні й у провідних 

європейських державах. Ось чому, керуючись нормами конвенцій МОП, які не 

є обов’язковими на території України, суб’єкти соціального партнерства зі 

сторони роботодавців і працівників можуть ініціювати внесення певних 

міжнародних стандартів праці в положення колективних договорів чи угод на 

рівні підприємств або є на регіональному, галузевому, міжгалузевому чи 

загальнодержавному рівнях. Такі міжнародні правові стандарти можуть бути 

введені і щодо конкретних трудівників шляхом передбачення тих чи інших 

умов праці у трудових договорах.  

Положення нератифікованих конвенцій можуть цілком відповідати стану 

національного законодавства й містити аналогічні за змістом правові норми. У 

такому випадку вони не можуть бути застосовувані в Україні судовими чи 

адміністративними органами. Проте такої потреби й не виникатиме, оскільки 

будуть існувати аналогічні норми національного трудового права. Варто 
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наголосити, що не завжди, маючи змогу ратифікувати конвенцію МОП у 

цілому, держави‒члени МОП намагаються хоча б частково привести 

національне трудове законодавство у відповідність з міжнародними 

стандартами за допомогою внесення певних змін до свого законодавства. Це 

пояснюється тим, що представники таких держав зобов’язані доповідати про 

стан законодавства з питань, урегульованих у конвенціях МОП. Саме в цьому 

полягає інформаційний вплив останніх на національне трудове право. 

Спираючись на викладені міркування можемо з упевненістю підтвердити, 

що конвенції МОП не ратифіковані Україною, хоча й не є частиною 

національного трудового права, проте є частиною національної правової 

системи, зокрема, правової системи у сфері трудових правовідносин. Це 

співвідношення полягає в тому, що останні існують як у правовій свідомості і 

в окремих правовідносинах, так і в регулятивних актах локального характеру. 

Переходимо далі до вивчення тих актів міжнародного трудового права, 

які є не менш важливими, бо містять значний масив міжнародних стандартів 

праці. Ідеться про рекомендації МОП, які вчені разом з її конвенціями 

відносять до доктринального поняття «Міжнародний кодекс праці». 

Т. Н. Мельник наводить різницю між конвенціями й рекомендаціями 

МОП. Конвенції МОП є імперативними актами й підлягають переведенню їх у 

норми закону – маючого вищу юридичну силу нормативного акта, прийнятого 

найвищим органом представницької влади [333, с. 521]. Погоджуємося з 

думкою вченого із цього приводу й зазначаємо, що відповідні конвенції 

підлягають ратифікації згідно із Законом «Про міжнародні договори України» 

[142] в повному обсязі. Відступати від положень конвенцій можливо лише 

шляхом внесення певних застережень у конкретний закон України, яким 

ратифікується та чи інша конвенція і, тільки коли така можливість 

передбачена в положеннях самої конвенції. Крім того, існують конвенції 
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МОП, що містять лише загальні положення, а спосіб їх реалізації є 

диспозитивним.  

На відміну від конвенцій, рекомендації є дискреційними рішеннями, щодо 

яких національні уряди мають юридичну свободу неповної (часткової) 

імплементації. Вони призначені не для створення органічних трудових законів, 

а, скоріше, для коригування й модифікації функціонуючих норм трудового 

права або ж удосконалення практики в галузі трудового правозастосування 

[333, с. 521]. За загальним правилом ця думка вченого є слушною, але 

необхідно враховувати останні тенденції МОП з метою правильного 

визначення співвідношення національного й міжнародного трудового права. 

Так, у правотворчості МОП при прийнятті міжнародного акта у формі 

конвенції все частіше використовуються загальні побажання, спрямовані на 

зобов’язання держави визначити основні напрямки державної політики у сфері 

трудового права, що притаманно більше рекомендаціям. Різниця, на нашу 

думку, полягає в тому, що національним законодавством останні повинні 

впроваджуватися на власний розсуд, не будучи частиною його апріорі. 

Відповідно, рекомендації МОП не будуть прямо застосовуватися судами та 

іншими адміністративними органами. Ось чому їх можна вважати частиною 

національного трудового законодавства України. Однак, як і конвенції, не 

ратифіковані Україною, рекомендації будуть частиною правової системи у 

сфері трудових правовідносин.  

О. В. Жадан зауважує, що рекомендації призначені для створення 

орієнтирів при опрацюванні державами – членами МОП своєї політики в тій 

чи іншій царині трудових відносин, при розробленні національного 

законодавства. Також він наголошує, що вони не мають прямої юридичної дії 

[334, с. 403]. Є сенс погодитися з думкою вченого, що рекомендації не 

підлягають введенню в національне законодавство безпосередньо, хоча 

положення, які вони містять, вводяться в законодавство держави шляхом 



239 

 

 

імплементації. Повністю або частково ці положення стають нормами 

національного законодавства. Отже, враховуючи брак прямої юридично-

регулятивної дії рекомендацій ще раз підкреслюємо, що вони не можуть 

вважатися частиною національного законодавства, що зовсім не заперечує 

впливу останніх на нього. 

За положеннями Статуту МОП імплементація рекомендацій вводиться 

найвищим представницьким органом зазвичай у формі закону [332]. Це ще раз 

підтверджує нашу думку, саме як співвідносяться такі акти міжнародного 

трудового права, як рекомендації МОП, і національне законодавство. 

Аналогічні думки висловлювали й цитовані нами науковці ‒ дослідники в 

галузі трудового права.  

Таким чином, зробимо остаточно і переконливо висновок про те, що 

рекомендації МОП не є частиною національного законодавства й не 

співвідносяться з ним, однак впливають на його конструкцію, а тому можна 

стверджувати, що вони є частиною національної правової системи. З огляду на 

ці висновки щодо співвідношення не ратифікованих Україною конвенцій МОП 

з національним трудовим правом, можна провезти аналогію того, як 

співвідносяться з останнім рекомендації МОП. Доповнимо, що положення 

рекомендацій можуть існувати в таких елементах правової системи, як 

правосвідомість і правовідносини, а також бути впроваджуваними актами 

національного законодавства.  

Проаналізувавши співвідношення таких актів міжнародного трудового 

права, як ратифіковані міжнародні договори України, а також не ратифіковані 

й рекомендації МОП, перейдемо до розкриття ще одного, але не менш 

важливого елемента міжнародного трудового права ‒ актів міжнародних судів. 

Розглянемо співвідношення цих документів з національним трудовим правом. 

Розпочнемо з актів Міжнародного суду при МОП, за провадження якого 

врегульовано у Статуті МОП. Проаналізувавши положення даного Статуту 
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[332], можемо зробити певні висновки. По-перше, рішення Міжнародного 

суду, що здійснюються при порушенні державою ‒ членом ратифікованих 

конвенцій, є казуальними, а тому вони не створюють норм міжнародного 

права, а виступають конкретними рішеннями в конкретних міжнародних 

правових спорах. По-друге, механізму застосування позицій цього Суду в 

Україні не передбачено, отже, такі акти не мають прямого впливу на систему 

національного законодавства. По-третє, дієвого механізму забезпечення 

відповідних рішень у Статуті МОП не передбачено.  

А чи впливають рішення Суду на правову систему в царині трудових 

правовідносин? Оскільки його рішення не є поширеними й не підлягають 

застосуванню, а судовий механізм захисту трудових прав і забезпечення 

дотримання міжнародних стандартів використовується вкрай рідко, можна 

стверджувати, що рішення Міжнародного суду не впливають на 

правовідносини в Україні. До того ж немає механізму їх інформаційного 

забезпечення, тобто офіційного перекладу й публікацій в Україні. Іншими 

словами не існує достатніх підстав вважати, що рішення Міжнародного суду 

при МОП, як акти застосування міжнародного трудового права, існують у 

правосвідомості чи то у правовідносинах. Отже, рішення Міжнародного суду 

при МОП не співвідносяться з національною правовою системою у сфері 

трудових правовідносин і не здійснюють прямого чи опосередкованого впливу 

на неї. 

Інша ситуація щодо співвідношення рішень Європейського суду з прав 

Людини (ЄСПЛ) й національного трудового права. Діяльність ЄСПЛ 

урегульована Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 

На відміну від Статуту МОП, ця Конвенція містить у ст. 46 врегульований 

механізм забезпечення виконання рішень ЄСПЛ, недотримання яких 

вважається порушенням зобов’язань держав ‒ членів МОП щодо гарантування 
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кожному, хто знаходиться під їх юрисдикцією, прав і свобод, гарантованих 

Конвенцією. 

В Україні рішення ЄСПЛ відіграють важливу роль і мають особливе 

значення, що випливає із положень Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини». Статтею 2 цього 

Закону закріплюється, що рішення ЄСПЛ є обов'язковим для виконання 

Україною; у ст. 3 зазначено, що їх виконання здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України; статтями 4 – 6 урегульовується порядок 

інформаційного забезпечення доступу до рішень Суду, здійснення офіційного 

їх перекладу й оприлюднення; ст. 7 – 16 установлюється порядок виконання 

конкретних рішень ЄСПЛ в Україні [335]. 

Детально розглянувши наведені вище положення, підкреслюємо, що акти 

Європейського суду з прав людини, будучи актами міжнародного трудового 

права, відчутно впливають на національну правову систему у трудоправовій 

царині. Практика цього Суду існує в межах правосвідомості й чинить певний 

вплив на трудові правовідносини. Отже, можна вважати, що рішення ЄСПЛ 

знаходяться в частковому співпадінні з українською правовою системою у 

сфері трудових правовідносин, тобто певна їх частина служить елементом цієї 

системи. 

У той же час наведеним вище співвідношення практики ЄСПЛ і 

національного законодавства не обмежується. Згідно зі вказаного ст. 17 Закону 

національні суди застосовують практику ЄСПЛ як джерело права. За ч. 2 ст. 18 

цитованого Закону, з метою посилання на рішення й ухвали ЄСПЛ суди 

України користуються перекладами їх текстів, надруковані у виданні, 

передбаченому у ст. 6 Закону. А згідно з ч. 3. аналізованої статті за браком 

перекладу рішення чи ухвали ЄСПЛ, суд користується оригінальним текстом 

[335]. Відповідні правила поширюються не лише на судові органи України. 

Так, за ч. 5 ст. 19 наведеного Закону Міністерства інші центральні органи 
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виконавчої влади забезпечують систематичний контроль за додержанням у 

рамках відомчого підпорядкування адміністративної практики, що відповідає 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [336] і практиці 

ЄСПЛ [335]. 

Здійснимо далі аналіз норм наведеного Закону України. По-перше, вони 

вказують, що рішення ЄСПЛ є джерелом права в Україні. Відповідні 

обставини дають підстави стверджувати, що практика Суду є не лише 

елементом у національній правовій системі, а й безпосередньо у сфері 

трудового права, а значить, його рішення ЄСПЛ мають прямий регулятивний 

вплив на систему трудових правовідносин в Україні.  

По-друге, практика ЄСПЛ має ознаку нормативності, тобто його акти 

застосовуються не лише у конкретних випадках до особи, яка подала заяву, а 

можуть стати в нагоді судами в інших аналогічних ситуаціях, створюючи 

певну правову норму – правило поведінки, яким повинні керуватися сторони у 

трудових правовідносинах.  

По-третє, у Законі не конкретизується, вся практика ЄСПЛ вважається 

джерелом права чи лише та, що стосується безпосередньо України. 

Ураховуючи те, що законодавець використав загальне поняття, можемо 

стверджувати, що джерелом права в Україні служать як рішення ЄСПЛ, щодо 

України, так і ті рішення, які стосуються будь-якої іншої держави ‒ члена 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

По-четверте, джерелом права використовується не лише резолютивна 

частина рішення. Таким чином доходимо висновку, що саме правові позиції 

ЄСПЛ є джерелами права в Україні. Узагальнивши наведене, наголосимо, що 

відповідні рішення ЄСПЛ включаються в національну систему нормативно-

правових актів і є її частиною. Так джерелами трудового права в Україні 

можна назвати такі рішення Європейського суду з прав людини: від 27липня 

2004 р. по справі «Ромашов проти України» [337]; від 08 листопада 2005 р. по 
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справі «Кечко проти України» [338]; від 09 січня 2013 р. по справі «Олександр 

Волков проти України» [339]; від 03 березня 2011 р. по справі «Колесникова 

проти України» [340] та ін. У зазначених рішеннях ЄСПЛ висловив свою 

позицію з приводу трудових правовідносин, яка може застосовуватися й 

судами України при розгляді трудових спорів в аналогічних чи подібних за 

змістом ситуаціях. Тому можемо впевнено заявити, що рішення ЄСПЛ є 

прецедентом у системі національного трудового права й включається 

безпосередньо в цю систему. 

Підсумовуючи висловлені міркування, за результатами дослідження 

можемо зробити певні висновки. 

Трудове право, міжнародне й національне ‒ це 2 самостійні системи, що 

знаходяться у взаємозв’язку і взаємовпливі.  

Взаємозв’язок міжнародного трудового права й національного трудового 

права різних країн неоднаковий і залежить від законодавства кожної окремої 

держави, що дозволяє передбачати можливість подальших наукових розробок 

у цій царині. 

Міжнародне трудове право ‒ це окрема система, що співвідноситься з 

системою національного трудового права по-різному, залежно від елементів 

першого. У даній роботі національне трудове право умовно було розбито на 

систему трудового права, систему трудового законодавства й систему 

нормативно-правових актів трудового права. Ці системи співвідносяться одна 

з одною і взаємодіють між собою. Національне трудове законодавство, на 

нашу думку, варто ототожнити з категорією «правова система у сфері 

трудових правовідносин», яка включає в себе всі вищенаведені системи.  

Поняття «міжнародне трудове право» й «національне трудове право» є 

неоднакові за значенням і поєднують різні елементи. Установлено таке 

співвідношення останніх: 
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‒ міжнародні правові договори, згода на які надана Верховною Радою 

України, є елементами системи національного трудового законодавства й 

системи національних нормативно-правових актів з трудового права, що в 

свою чергу робить їх елементами національного трудового права; 

‒ конвенції МОП, не ратифіковані Україною, й рекомендації МОП 

служать елементами правової системи у сфері трудових правовідносин, проте 

не є елементами системи національного трудового законодавства; 

‒ акти Міжнародного суду при МОП, як елементи міжнародного 

трудового права, не співвідносяться з національним трудовим правом; 

‒ рішення ЄСПЛ виступають елементами системи національних 

нормативно-правових актів трудового права, але їх не можна вважати 

елементами національного трудового законодавства. Рішення ЄСПЛ, у свою 

чергу, включаються до системи національного трудового права. 

Крім цього варто зазначити головне: в Україні найвищу юридичну силу 

має Конституція України, а тому і всі акти міжнародного трудового права 

повинні їй відповідати. 

Отже, елементи міжнародного трудового права й елементи національного 

трудового права частково співпадають і доповнюють один одного. 

 

3.2. Порівняльна характеристика національного та міжнародного 

трудового права 

 

Дослідження в публікаціях співвідношення галузей права дозволяє більш 

ґрунтовно з’ясувати останніх. Зважаючи на певну усталеність у розкритті 

правової природи трудового права України, виокремлення сутності трудового 

права як порівняно нової категорії в міжнародному праві є досить актуальним. 

Визначення категорій «міжнародне трудове право» й «національне трудове 

право» надасть можливість зрозуміти співвідношення норм міжнародного й 
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вітчизняного трудового законодавства, дозволить виявити існуючі помилки й 

неузгодженості в регулюванні трудових правовідносин і вказати шляхи 

розв`язання наявних проблем. 

Порівняння розгляду категорій додатково надасть змогу детально 

з’ясувати правову природу міжнародного трудового права та його 

методологічну основу. У науковій правовій літературі співвідношення 

вітчизняного й міжнародного трудового права майже не досліджено, ось чому 

актуальність даної монографії є беззаперечною. Указаний факт 

підтверджується існуванням праць вчених щодо кожної конкретної галузі 

права, а от комплексного порівняння досліджуваних категорій якраз бракує. 

Поглиблене вивчення співвідношення міжнародного й національного 

трудового права сприятиме вдосконаленню регулювання трудових 

правовідносин на різних рівнях, зокрема, на внутрішньодержавному й 

міждержавному, а також підвищенню його ефективності.  

Дослідженням співвідношення трудового права національного й 

міжнародного займалися такі вчені-правознавці, як: Е. М. Аметистов, М. А. 

Андріанова, Л. П. Ануфрієва, М. М. Богуславський, Н. Б. Болотіна, Г. М. 

Вел’ямінов, Л. Н. Галенська, С. О. Іванов, І. Я. Кисельов, Е. Л. Кузьмін, Н. В. 

Ласкін, П. Д. Пилипенко, О. В. Поліщук, Л. А. Сироватская, Ю. А. Тихомиров, 

І. З. Фархундітов, Г. Ю. Федосєєва, Г. І. Чанишева, В. М. Шумілов, О. М. 

Ярошенко та ін. Зважаючи на вищеокреслене, значення нашої наукової 

розробки важко переоцінити, адже вона дозволить сформулювати більш чіткі 

позиції щодо порушеної проблеми. Тому, не применшуючи значення 

проведеного аналізу з боку науковців зазначена проблематика все одно 

потребує додаткового осмислення й обґрунтування.  

Перш за все для більш ґрунтовного розуміння окресленої тематики, 

необхідно розглянути ключові правові критерії, що будуть використовуватися 

для з’ясування співвідношення категорій «національне трудове право» й 
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«міжнародне трудове право». Теорія держави і права, основними 

особливостями для відмежування галузей права називає предмет правового 

регулювання (однорідні суспільні відносини) та його метод (сукупність 

прийомів правового впливу на учасників суспільних відносин, що зумовлено 

предметом регулювання) [341, с.375]. Названі критерії співвідношення 

досліджуваних галузей права є особливо важливими, оскільки дозволять 

сформулювати порівняльну характеристику національного й міжнародного 

трудового права. Але задля більш точного наукового аналізу слід звернути 

увагу й інші наявні особливості ‒ на структуру, принципи, функції, завдання, 

суб’єктів, акти правового регулювання цих правових галузей. 

Перейдемо до розкриття співвідношення безпосередньо міжнародного й 

вітчизняного трудового права з урахування зазначених юридичних критеріїв 

порівняння. Насамперед проаналізуємо структурні особливості досліджуваних 

галузей права. Загальновідомо, що, кожна самостійна правова галузь містить 

доволі усталену структурну побудову, що складається з інститутів, утворених 

з відповідних правових норм. Як національному, так і міжнародному 

трудовому праву притаманна схожа структура, що відрізняється лише 

окремими специфічними складниками. Вітчизняне й міжнародне трудове 

право однаково містять Загальну й Особливу частини, але їх елементи значно 

різняться. Загальна частина вивчає схожі норми, що стосуються поняття, 

предмета, методу, принципів, функцій, суб’єктів (їх прав й обов’язків) і 

джерел [34, с.32]. До змісту ж Особливої частини у структурі трудового права 

України прийнято відносити інститути трудового договору, робочого часу й 

часу відпочинку, заробітної плати, охорони праці, нагляду й контролю за 

дотриманням трудового законодавства, відповідальності [34, с.32-33].  

Зазначена позиція є загальноприйнятою серед дослідників трудового 

права. У свою чергу Особлива частина міжнародного трудового права містить 

інститути міжнародно-правового регулювання імміграції й експорту робочої 
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сили [342, с.64]. З нашого погляду, наявність у системі міжнародного 

трудового права відмінних інститутів вказує на певну різноманітність 

досліджуваних категорій.  

Таким чином, за допомогою чіткої структурованості трудового права 

України досягається впорядкування трудових відносин на національному рівні 

(тобто вузькогалузева регламентація), тоді як міжнародний відповідник має 

більш глобальну сферу поширення й регламентує більш широке коло 

правовідносин у царині використання праці людини. Зважаючи на це 

наголошуємо, що досліджувані галузі права відрізняються одна від одної 

передусім своєю структурою, що є додатковим підтвердженням їх юридичної 

самостійності.  

Наступною рисою вітчизняного й міжнародного трудового права, що 

використовуватиметься в цій науковій роботі з метою з’ясування 

співвідношення названих категорій, є предмет правового регулювання. Для 

поглибленого розуміння вказаної порівняльної особливості необхідно навести 

погляди правників на тлумачення конституції «предмету правового 

регулювання трудових правовідносин в міжнародній і національній сферах». 

Під предметом трудового права України, на думку вченого О. І. Процевського, 

слід мати на увазі суспільні відносини, що виникають у процесах 

застосування, організації, управління й оцінювання фізичної й розумової праці 

людини [343, с.81]. З нашого погляду, вказана інтерпретація є досить 

обґрунтованою, оскільки саме наполеглива й цілеспрямована діяльність 

людини є об’єктом правового регулювання трудової галузі права.  

Схожої точки зору на визначення предмета вітчизняного трудового права 

дотримується законодавець, відобразивши у складі останнього подібні 

правовідносини, передбачені положеннями статей 3 і 43 Конституції України 

[1] і статті 2 проекту Трудового кодексу України [81]. Більшість учених 

підтримують вузький підхід до тлумачення розглядуваної категорії, 
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запропонованої О. І. Процевським; інша частина дослідників є прихильниками 

розширеного підходу, за якого до типового переліку складників правовідносин 

предмета трудового права додаються порівняно нові ‒ відносини з професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві, 

процесуальні відносини, тобто відносини з вирішення трудових спорів [344, 

с.206] тощо. З погляду на вищенаведене, предмет трудового права України, 

попри певні відмінності думок науковців, необхідно трактувати як суспільні 

відносини з приводу використання здібностей людини до праці (суспільний 

процес праці), а також правовідносини, тісно взаємопов’язані з трудовими.  

Що ж стосується конструкції «предмет міжнародного трудового права» то 

певної усталеності в розумінні зазначеної категорії взагалі немає. Так Д. В. 

Черняєва предмет міжнародно-правового регулювання праці визначає як 

міжнародні відносини з формування й застосування типових підходів до 

правової регламентації соціально-трудових питань у межах всього 

міжнародного співтовариства, спрямованої на досягнення соціального миру, 

підвищення якості життя людей, забезпечення гідної заробітної плати і 

сприятливих умов праці, а також формування соціальної держави у кожній 

країні світу [182, с.22]. Ця думка заслуговує на увагу, однак видиться дещо 

ускладненою, оскільки у визначенні містяться завдання міжнародного 

трудового права, які є самостійними категоріями. Проте на прикладі цієї 

дефініції виникає можливість розрізнення предмета вітчизняного й 

міжнародного трудового права. У національному трудовому законодавстві, як 

уже зазначалося, до предмета правового регулювання не входять відносини, 

що стосуються соціального забезпечення працюючих, оскільки це коло 

суспільних правовідносин є предметом іншої правової галузі – права 

соціального забезпечення (захисту). У свою чергу, предмет міжнародного 

трудового права є значно ширшим від вітчизняного відповідника й містить у 
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своєму складі правовідносини соціального забезпечення працівників, що є 

відмінною рисою у здійснюваному нами порівнянні.  

Більш лаконічне тлумачення предмета міжнародного трудового права 

запропонувала Н. Ю. Єрпильова: це правовідносини, пов’язані з виконанням 

працівником трудової функції, які ускладнені так званим іноземним елементом 

[345, с.21; 346, с.7]. Указане визначення вбачається вдалим, однак потребує 

додаткових розумів. Зокрема, порівняно новою обставиною є віднесення до 

дефініції поняття «предмет міжнародного трудового права» терміна 

«іноземний елемент». Так, у міжнародному приватному праві [347, с.133; 348, 

с.99-104; 349, с.155; 350, с.201-204], наявність іноземного елементу 

трактується у 3-х формах: а) об’єкт правовідносин повинен знаходиться на 

території іноземної держави (наприклад, праця робітника на підприємстві, що 

знаходиться за кордоном); б) суб’єкти правовідносин повинні мати різну 

державну належність (підприємства, установи, організації і працівники, між 

якими укладаються трудові договори (контракти) знаходяться в різних 

країнах; в) юридичний факт, що лежить в основі виникнення таких 

правовідносин, мав місце на території іноземної країни (укладення трудового 

чи інших видів договорів, пов’язаних з наймом особи за кордоном).  

Окреслене розуміння розглядуваної категорії дозволяє однозначно 

заявити про наявність відмінних рис між вітчизняним і міжнародним трудовим 

правом. Цей факт підтверджується специфічністю предмета правового 

регулювання, зокрема йдеться про наявність у предметі міжнародного 

трудового права правовідносин, ускладнених іноземним елементом (зміст 

якого розкрито вище). Зазначена особлива риса не притаманна вітчизняному 

трудовому праву, оскільки вона характерна саме для міжнародних 

правовідносин (у тому числі і трудових). Однак, незважаючи на виокремлену 

відмінність предмета регулювання досліджуваних галузей права, дана правова 

категорія містить спільну ознаку, що виявляється в регламентуванні як 
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трудовим правом України, так і міжнародним відповідником трудових і тісно 

пов’язаних з ними правовідносин на внутрішньодержавній і міжнародній 

аренах. 

Таким чином, різниця вітчизняного й міжнародного права полягає в 

наступному: а) на відміну від трудового права України, предмету 

міжнародного відповідника властиве впорядкування більш широкого кола 

правовідносин (у тому числі, й відносин із соціального забезпечення 

працівників); б) наявність у предметі міжнародного трудового права 

іноземного елемента, що є особливістю всіх міжнародних правовідносин. 

Подібність же порівнюваних галузей права виявляється в регламентації як 

міжнародним, так і вітчизняним трудовим правом трудових і тісно пов’язаних 

з ними правовідносин.  

Наступною особливістю, яку необхідно дослідити для розуміння 

співвідношення міжнародного й національного трудового права, є метод 

правового регулювання цих правових галузей. У науці трудового права та в 

інших суміжних галузях поняття визначення «методу» вважається усталеним: 

це певна сукупність способів і прийомів, за допомогою яких можна чинити 

вплив на учасників будь-яких правовідносин без винятку (це стосується як 

трудових, так і міжнародно-трудових правовідносин). Уніфікований підхід 

спостерігається й до визначення видів методу правового регулювання. Так, у 

теорії держави і права прийнято виокремлювати 2 основних методи ‒ 

імперативний (відповідно до різноманітних поглядів учених цей термін може 

інтерпретуватися як централізований, або субординаційний та ін.) і 

диспозитивний (договірний або децентралізований). Не є винятком із 

зазначеного й галузі вітчизняного й міжнародного трудового права, для яких 

указані методи є ключовими та притаманними.  

Безумовно, є сенс додати, що для обох досліджуваних галузей права 

характерним є використання назначених методів у поєднанні, так званому 
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симбіозі, а не як відокремлених одна від одної категорій. Інакше кажучи, для 

регулювання національного й міжнародного трудового права застосовуються 

обидва методи. Однак важливо зазначити, що імперативний метод у 

міжнародному трудовому праві застосовується нечасто, оскільки в підґрунті 

виникнення міжнародно-правової норми лежить домовленість суб’єктів 

правовідносин, притаманна для диспозитивного методу. У свою чергу, схожа 

ситуація властива й вітчизняному трудовому законодавству, але більшість 

його норм, зважаючи на застарілість профільного регуляторного акта – 

Кодексу законів про працю України, до сьогодні у своїй основі містять 

імперативні вказівки. Дещо по-іншому вказана специфіка окреслюється у 

проекті Трудового кодексу України, де більшість трудових правовідносин 

згідно з міжнародними стандартами врегульовується на децентралізованому 

(диспозитивному) рівні. 

Зауважити, що поруч із зазначеною схожістю методів правового 

регулювання національного й міжнародного трудового права між ними існує й 

низка відмінностей, зокрема, функціонування в рамках міжнародного 

регулювання праці інших методів правової регламентації за винятком 

указаних ‒ імперативного й диспозитивного. На відміну від вітчизняного 

трудового права, міжнародному притаманні такі специфічні методи:  

‒ політико-правовий [351, с. 166] (ідеться про політичні методи у сфері 

регулювання міжнародних трудових відносин, наприклад, принцип 

співробітництва, де обов’язково разом із правовими елементами існують 

політичні);  

‒ морально-правовий [351, с. 165] , який передбачає, що для збільшення 

ефективності міжнародно-правового регулювання міжнародних трудових 

процесів слід вести мову про мобілізацію моральних ресурсів (засобів) для 

сумлінного виконання взятих на себе зобов’язань, серед яких одним з 
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основних є дотримання положення про однакове ставлення до трудових 

мігрантів ‒ національних та іноземних, а також іноземних між собою;  

‒ ідейно-правовий [351, с.60], що полягає у впливі на міжнародні 

відносини, виникаючі у зв’язку з міжнародною трудовою міграцією, шляхом 

створення впевненості в необхідності й корисності реалізації норм 

міжнародного трудового законодавства;  

‒ організаційно-правовий [352, с.60], який полягає у житті організаційних 

заходів для прийняття й виконання міжнародно-правових норм у сфері 

міжнародних трудових відносин;  

‒ спеціально-правовий [342, с.63], що встановлює рамки правового 

регулювання міжнародного трудового права як самостійної галузі.  

Як бачимо, методи правового регулювання вітчизняного й міжнародного 

трудового права мають значну кількість схожих рис, зокрема, використання в 

основному імперативних і диспозитивних засобів впливу на учасників 

трудових правовідносин. При цьому аналіз методу досліджуваних галузей 

права дає змогу говорити про існування й деяких відмінних рис (ідеться про 

використання міжнародним трудовим правом при здійсненні власного 

правового регулювання методів відмінних від національного трудового права 

‒ політико-правового, морально-правового, ідейно-правового, організаційно-

правового і спеціально-правового).  

Узагальнюючи викладені твердження, зауважимо, що подібність 

міжнародного і вітчизняного трудового права виявляється у використанні 

схожих методів правового регулювання – імперативного й диспозитивного. 

Відмінність досліджуваних галузей права виявляється в наступному: попри 

застосування 2-х основних методів у правовому регулюванні, міжнародному 

трудовому праву притаманна ще низка специфічних засобів впливу на трудові 

правовідносини (політико-правового, морально-правового, ідейно-правового, 

організаційно-правового й спеціально-правового).  
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Важливими категоріями, ґрунтовне вивчення яких допоможе порівняти 

національне й міжнародне трудове право, є мета й завдання даних галузей 

права. Для уникнення плутанини, вважаємо за потрібне, коротко 

охарактеризувати використовувані терміни. Так термін «мета» у розумінні 

авторів Академічного тлумачного словника української мови розглядається як 

те, до чого хтось хоче досягти або як ціль, намічений план чи замисел [353, 

с.374]. З нашого погляду, вказане визначення повною мірою розкриває зміст 

цього терміна й може бути застосовано до будь-якої сфери правовідносин. Що 

ж стосується терміна «завдання» як складової частини сутності контролю у 

сфері управління, то в науковій літературі воно досліджено недостатньо повно, 

без застосування комплексного його розуміння. Тому вважаємо за необхідне 

знову звернутися до професійних дефініцій вказаної категорії у словниковій 

літературі. Зокрема, укладачі Великого тлумачного словника української мови 

поняття «завдання» трактують як обсяг роботи, виконання якої заплановано 

наперед, або те, що хочуть здійснити в майбутньому [354, с.378]. 

Запропоноване формування видається досить обґрунтованим, оскільки 

дозволяє зрозуміти, яким способом, яким чином, з використанням яких 

методів прогнозується виконати поставлені завдання у відповідній діяльності. 

Як бачимо, термін «мета» й «завдання» значно різняться за своє 

етимологічною природою. 

Зауважимо, що й мета як національного, так і міжнародного трудового 

права інтерпретується по-різному. Але, зважаючи на правову природу 

досліджуваних галузей права видається логічним те, що вони повинні мати 

однакове функціональне призначення. Додамо, що вказана позиція знаходить 

своє підтвердження серед значної численності науковців [34, с.509, 510; 22, 

с.110-112]. Отже, під метою вітчизняного й міжнародного трудового права 

треба розуміти постійне покращання умов праці трудівників, членів їх сімей, 

сприяння розширенню гарантій, що дозволяють підвищити ефективність 
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здійснення ними своїх трудових функцій. Досягнення вказаної мети можливе 

за рахунок мобілізації всіх існуючих правових засобів впливу, зокрема: а) 

нормування робочого дня працівників шляхом закріплення максимальної його 

тривалості; б) попередження безробіття; в) удосконалення охорони праці 

різних категорій трудящих; г) гарантування співрозмірності заробітної плати 

до виконаної трудової функції на рівні як внутрішньодержавного трудового 

законодавства, так і міжнародних конвенцій, угод і договорів. Окреслена мета 

є спільною, притаманною обом досліджуваним галузям права, тобто 

категорією, що підтверджує подібність міжнародного й національного 

трудового права. 

Деякі відмінності можна прослідкувати, порівнюючи завдання 

вітчизняного й міжнародного трудового права. Якщо завдання першого мають 

в основному локальний характер, тобто є властивими лише для внутрішніх 

трудових правовідносин в Україні, то міжнародний відповідник містить більш 

глобальні завдання, притаманні трудовому праву кожної країни світу.  

На підтвердження цього підкреслимо, що завданнями національного 

трудового права є: а) регламентування гарантій реалізації трудових прав та 

обов’язків на рівні вітчизняного законодавства; б) сприяння забезпеченню 

працівників належними умовами здійснення власної трудової функції на рівні 

держави; в) гарантування відповідного правового захисту порушених трудових 

прав і свобод трудящих на національному рівні.  

Завдання ж міжнародного трудового права (до речі ця категорія 

систематизована й належним чином відображена в Декларації «Про цілі й 

завдання Міжнародної організації праці») [355]) дещо відрізняються й 

охоплюють:  

‒ прагнення до зменшення такої негативної тенденції на ринку праці, як 

безробіття;  
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‒ досягнення співрозмірності навичок і здобутих професійних знань 

наявним професіям у країнах світу;  

‒ сприяння ефективності виконання працівниками своєї трудової функції 

шляхом надання можливості проходження додаткового спеціалізованого 

навчання й підвищення кваліфікації;  

‒ зміцнення тенденції підвищення заробітних плат у світі;  

‒ регламентування загальноприйнятих стандартів робочого часу з 

урахуванням рівня життя кожної країни;  

‒ покращання соціального забезпечення працівників;  

‒ гарантування можливості громадянам різних країн рівного доступу до 

освіти;  

‒ постійне розширення й перегляд на актуальність існуючих прав та 

обов’язків працюючих;  

‒ регламентація і здійснення контролю за міграцією трудового населення 

тощо.  

Отже, за своїм соціальним спрямуванням завдань міжнародне й 

національне трудове право ‒ це схожі категорії, хоча й мають певні 

відмінності в конкретних завданнях (для міжнародного трудового права ‒ це 

завдання загального або глобального характеру, для національного ж вони 

мають внутрішньодержавний, локальний характер). 

Наступним правовим поняттям, що використовуватиметься в цій науковій 

роботі для розуміння співвідношення окреслених галузей права є функції 

вітчизняного й міжнародного трудового права. У трудоправовій доктрині 

України сьогодні існує досить неоднозначна позиція щодо встановлення й 

визначення функцій цієї галузі права. Чимало науковців підтримують так 

званий вузький підхід до розуміння вказаного питання й називають основними 

функціями вітчизняного трудового права соціальну, захисну, виробничу й 

виховну функції [34, с.29-30]. Ці функції трудового права є досить 
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лаконічними у викладенні й підкреслюють основні напрямки впливу держави 

на трудові правовідносини. Деякі дослідники вважають указане міркування 

звуженою характеристикою функцій галузі права і пропонують більш 

розширене їх тлумачення. Ця позиція обґрунтовується в наукових розробках 

В. І. Щербини, який пропонує таку диференціацію функцій: 1) загально-

юридичні функції, що охоплюють регулятивну й охоронну; 2) галузеві, куди 

входять виробнича, захисна, запобіжна, відновлювальна (компенсаторна) й 

каральна; 3) суспільно-економічні, що містять економічну, соціальну, 

психологічну, виховну й управлінську функції [115, с.11]. Такий підхід, з 

нашої точки зору, заслуговує на увагу, він є досить корисним для з’ясування 

співвідношення функцій міжнародного й національного трудового права.  

Функції міжнародного трудового права у свою чергу більш 

систематизовані порівняно з вітчизняними й охоплюють регулятивну, 

правоохоронну, інтеграційно-корпоративну функції [34, с.511; 342, с.64].  

Спираючись на зазначене, виокремимо проміжні висновки 

‒ при використанні звуженого підходу до розуміння функцій у трудовому 

праві України й усталеного трактування функцій у міжнародній трудовій сфері 

правового регулювання, схожих напрямків їх впливу на трудові 

правовідносини не спостерігається, тобто вони досить суттєво різняться між 

собою;  

‒ при порівнянні розширеного підходу до розуміння функцій у сфері 

трудового права України й уніфікованого їх тлумачення в міжнародному 

трудовому праві варто звернути увагу на низку схожих функцій, що 

застосовуються в розглядуваній царині (ідеться про наявність регулятивного 

впливу на трудові правовідносини як в українському законодавстві, так і в 

міжнародному).  

Для формулювання однозначних висновків щодо співвідношення 

вітчизняного й міжнародного трудового права вважаємо за потрібне 
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ретельніше проаналізувати зміст схожих функцій цих правових галузей.. Так, 

В. І. Щербина розкриває зміст регулятивної функції як забезпечення 

ефективної реалізації норм українського законодавства, що стосуються 

впорядкування трудових правовідносин [115, с.11-13]. Що ж стосується 

регулятивної функції міжнародного трудового права, то вона має схожу 

сутність, але стосується не внутрішніх суб’єктів, а суб’єктів міжнародного 

регулювання праці й повинна визначатися як забезпечення відносин у процесі 

співпраці міжнародних установ, організацій і держав при впорядкуванні ними 

питань трудових правовідносин і найманої праці [34, с.512]. На нашу думку, ці 

позиції дослідників дозволяють установити порівняльні складники між 

національним та міжнародним правом у вказаному аспекті.  

Таким чином, зазначимо, що з огляду на досліджувану категорію ‒ 

функції ‒ міжнародне й національне трудове право значно різняться, оскільки 

їм більшою мірою притаманні відмінні функції у сфері регламентації праці. 

Спільність же цих правових галузей у порівнянні їх напрямків функціонування 

становить лише наявність однієї подібної функції – регулятивної. 

Спираючись на вищесказане, підсумуємо, що функції вітчизняного й 

міжнародного трудового права значно різняться (прикладом є існування 

відмінних функцій в обох галузях права), однак для них, зокрема, для 

регулятивної функції певною мірою притаманні і схожі риси. 

Важливою порівнюваною категорією служать принципи міжнародного й 

національного права як основоположні засади їх належного функціонування. 

Проаналізувавши наукову юридичну літературу, що стосується порушеного 

питання, зазначимо, що принципи обох галузей права схожі за своїм змістом і 

призначенням. Але, зважаючи на різноманітні погляди до їх класифікації 

робимо висновок, що вони мають бути згруповані наступним чином:  

– принципи вітчизняного й міжнародного трудового права, забезпечуючі 

трудові відносини на ринку праці, що охоплюють: свободу трудового 



258 

 

 

договору, рівність трудових прав осіб, забезпечення права на справедливу 

винагороду не нижче встановленого державного мінімуму оплати праці у 

відповідній сфері;  

– міжнародні й внутрішньодержавні принципи трудового права, 

функціонуючі для дотримання трудових прав осіб, полягають у: забороні 

дискримінаційних процесів у сфері виконання праці, забороні примусової 

праці і забороні дитячої праці.  

Узагальнимо, що за сферою функціонування зазначених принципів 

міжнародне й національне трудове право є схожими категоріями.  

Однак, існують також певні відмінності між принципами досліджуваних 

галузей права. Так, перша відмінність виявляється в різному нормативному 

закріпленні вказаних принципів. Цілком логічним є те, що принципи 

трудового права України містяться в основних профільних внутрішніх 

законодавчих нормативно-правових актах ‒ у Конституції України [1], Кодексі 

законів про працю України [2], Законі України «Про охорону праці» [160] й 

проекті Трудового кодексу України [81], а міжнародно-правові принципи ‒ в 

таких міжнародних актах, як Загальна декларація прав людини (1948 р.) [268], 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.) [255], 

Європейська соціальна хартія (1961 р., переглянута в 1996 р.) [267], Декларація 

МОП «Про основоположні принципи та права у світі праці» від (1998 р.) [356]. 

З нашого погляду, різниця між національним і міжнародним трудовим правом 

певною мірою полягає у відмінності законодавчого закріплення 

основоположних засад в царині використання праці. 

Ще однією відмінністю принципів вітчизняного й міжнародного 

трудового права є різний характер їх поширення. Принципи праці в 

міжнародній сфері, як відомо, мають загальнообов’язковий характер для всіх 

держав, що ратифікували відповідні міжнародні документи, де вказані 

принципи були закріплені. А от внутрішньодержавні принципи праці (в тому 
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числі трудового права України) є обов’язковими для виконання відповідними 

суб’єктами трудових правовідносин лише на території тієї держави, де вони 

мають законну силу (в нашому випадку – це Україна). І саме в цьому 

принципи міжнародного трудового права й національного відповідника 

різняться, що, відповідно, спричиняє відмінність і досліджуваних правових 

галузей.  

Таким чином, подібність міжнародного й національного трудового права 

полягає в однакових принципах, що застосовують до трудових правовідносин, 

зокрема: принципи, що забезпечують трудові відносини на ринку праці ( 

свобода трудового договору, рівність трудових прав осіб і забезпечення права 

на справедливу винагороду не нижче встановленого державного мінімуму 

оплати праці у відповідній сфері) і принципи, які функціонують для 

дотримання трудових прав осіб (заборона дискримінаційних процесів у 

трудовій сфері, а також заборона примусової і дитячої праці). Різниця ж між 

національним і міжнародним правом полягає: а) у відмінності законодавчого 

закріплення основоположних засад у сфері використання праці (міжнародні 

принципи праці здебільшого закріплюються в міжнародно-правових актах, 

тоді як національні – на рівні внутрішніх регулятивних актів); б) на відміну від 

принципів трудового права України, в міжнародній сфері вони мають 

загальнообов’язковий характер для всіх держав, які ратифікували відповідні 

міжнародні документи, де ці принципи були закріплені.  

 Порівняння досліджуваних галузей неможливе без детального аналізу їх 

основного компоненту – суб’єктів трудових правовідносин вітчизняного й 

міжнародного трудового права. За цим критерієм розмежування міжнародне 

трудове право значно відрізняється від національного, оскільки містить ряд 

унікальних суб’єктів правового регулювання. Єдине, в чому солідарні всі 

правники [177, с.10; 342, с.64] ‒ це те, що держава виступає основним 

суб’єктом як міжнародних, так і вітчизняних трудових відносин, бо володіє 
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найбільшим обсягом правосуб’єктності. Однак, маючи рівну 

правосуб’єктність, держави в силу об’єктивних причин мають різні 

можливості її реалізації. Що ж до суб’єктів трудових правовідносин у 

міжнародній сфері, то вони порівняно із трудовим правом України, значно 

різняться. Наприклад, в галузі національного трудового права суб’єкти 

правовідносин певною мірою є чітко визначеними (без урахування низки 

зауважень учених стосовно окремих проблемних їх учасників).  

Висловлюємо солідарність з точкою зору К. М. Гусова й В. М. Толкунової 

[357, с.75] і пропонуємо перелік суб’єктів трудового права України, а саме: а) 

держава (в особі уповноважених державних органів); б) працівники; в) 

роботодавці (в тому числі підприємства, установи та організації); г) органи 

профспілки або інші, уповноважені працівниками органи на підприємстві, в 

установі чи організації; д) відповідні суб’єкти соціального партнерства; е) 

органи правоохоронного типу (примирна комісія, КТС, суд тощо). У 

зазначеному прослідковується специфічна структура суб’єктів вітчизняного 

трудового права, яка майже не переплітається з переліком суб’єктів 

міжнародного трудового права (за винятком держави, фізичних осіб 

працівників і роботодавців).  

Натомість однозначного визначення суб’єктного складу трудових 

правовідносин у міжнародній сфері назвати неможливо. Із цього приводу 

серед науковців і донині точаться гострі дискусії. Так С. С. Лукаш заперечує 

віднесення до суб’єктів міжнародного трудового права держави, пропонуючи 

вважати головним учасником трудових правовідносин міжнародного 

спрямування Міжнародну організацію праці [209, с.28]. На наше глибоке 

переконання вказана позиція вченого є хибною, до того ж науково не 

обґрунтованою: оскільки, по-перше, держави, будучи суб’єктами, наділеними 

найбільшою правосуб’єктністю, є першочерговими учасниками регулювання 

міжнародних трудових правовідносин; по-друге, до суб’єктного складу на 
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паритетних засадах входить і створений державами світу для вирішення 

ключових проблем спеціалізований орган, що діє при ООН,‒ Міжнародна 

організація праці.  

Цікавою видається позиція П. Є. Морозова, який пропонує до суб’єктів 

міжнародного трудового права віднести лише 2 групи учасників ‒ міжнародні 

організації й транснаціональні компанії (підприємства). Ця думка заслуговує 

на увагу, однак бути широко використовуваною не може, оскільки вказане 

обмеження суб’єктного складу коло дійсних учасників міжнародних трудових 

правовідносин окреслює нечітко.  

Зважаючи на брак одностайного розуміння суб’єктів міжнародного 

трудового права, для з’ясування співвідношення досліджуваних правових 

галузей вважаємо, що їх систематизацію треба відобразити наступним чином:  

‒ держави як первинні й основні суб’єкти міжнародно-правового 

регулювання праці;  

‒ міжнародні міждержавні організації (Організація Об’єднаних Націй та її 

спеціалізований орган – Міжнародна організація праці);  

‒ регіональні міждержавні організації, що діють в царині трудових 

правовідносин (Європейський Союз, Рада Європи, Організація Африканських 

Держав, Організація з безпеки і співробітництва в Європі та ін.);  

‒ міжнародні недержавні організації (Європейська конференція 

роботодавців, Міжнародна організація роботодавців та ін.);  

‒ міжнародні правозахисні організації, що функціонують у різних сферах 

правовідносин, у тому числі і трудових (наприклад Human Right Watch);  

‒ транснаціональні компанії як важливий суб’єкт міжнародного 

регулювання трудових правовідносин. Спираючись на сформульовані вище 

переліки суб’єктів міжнародного й вітчизняного трудового права, зробимо 

певні висновки. По-перше, схожість досліджуваних галузей права полягає в 

наявності однакових суб’єктів трудових правовідносин (ідеться про державу 



262 

 

 

та її уповноважені органи як про ключові суб’єкти регулювання трудової 

діяльності). По-друге, наявність значної відмінності між суб’єктами 

міжнародного й вітчизняного трудового права, що виявляється в існуванні 

різних між собою учасників трудових правовідносин. 

Для цілісного розуміння співвідношення досліджуваних галузей права 

треба розглянути акти правового регулювання національного й міжнародного 

трудового права. Зазначимо, що в таких актах більше спільних рис, аніж 

відмінностей, що підтверджується положеннями українського законодавства. 

Так, за ст. 9 Основного Закону України міжнародні договори, що належним 

чином ратифіковані Верховною Радою України, є частиною вітчизняного 

законодавства [1]. Додатковим підтвердженням цієї специфіки міжнародних 

норм виступають і положення ст. 19 Закону «Про міжнародні договори 

України» [142] та ст. 8-1 Кодексу законів про працю України [2], де 

передбачається пріоритет положень міжнародних договорів перед нормами 

національних законів.  

Таким чином із цитованих норм законодавства логічно випливає, що 

джерела права (акти правового регулювання) для обох досліджуваних 

правових галузей є однаковими, точніше, акти правового регулювання 

міжнародного трудового права є обов’язковими для всіх держав, які 

ратифікують певні угоди у сфері трудових правовідносин. Натомість, 

вітчизняне регулятивне законодавство є обов`язковим для виконання лише в 

межах певної держави (в нашому випадку – України).  

Ось чому гадаємо, що потрібно відобразити джерела міжнародного й 

національного трудового права окремо для уникнення непорозумінь і 

неточностей. Так, до актів правового регулювання міжнародного характеру у 

сфері праці необхідно насамперед відносити: а) акти у сфері праці, прийняті 

ООН; б) акти, схвалені спеціалізованою установою при ООН – Міжнародною 

організацією праці; в) міжнародні договори з питань упорядкування трудових 
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правовідносин, прийняті міжнародними міждержавними організаціями й 

установами; г) двосторонні договори між країнами світу та ін. Джерельна база 

національного трудового законодавства в основному охоплює: а) міжнародні 

акти, ратифіковані належним чином; б) Конституцію України; в) вітчизняні 

нормативно-правові акти (Кодекс законів про працю України та інші 

законодавчі акти); г) підзаконні нормативні акти; д) акти локального 

регулювання тощо.  

З урахуванням ще раз зазначеного наголосимо, що акти правового 

регулювання міжнародного трудового права є вищими в ієрархічній структурі 

(при їх несуперечності національному законодавству й належній 

імплементації) над вітчизняними регулятивними актами, однак у сукупності 

усі вони становлять єдиний конгломерат нормативного регламентування в 

царині трудових правовідносин. Таким чином, ґрунтовне вивчення актів 

правового регулювання (джерел) дозволяє вести мову про спільність 

міжнародного й вітчизняного трудового права, оскільки правовідносини у цих 

обох правових галузях мають схожі нормативно-правові акти.  

Підсумовуючи викладене, узагальнимо, в чому ж полягає співвідношення 

національного й міжнародного трудового права: 

1. Як національному, так і міжнародному трудовому праву притаманна 

схожа структура, що відрізняється лише окремими специфічними складовими 

інститутами (ідеться про побудову й елементи Особливої частини 

міжнародного трудового права). 

2. Відмінності вітчизняного й міжнародного права: а) на відміну від 

трудового права України, предмету міжнародного відповідника властиве 

регламентування більш широкого кола правовідносин (у тому числі й відносин 

із соціального забезпечення працівників); б) наявність у предметі 

міжнародного трудового права іноземного елемента, що є специфічною 

особливістю всіх міжнародних правовідносин. Схожість порівнюваних галузей 
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права виявляється у регулюванні основного предмета як міжнародного, так й 

вітчизняного трудового права ‒ трудових і тісно пов’язаних з ними 

правовідносин.  

3. Подібність міжнародного й національного трудового права виявляється 

у використанні 2-х методів правової регламентації – імперативного й 

диспозитивного. Різниця ж полягає в тому, що міжнародному трудовому праву 

притаманна ще низка таких методів впливу на трудові правовідносини, як 

політико-правовий, морально-правовий, ідейно-правовий, організаційно-

правовий і спеціально-правовий.  

4. Спільна мета вітчизняного й міжнародного права ‒ постійне 

покращання умов праці трудящих, членів сімей і сприяння розширенню 

гарантій, що дозволяють підвищити ефективність здійснення ними своїх 

трудових функцій. Ця мета є спільною, властивою обом розглядуваним 

галузям права, тобто категорією того, що це підтверджує подібність 

міжнародного й національного трудового права. 

5. За своїм соціальним спрямуванням завдань міжнародне й вітчизняне 

трудове право є схожими категоріями. Однак існують певні відмінності в їх 

конкретних завданнях: першому властиві завдання загального, глобального 

характеру, тоді як для національного другого вони є внутрішньодержавними, 

локальними. 

Значно ці обидві галузі права різняться тим, що їм більшою мірою 

притаманні відмінні функції у сфері регулювання праці. Якщо порівнювати 

напрямки функціонування вітчизняного й міжнародного трудового права, 

подібність останніх полягає лише в наявності однієї спільної функції ‒ 

регулятивної.  

Подібність міжнародного й національного трудового права ‒ це наявність 

однакових принципів, які застосовують до трудових правовідносин, а саме: а) 

принципи, що забезпечують трудові відносини на ринку праці (свобода 
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трудового договору, рівність трудових прав осіб, забезпечення права на 

справедливу винагороду не нижче встановленого державного мінімуму оплати 

праці у відповідній сфері); б) принципи, що функціонують для дотримання 

трудових прав осіб (заборона дискримінаційних процесів у сфері виконання 

праці, примусової дитячої праці). Різниця між досліджуваними галузями права 

полягає в наступному: а) по-різному законодавчо закріплюються 

основоположні засади у сфері використання праці (міжнародні принципи 

праці ‒ здебільшого в міжнародно-правових актах, національні – на рівні 

внутрішніх регулятивних актів); б) на відміну від принципів трудового права 

України, принципи праці в міжнародній царині мають загальнообов’язковий 

характер для всіх держав, які ратифікували відповідні міжнародні документи, 

де ці принципи були закріплені.  

6. Зважаючи на сформульовані вище переліки суб’єктів як міжнародного, 

так і вітчизняного трудового права, зробимо такі висновки: а) схожість 

досліджуваних галузей права полягає в наявності однакових суб’єктів 

трудових правовідносин (ідеться про державу та її уповноважені органи як про 

ключових суб’єктів регламентації трудової діяльності); б) наявність значних 

відмінностей між суб’єктами міжнародного й національного трудового права, 

що виявляється в існуванні непобідних між собою учасників трудових 

правовідносин. 

7. Дослідження актів правового регулювання (джерел) дозволяє 

підкреслити спільність міжнародного й національного трудового права, 

оскільки правовідносини обох галузей права характеризуються схожими 

нормативно-правовими актами.  

8. Відмінні риси міжнародного й вітчизняного трудового права 

охоплюють: а) наявність різних інститутів в Особливих частинах 

національного й міжнародного трудового права; б) на відміну від трудового 

права України, предмету міжнародного відповідника властиве регулювання 
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більш широкого кола правовідносин (у тому числі й відносин із соціального 

забезпечення працівників); в) наявність у предметі міжнародного трудового 

права так званого іноземного елемента, що є специфічною особливістю всіх 

міжнародних правовідносин; г) незважаючи на застосування обома 

досліджуваними галузями 2-х основних методів правового регулювання праці, 

міжнародному трудовому праву притаманна ще низка таких специфічних 

методів впливу на трудові правовідносини, як політико-правовий, морально-

правовий, ідейно-правовий, організаційно-правовий і спеціально-правовий; д) 

міжнародному трудовому праву властиві завдання загального, глобального 

характеру, тоді як у національному трудовому праві вони є 

внутрішньодержавними, локальними; е) відмінність функцій у сфері 

регулювання праці; є) відмінності в законодавчому закріпленні 

основоположних засад у сфері використання праці: (міжнародні принципи ‒ 

закріплюються здебільшого в міжнародно-правових актах, національні – на 

рівні внутрішніх регулятивних актів); ж) на відміну від принципів трудового 

права України, принципи праці в міжнародній сфері мають 

загальнообов’язковий характер для всіх держав, що ратифікували відповідні 

міжнародні документи, де ці принципи були закріплені; з) існування несхожих 

між собою учасників трудових правовідносин цих галузей права. 

9. Схожість вітчизняного й міжнародного права виявляється через такі 

особливості: а) подібність структурної побудови їх Загальної й Особливої 

частини; б) схожість порівнюваних галузей права в регулюванні предмета 

трудових і тісно пов’язаних з ними правовідносин; в) використання обома 

галузями 2-х методів правового регулювання – імперативного й 

диспозитивного; г) наявність у цих правових галузях спільної мети – 

постійного покращання умов праці трудівників, членів їх сімей і сприяння 

розширенню гарантій, що дозволяють підвищувати ефективність здійснення 

працівниками своєї трудової функції; д) подібність завдань міжнародного й 
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вітчизняного трудового права; е) наявність у напрямках їх функціонування 

спільної функції – регулятивної; є) задіяння обома галузями права однакових 

принципів у сфері використання праці; ж) наявність однакових суб’єктів 

трудових правовідносин (ідеться про державу та її уповноважені органи як про 

ключових суб’єктів регулювання трудової діяльності); з) схожість регулюючих 

актів (джерел) у сфері застосування праці.  

Узагальнюючи вищевикладені висновки, зазначимо, що національне й 

міжнародне трудове право за своєю сутністю в основному є схожими, 

подібними категоріями, незважаючи на низку специфічних особливостей, що 

характеризуються як відмінні риси. З’ясування останніх дозволить упевнено 

говорити про ґрунтовність і детальність цієї наукової роботи, про її корисність 

для виокремлення недоліків і прогалин у справі вітчизняного й міжнародного 

регулювання праці і для пошуків методів, способів і засобів їх подолання й 

усунення.  

 

3.3. Проблеми й прогалини у національного та міжнародного трудового 

права 

 

В Україні відбувається активний процес уніфікації національного й 

міжнародного трудового права. Суспільні трудові правовідносини 

регулюються 2-ма самостійними, взаємодіючими системами. При здійсненні 

правового регулювання всього спектра багатогранних суспільних відносин у 

сфері праці часто виникають певні проблеми, що стосуються як міжнародного, 

так і вітчизняного трудового права, вирішення яких потребує обґрунтованого 

теоретичного дослідження. 

При взаємодії розглядуваних галузей права виникають проблеми щодо 

регулювання їх співвідношення, застосування практики міжнародних судів, 

невідповідальності міжнародних нормативно-правових актів основним 
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міжнародним стандартам праці та чимало інших,що пояснюється наявністю 

прогалин і неточностей в актах трудового законодавства.  

Поряд з прогалинами в системах міжнародного й національного 

трудового права існує низка теоретико-прикладних проблем, що виникають 

все частіше, оскільки відбувається поглиблена інтеграція зазначених систем. 

Ось чому ґрунтовне вивчення недоліків, проблем і прогалин міжнародного й 

вітчизняного трудового права дає підстави наголосити на актуальності 

дослідження обраної нами тематики. При цьому особливо важливим є 

здійснення акценту на ті проблеми, що виникають при взаємодії цих галузей 

права, оскільки цей аспект майже не досліджувався теоретиками науки 

трудового права. 

Проблемами і прогалинами міжнародного права взагалі займалися такі 

науковці, як М. Боса, Г. Кельзен, В. В. Лазарєв, Д. Б. Левін, В. М. Ліхачов, Л. 

Сіора, Д. І. Фельдман та ін. Їх наукові напрацювання відіграли неабияку роль у 

системі теоретичних знань про міжнародне право. Проблемам і прогалинам 

національного трудового права присвячені наукові пошуки таких учених, як В. 

С. Венедиктов, Я. Ю. Кондратьєв, П. Д. Пилипенко, І. М. Прибиткова, Ю. І. 

Римаренко, О. М. Ярошенко та ін. 

Серед дослідників і сьогодні триває наукова дискусія щодо проблем і 

прогалин трудового права й пошуків шляхів їх вирішення. Деякі вчені 

досліджували прогалини і проблеми трудового права стосовно конкретних 

його інститутів, інші ж займалися науковими пошуками й визначенням їх 

загальної правової природи й сутності. У системі наукових знань бракує 

комплексних наукових розробок, що стосуються проблем і прогалин у 

національному й міжнародному трудовому праві. Ось чому комплексне 

дослідження цієї проблематики з метою доповнення системи наукових знань 

його тезами вважаємо актуальним.  
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Словникова література наводить таке тлумачення терміну «проблема» (гр. 

problema – задача, утруднення) – це складне теоретичне або практичне 

завдання, що потребує вивчення, дослідження й вирішення [358, с. 776]. Отже, 

як певне завдання, воно завжди потребує свого виконання. Але ж не всі 

проблеми можуть бути усунені шляхом виконання певних завдань. Як відомо, 

проблема може знаходитися як на теоретичному, так і на практичному рівні. 

Для досягнення мети, яку ми перед собою поставили, будемо досліджувати ті 

проблеми, вирішення яких лежить у практичній площині. 

Як доводить О. Я. Белошапка, проблема – це ситуація, що служить 

пробуджуючим чинником для діяльності людини і вимагає від неї активних 

дій (досліджень, проектування, тощо), щоб ліквідувати наслідки чогось чи 

запобігти їх виникненню [359, с. 105]. Відповідно до цієї позиції вченого 

проблему визначено як ситуацію, а не як завдання. На нашу ж думку, з 

правової точки зору доцільніше трактувати проблему як стан у правовій науці 

чи у правовій системі, що матиме більше прикладне значення для нашої 

роботи. Таким чином, проблема – це стан законодавства чи правової системи, 

за якого ускладнено чи унеможливлено здійснення виконання правом своїх 

функцій. 

Не приділяючи надмірної уваги аналізу різних думок вчених, наведемо 

власну дефініцію розглядуваного поняття. Проблеми міжнародного й 

національного трудового права – це стан системи нормативно-правових актів 

цих галузей права, їх співвідношення, за якого виникають труднощі із 

застосуванням конкретної норми чи низки норм на практиці з метою 

вирішення завдань, задля яких існують ці акти, відповідний стан потребує 

усунення (з точки зору практики), а також стан системи наукових знань та їх 

співвідношення, за якого певні елементи останньої не узгоджуються між 

собою й не дозволяють дійти до спільної думки або до чітко сформульованих 
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концепцій і який потребує додаткових досліджень, розробок і вивчення (з 

точки зору науки). 

Перейдемо до розгляду категорії «прогалина». В. В. Лазарєв у прямому 

сенсі термін «прогалина» визначає як пусте, незаповнене місце, пропуск 

чогось, а в переносному – як хиба, недогляд, недолік. При цьому хибу вчений 

характеризує як невиконання належного, недогляд ‒ як помилку з 

необережності, недолік – як недосконалість, прогріх або неповну кількість 

чого-небудь [360, с. 5]. Таке широке трактування характеризує сутність 

прогалини з аспекту змістовного значення терміна й не має конкретної 

прив’язки до права. Основними характеристиками прогалини, на думку 

вченого, є те, що вони не є бажаним явищем і ототожнюється з певною 

помилкою. Таким чином, прогалина вважається недоліком, присутнім в 

об’єктах суспільної дійсності. 

Я. Шапп інтерпретує прогалину, як «незаплановану неповноту» 

нормативно-правових приписів, необхідних для вирішення конкретного 

випадку, і деталізує, що йдеться про нестачу такого нормативного припису для 

вирішення існуючої проблеми, який за змістом (навіть за найбільш широкого 

трактування) підлягав би застосуванню в цьому випадку [361, с. 30; 362, с. 

197]. Як бачимо характеристика цього поняття більш вузька, має суто 

правовий зміст. При цьому йдеться про прогалину, яка може існувати в 

системі актів трудового права. Подібне тлумачення можна застосувати й до 

вужчої сфери правовідносин – до трудових правовідносин. Інакше кажучи, при 

виникненні певної ситуації між працівником і роботодавцем не буде 

відповідного припису трудового права, який підлягав би застосуванню. 

Вирішення проблеми прогалин права можливе при здійсненні їх поділу, 

який впливає на їх природу. Останній має місце як у теорії права, так і в 

правових актах. Наприклад, у листі Міністерства юстиції України від 30 січня 

2009р. за № Н-35267-18 «На звернення щодо порядку застосування 
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нормативно-правових актів» наголошується на необхідності розрізняти 

прогалини у праві і прогалини в законі [363]. Отже, з практичної точки зору 

для вирішення цієї проблеми в першу чергу слід установити, належить 

відповідна прогалина до категорії прогалин у праві чи до категорії прогалин у 

законодавстві. 

У наведеному Листі встановлено позицію Міністерства, за якою 

прогалина у праві – це повна або часткова відсутність у діючих нормативно-

правових актах необхідної юридичної норми [363]. Ідеться про сукупність 

діючих законодавчих актів держави, які не дають можливості конкретно 

зрозуміти, як же має бути врегульована та чи інша ситуація. Ось і в трудовому 

праві виникає проблема вирішення певних трудових спорів. Адже орган, який 

вирішуватиме трудовий спір відповідно до його компетенції змушений 

застосовувати такий метод як аналогія права.  

Такі дискретні дії у вітчизняній правовій системі можуть призвести до 

неоднакової правозастосовної практики, а значить, до порушення трудових 

прав працівників. До того ж у наведеному випадку суб’єкти трудових 

правовідносин не матимуть змоги достовірно спрогнозувати правові наслідки 

своїх дій. Ще раз наголошуємо, що проблема прогалин у трудовому праві є 

вкрай важливою, назрілою, своєчасною, а тому повинна бути вирішеною. 

Звернімося до точок зору вчених із цього приводу. Як зазначає знана 

дослідниця теорії держави і права О. Ф. Скакун, прогалина у праві – це повна 

або часткова відсутність у чинних нормативно-правових актах необхідних 

юридичних норм, яку не можна ототожнювати з таким поняттям, як «помилка 

у праві», що є результатом хибного оцінювання об’єктивних умов і прояву не 

тієї законодавчої волі, які слід було б втілити в нормативно-правовому акті 

[341, с. 400]. Як і багато інших учених вона вважає ситуацію прогалини явною 

помилкою. На нашу думку, це об’єктивна ситуація, оскільки в нормативно-
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правових актах неможливо передбачити всіх обставин, які можуть виникнути 

в суспільних відносинах. 

Повернімося до другого виду прогалин, які згідно з позицією викладеною 

в цитованому вище Листі Мін’юсту становлять собою повну або часткову 

відсутність необхідних юридичних норм у конкретному законі [363]. Як 

бачимо, така прогалина трактується як відсутність певних норм у відповідному 

акті. З нашого погляду, це твердження вимагає уточнення. За такого розуміння 

категорії «прогалина в законі» йдеться про брак норми у нормативно-

правовому акті, покликаної впорядковувати саме ті відносини, які він повинен 

регулювати. Таке вузьке розуміння певною мірою є коректне. Так, Кодекс 

законів про працю, який має регламентувати трудові правовідносини, містить 

деякі положення, зазначені в ньому досить вузько. Наприклад, недостатньо 

деталізовано правове регулювання ним відпусток, оплати праці [2]. Водночас 

відповідні норми знаходяться у спеціальних законах: Законах України «Про 

відпустки» [162] і «Про оплату праці» [161]. Таким чином, інколи брак 

певного деталізованого положення в кодифікованому нормативно-правовому 

акті виправлено у спеціальних нормативно-правових актах, покликаних 

упорядковувати вужче коло трудових правовідносин. Крім цього, нерідко 

конкретний закон містить банкетні норми, що відсилають користувача до 

іншого закону чи підзаконного нормативно-правового акта, які детальніше 

регулюють на конкретне питання. Можна припустити, що подібна ситуація 

наявна й у міжнародному трудовому праві, тобто існують конкретні 

міжнародні правові акти, покликані врегульовувати ту чи іншу сферу трудових 

правовідносин між державами-учасницями. 

О. Б. Венгеров [364, с. 267], З. А. Незнамова [365, с. 12], А. М. Шульга 

[366, с. 93] стоять на позиції, що прогалина в законі є там, де нормативний акт, 

регламентує суспільні відносини в загальній формі, залишає якісь аспекти 

останніх без правового регулювання, в той час як вони повинні бути 
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впорядковані саме цим законом. На думку В. Пригоцького, за браком 

необхідного нормативного акта, тобто там, де навіть у загальній формі певні 

відносини не отримали свого закріплення, наявна прогалина у праві [367, с. 

138]. Така думка вчених щодо прогалини в законодавстві вбачається досить 

влучною й узгоджується з точкою зору, наведеного вище. Що ж стосується 

прогалини у праві, з приводу якої висловився В. Пригодський, вважаємо, що 

повинно йтися про відсутність не нормативно-правового акта в цілому, а саме 

про відповідну норму в будь-якому нормативно-правовому акті. Така норма 

має бути конкретною й виключати дискрецію у правозастосуванні. Це 

стосується трудового права як міжнародного так і національного. 

Вивчали поняття «прогалина в законодавстві» й інші вчені. С. С. Алексєєв 

тлумачить його як відсутність у законі конкретної норми, необхідної для 

регламентації відносин, що входять до сфери його правового регулювання 

[368, с. 406]. До слушної тези науковця бажано додати одне застереження: не 

можна вважати прогалинами в законодавстві ситуацію, за якої у відповідному 

акті законодавства встановлені банкетні норми, що відсилають користувача до 

інших нормативно-правових актів. При цьому можлива також ситуація, коли 

відсилання здійснюється на неіснуючий нормативно-правовий акт або на 

такий, що втратив чинність. У цьому випадку можна говорити про прогалину в 

законодавстві. Це стосується й міжнародно-правових актів, у яких можлива 

наявність відсильних норм до актів чи то законодавства, чи то до актів 

колективно-правового регулювання. 

З погляду В. М. Хропанюка, прогалина в законодавстві – це відсутність 

правової норми, покликаної вирішувати конкретні життєві випадки, що 

охоплюються правовим регулюванням і повинні бути вирішені на підставі 

права [369, с. 267,268]. Ця дефініція не дає можливості розмежувати категорії 

«прогалина у праві» і «прогалини в законодавстві». При цьому підкреслимо, 

що прогалини полягають у тому, що певні випадки не охоплені правовим 
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регулюванням, а от науковець визначає таку ситуацію дещо по-іншому. 

Ідеться, ймовірно, про те, що певний аспект правовідносин не охоплюється 

правовим регулюванням. Як слушно зазначає вчений, ідеться саме про 

випадки, які повинні були б охоплюватися нормами права. Отже, необхідно 

розмежовувати прогалини у праві і прогалини в законодавстві. Для подолання 

перших слід застосовувати такий метод вирішення тієї чи іншої проблеми, як 

аналогія права, а для других ‒ аналогія законодавства. Такі методи мають 

місце й у сфері трудових правовідносин з метою усунення цих прогалин. 

За словами В. В. Лазарєва «прогалини в законах і прогалини в 

законодавстві є прогалинами у праві і навпаки» [370, с. 8]. Підтримують цю 

точку зору С. С. Алексєєв [371, с. 261] і М. Н. Вопленко [372, с. 24]. На нашу 

думку, ця теза має право на існування. Більшість же вчених розмежовують 

розглядувані нами поняття. Приєднуємося до їх погляду, все ж таки доцільно з 

огляду на те, що процесуальне законодавство чітко вирішує такі проблеми за 

допомогою використання 2-х методів – аналогії права й аналогії 

законодавства. Таким чином, якщо в тому чи іншому акті трудового 

законодавства бракує норми, яку можна застосувати до аналогічних 

правовідносин, у першу чергу потрібно знайти відповідну норму в інших 

актах; якщо не вдалося вирішити цю проблему, необхідно вивчити ситуацію у 

плані можливості використання інших норм; якщо й цього не вдалося зробити, 

застосовується аналогія права. Це свідчить на користь того, що існують як 

прогалини законодавства, так і прогалини права. 

Іншу думку висловлює М. А. Кауфман, зазначаючи, що прогалина може 

існувати в законодавстві, а не у праві загалом [373, с. 54]. Вважаємо його тезу 

досить неординарною. Імовірно, така принципова різниця з позицією інших 

правознавців полягає в тому, що вчений для означення прогалини 

використовує в конкретному випадку термін «право» в широкому його 

розумінні – як систему всіх правових явищ. Із цієї точки зору, дійсно право в 
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широкому значенні не повинно мати прогалин. Відповідні ж правила їх 

подолання існують також у межах правосвідомості і принципів права. Проте в 

даній науковій роботі використовуватиметься загальноприйняте розуміння 

прогалин. 

Деякі науковці розглядають вужчу категорію прогалин, а саме «прогалини 

у трудовому праві». Саме ця категорія і є елементом предмета цього 

дослідження.  

На переконання О. М. Ярошенка прогалини у трудовому праві – це повна 

або часткова відсутність правового регулювання тієї сфери суспільних 

відносин, яка об’єктивно вимагає регламентації нормами трудового права 

України й не може нормально функціонувати без обов’язкових для виконання 

юридичних норм [374, с. 30]. Висловлюємо цілковиту солідарність із 

твердженням ученого із цього приводу й відзначаємо, що в цій дефініції 

розглядуваного поняття немає поділу на прогалини у праві і прогалини в 

законодавстві, отже, це визначення дещо узагальнено. Із цього робимо 

висновок, що науковець досліджує загальне розуміння прогалин, існуючих у 

праві. Варто зазначити, що регламентування трудових правовідносин може 

здійснюватися трудовим правом не лише національним, а й міжнародним, 

частина якого, як відомо, служить елементом трудового права України. У 

підсумку – логічне твердження: системи міжнародного трудового права теж 

можуть містити певні прогалини. 

О. М. Ярошенко вперше у низці наукових праць системному 

теоретичному аналізу піддав проблему прогалин у трудовому праві та 

законодавстві про працю [375; 376; 377; 378; 379; 380]. На їх основі зроблено 

висновок, що способи усунення прогалин у трудовому праві – це сукупність 

спрямованих на їх усунення правозаповнюючих дій компетентних 

правотворчих органів по прийняттю тих правових норм, яких бракує у 

трудовому праві, а також дій суб’єктів правозастосовчої діяльності по їх 
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подоланню у процесі використання норм цієї галузі права. Стадію 

встановлення прогалин у трудовому праві необхідно поділити на 2 етапи. 

Перший полягає у визначенні можливості й потреби правового регулювання 

певних прогальних суспільних відносин, другий треба пов’язати з виявленням 

наявності (або відсутності) регламентування відповідних суспільних відносин 

чинними нормами трудового права. Для реалізації завдань першого етапу, 

необхідно (а) визначити принципову можливість правової регламентації 

зазначених відносин, а в разі позитивного вирішення цього питання 

встановити їх галузеву належність, тобто з’ясувати, входять вони чи ні до 

предмета правового регулювання цієї галузі; (б) встановити необхідність 

правового регулювання суспільних відносин трудовим правом. 

Переходимо до вивчення прогалин у міжнародному трудовому праві, 

спираючись на загальнотеоретичні розробки фахівців. За результатами 

вивчення системи міжнародного права Д. І. Фельдман зазначив, що «весь 

процес кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права, багаторічна 

діяльність Комісії міжнародного права та інших органів системи ООН у цій 

сфері повсякденно пов’язані спочатку з установленням прогалин, а потім і з 

проблемою їх заповнення» [381, с. 63]. Дійсно, міжнародне право покликано 

подолати прогалини, що мають місце в тій чи іншій правовій площині. 

Спираючись на концепцію дуалізму щодо співвідношення міжнародного й 

національного права, зробимо висновок, що відповідні міжнародно-правові 

договори мають усувати прогалини у системах як міжнародного права, так і 

національного законодавства. Особливо це підтверджується у випадку, коли 

йдеться про міжнародне й національне трудове право. Прикладом можуть бути 

міжнародні стандарти праці, що забезпечують регулювання реалізації 

трудових прав в національних системах права держав – членів ООН, зокрема, 

шляхом усунення відповідних прогалин в національних системах 

законодавстві цих держав. 
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Дуже кардинальною видиться позиція Г. Кельзена з приводу наявності 

такої категорії, як «прогалини міжнародного права». Учений взагалі 

заперечував можливість існування прогалин у міжнародному праві, 

спираючись на «логічну повноту» та «логічну замкненість» останнього. 

Розглядаючи міжнародне право як абстракцію науковець указував на наявність 

у самій його структурі таких «вічних» елементів, як загальні принципи права, 

які практично здатні дати відповідь на будь-яке питання щодо міжнародних 

відносин. Науковець виходив з того, що міжнародне право є самодостатньою 

системою і взагалі не може мати прогалин [382, с. 349]. Думка дослідника 

може мати право на існування, якщо систему міжнародного права розглядати в 

широкому розумінні: в теорії права його вкладають у поняття «правова 

система». Якщо ж слідувати цій логіці, можна дійти аналогічного висновку 

щодо наявності прогалин у національному праві, яке теж є самодостатньою 

системою і здатне логічно усувати всі недоліки своїх елементів. Однак 

можливість вирішувати таку правову проблему, як прогалина, не означає, що 

такої правової категорії не існує. І хоча правова система дає відповідь на 

запитання як долати прогалини, ми впевнені, що вони існують у ній, проте 

можуть вирішуватися за допомогою таких правових елементів, як аналогія 

права чи закону, поширення принципів, здійснення тлумачення, узагальнення 

судової й адміністративної практики. 

Підхід наведений вище свого часу критикував В. М. Корецький, 

наголошуючи, що принципи права і правові принципи не мають всеосяжної 

здатності до вирішення таких правових проблем, як колізії [383, с. 6]. 

Неможливо не погодитись із цією думкою вченого. Але варто підкреслити, що 

подолання колізій відбувається шляхом застосування не лише правових 

принципів, а й інших правових засобів. Це стосується й міжнародного 

трудового права, прогалини в якому заповнюються, наприклад, тлумаченням 

відповідних нормативно-правових актів, узагальненням правозастосування, 
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рішеннями міжнародних судів згідно з їх юрисдикцією, якщо ці рішення 

матимуть ознаки судового прецеденту чи визнаватимуться ним в актах 

національного законодавства й колективно-правового регулювання. Що 

стосується останнього засобу подолання певних прогалин, зазначимо, що він 

має, можливо, найбільше поширення. Приміром, у багатьох рекомендаціях і 

конвенціях МОП зазначається, що той чи інший аспект трудових 

правовідносин в актах колективно-правового регулювання має бути 

врегульований якомога детальніше, причому держави повинні сприяти цьому 

шляхом установлення відповідної можливості в актах національного 

законодавства. Єдиний недолік таких рекомендацій полягає в тому, що акти 

колективно-правового регулювання (крім тих, що видаються на 

загальнодержавному рівні) поширюють свою дію на обмежене коло суб’єктів, 

а тому щодо інших суб’єктів, галузей чи підприємств це питання 

залишатиметься неврегульованим. Це вагома правова проблема міжнародного 

й національного трудового права, яка в подальшому має бути дослідженою. 

Викликає цікавість і позиція С. Д. Білоцького, який вважає, що фактично 

є в наявності явища в рамках міжнародного права: а) прогалини у праві – коли 

існує правове регулювання певних відносин, але цього є недостатньо, і б) 

правовий вакуум – коли такого регулювання відносин взагалі немає [384, с. 

211]. Хоча ця теза і є слушною, однак вважаємо: якщо виділяти поняття 

«правовий вакуум», його слід розглядати як вид прогалин. Якщо ж звернутися 

до точок зору попередніх учених і порівняти їх з поглядами деяких інших 

науковців, можемо зробити висновок, що в поняття «прогалина права» останні 

вкладають зміст і суть терміна «правовий вакуум». Отже, названі категорії 

будуть тотожними, проте дискусія щодо доцільності оперування ними 

залишається відкритою, а думки вчених із цього приводу розділилися, так і не 

досягнувши певного наукового монізму. 
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Знаний фахівець в міжнародному праві Л. Сіора наголошує на 

недосконалості системи міжнародного права, на його низькій юридичній 

техніці, частому перегляді, як і на ролі суверенних держав у формуванні 

системи міжнародного права, які більше керуються власними інтересами, ніж 

забезпеченням системи міжнародного права якісними нормами. Це все вказує, 

на думку дослідника, на наявність у цій системі проблем і прогалин [385, с. 9, 

10]. Погоджуємося з позицією вченого, але вважаємо, що з такою різкістю в 

судженнях не можна підходити до такої системи права, як міжнародне трудове 

право, яке має якісно інші характеристики. Проаналізувавши, наприклад, акти 

МОП, можемо переконано стверджувати, що вони виконані на високому рівні 

юридичної техніки і служать загальновизнаними міжнародними стандартами 

праці. Хоча більшість із цих актів і не підлягають безпосередньому 

застосуванню в національних системах права держав-учасниць, проте вони 

становлять собою певні моделі, до осягнення яких ці держави мають прагнути. 

Така відмінність міжнародного трудового права та інших галузей 

міжнародного права пояснюється тим, що до розроблення й погодження актів 

МОП залучаються не лише уряди держав-учасниць, а й представники 

працівників і роботодавців, що має наслідком урівноваження інтересів 

останніх при прийнятті й затвердженні міжнародних стандартів праці.  

Як і в інших системах права, в міжнародному трудовому праві існують 

ряд прогалин, які мають бути подоланими. На переконання В. М. Ліхачова, 

прогалини породжують суперечки між державами з тих питань міжнародних 

відносин, які й досі ще не включені до міжнародного права або охоплені ним 

недостатньо повно чи ефективно. Іншими словами, коли йдеться про 

прогалини в міжнародному праві, останні мають місце там, де існують спори 

щодо цього приводу між суверенними державами, а саме право не регламентує 

відповідних питань [386, с. 270]. Ця думка є правильною, однак зауважимо, що 

спори між державами існували й існуватимуть і що це не завжди залежатиме 



280 

 

 

від наявності міжнародно-правових норм, які регулювали б це питання. Що ж 

стосується міжнародного трудового права, яке має свої особливості, можна 

вказати, що більше йдеться не про спори між державами-членами МОП, а про 

їх можливість забезпечити додержання того чи іншого стандарту у сфері праці 

з огляду на національні особливості систем господарювання. Саме тому в 

більшості конвенцій і рекомендацій МОП установлюється можливість 

відступати від положень певного стандарту з огляду на обґрунтовану 

особливість останнього (чи то кліматичну, чи то історичну, чи то правову, чи 

будь-яку іншу), яка ускладнювала б його впровадження в повному обсязі. 

З огляду на наведені позиції, думки й погляди науковців маємо власне 

бачення досліджуваних категорій, що дає змогу пропонувати детальніше 

розглянути їх прояв в обраній нами тематиці дослідження. Так, прогалини 

трудового права – це відсутність нормативно-правового регулювання 

суспільних трудових відносин, яке унеможливлює або ускладнює 

застосування норм трудового права щодо цих відносин, які потребують 

правового регулювання, зокрема, при виникненні трудового спору. 

Прогалини міжнародного трудового права – це відсутність міжнародних-

правових норм щодо врегулювання зобов’язань держав дотримуватися своїх 

зобов’язань у трудо-правовій сфері або міжнародних трудових стандартів, 

якщо існує об’єктивна необхідність у міжнародно-правовому регулюванні 

відносин при використанні найманої праці. 

Ураховуючи те, що нами ставилося за мету дослідження прогалин, 

наявних у співвідношенні норм національного й міжнародного трудового 

права, вважаємо за необхідне навести дефініцію об’єднаному поняттю 

«прогалини в національному й міжнародному трудовому праві», яким будемо 

оперувати в цій монографії: це відсутність регулювання трудових відносин на 

рівні національного законодавства й міжнародних правових актів, що не дає 

можливості повною мірою застосувати норми міжнародного права чи 
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національного законодавства щодо конкретних випадків, які потребують 

такого регулювання. 

Отже, з досліджуваними поняттями ми визначились, відповідні категорії з 

точки зору міжнародного й національного трудового права проаналізували, 

розглянемо далі конкретні проблеми у цій царині. Оскільки вивченню останніх 

у національному законодавстві було приділено чимало уваги науковців і ці 

проблеми розкрито на достатньому рівні, їх аналізувати не будемо. Крім цього, 

на достатньому рівні наукових розробок здійснено дослідження щодо 

подолання колізій між системами міжнародного та національного права, а 

тому ці проблеми в нашій роботі не будуть висвітлюватись. У подальшому 

проаналізуємо лише проблеми, які тією чи іншою мірою пов’язані з 

прогалинами в національному й міжнародному трудовому праві та їх 

співвідношення, що матиме наукову новизну. 

Розпочнемо з визначення проблеми застосування положень деяких 

міжнародних договорів, які хоча й мають опосередковане значення для 

регулювання трудових правовідносин, проте визнаються частиною 

національного законодавства і є обов’язковими для використання 

правозастосовними органами держав, що ратифікували або в інший 

прийнятний спосіб затвердили відповідний міжнародний правовий договір. 

У даному випадку йдеться про те, що певні акти міжнародного права 

мають таку конструкцію, яка робить їх застосування саме до трудових 

правовідносин у конкретній державі ускладненим, хоча ці акти встановлюють 

певні права для відповідних суб’єктів. За приклад наведемо ст. 6 Конвенції 

МОП про роботу на умовах неповного робочого часу за № 175 від 24 червня 

1994 р.: «Передбачені законом системи соціального забезпечення, які 

охоплюють осіб, зайнятих професійною діяльністю, повинні бути 

пристосовані таким чином, щоб працівники, зайняті неповний робочий час, 

користувалися умовами, еквівалентними тим, якими користуються 
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працівники, зайняті повний робочий час і перебувають у подібній ситуації; ці 

умови можуть визначатися пропорційно тривалості робочого часу, внескам чи 

заробіткам або іншими методами, що відповідають національному 

законодавству та практиці» [387]. Держава, яка ратифікувала цю Конвенцію, 

повинна визнавати обов’язковість її дії на рівні з національним 

законодавством, тобто її відповідні положення мають бути застосовані під час 

розгляду певних трудових спорів. 

Проаналізувавши цю статтю, можна встановити, що, з одного боку, її 

положенням вводиться обов’язок саме держави врегулювати дане питання на 

правовому рівні у спосіб, прийнятний у національній правовій системі 

останньої, з другого ж, особам, зайнятим неповний робочий час, гарантується 

додержання їх прав з боку роботодавця й держави.  

Такі питання в більшості держав зазвичай вирішуються прийняттям 

відповідного закону чи підзаконного нормативно-правового акта, що є 

дискретним повноваженням такої держави й у їх здійснення не повинні 

втручатися судові чи будь-які інші органи. За такої ситуації механізм захисту 

трудових прав та інтересів працівників, звичайно, буде обмеженим . 

До того ж у Конвенції не встановлено конкретних зобов’язань щодо того, 

яким чином відповідне положення має бути введено, які існують строки 

порядку їх прийняття, який існує порядок захисту прав та інтересів осіб у разі 

їх порушення.  

Можлива ситуація, за якої стан національного законодавства не 

відповідатиме вимогам тієї чи іншої конвенції. Таким чином, особа, права якої 

встановлені аналізованою ст. 6 згаданої Конвенції шляхом покладення на 

державу обов’язку щодо їх забезпечення в належний спосіб, матиме обмежену 

можливість способів захисту своїх прав, оскільки зазвичай національні суди не 

можуть зобов’язати державу прийняти відповідний закон у тому чи іншому 

вигляді. Відповідний законодавчий акт може лише бути скасований, якщо 
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держава визнає примат міжнародних договорів над національним 

законодавством, та й це в такому випадку не вирішуватиме проблеми щодо 

порушення прав та інтересів такої особи. Подібні конструкції в міжнародних 

правових договорах зустрічаються досить часто, оскільки саме стосовно до 

держави закріплюються зобов’язання по забезпеченню прав та інтересів 

суб’єктів трудових правовідносин. 

Проблему становить ситуація, коли міжнародно-правові акти 

встановлюють міжнародні стандарти праці неконкретизовано, у формі 

обов’язку держави щодо забезпечення певних стандартів у вітчизняному 

законодавстві, а відповідних дієвих механізмів захисту прав та інтересів осіб, 

яких вони стосуються, не передбачено. При цьому зміст таких положень 

ускладнює або взагалі унеможливлює їх застосування судами загальної 

юрисдикції. 

Проблемою міжнародного й вітчизняного трудового права залишається 

співвідношення рішень Європейського суду з прав людини із системою 

національного трудового права. У чому ж полягає її суть? За ст. 17 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» національні суди застосовують практику ЄСПЛ як 

джерело права [335]. Проте в цьому Законі не вказується, яке саме місце те чи 

інше джерело права матиме у правовій системі не окреслено його юридичної 

сили, не зазначено, застосовуватиметься лише його регулятивна частина чи й 

описова. Не містять відповідних положень також і акти законодавства. Отже 

робимо висновок про наявність прогалини права в цьому питанні. Якщо 

логічно ще можна зрозуміти, що описова частина рішення теж 

застосовуватиметься, оскільки в ній викладено позицію ЄСПЛ, то щодо 

юридичної сили такого акта та його місця в системі нормативно-правових 

актів за ієрархією конкретних вказівок немає. Не визначено, як діяти 

національним судам, якщо практика ЄСПЛ суперечитиме законодавству 
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України чи ратифікованим нею міжнародним договорам, що вважаються 

національним законодавством.  

Таким чином, зробимо висновок, що існує проблема, що полягає у 

прогалині права щодо співвідношення міжнародного й вітчизняного трудового 

права, а саме – місця практики Європейського суду з прав людини в 

національній правовій системі у сфері трудового законодавства. 

Визначимо ще одну проблему – забезпечення застосування положень 

конвенцій і рекомендацій МОП. Механізм такого забезпечення встановлено у 

Статуті Міжнародної організації праці, згідно з положеннями якого кожен 

член МОП зобов’язаний протягом року з моменту закриття Конференції, на 

якій Адміністративною радою МОП прийнято конвенцію чи рекомендацію у 

відповідні періоди повідомляти Організацію про стан законодавства з приводу 

питань, порушених у тій чи іншій конвенції або рекомендації, а також про 

заходи, які планується прийняти для застосування їх положень. Що ж 

стосується у Конвенції, повідомляється про наявність обставин, що 

перешкоджають її ратифікації [332]. Жодних інших зобов’язань (крім такого 

подання) на члена МОП не покладено. За браком дієвого механізму 

забезпечення додержання міжнародних стандартів державами-членами МОП, 

неможливо вести мову про ефективність такого міжнародно-правового 

регулювання з надання компетентній у цьому питанні владі для вирішення 

питання про ратифікацію конвенції чи впровадження у вітчизняне 

законодавство рекомендації.  

Члени МОП також зобов’язані визначати трудові правовідносини. Це, 

безумовно, є проблемою міжнародного правового регулювання забезпечення 

якісного співвідношення національного й міжнародного трудового права. 

Отже, через брак механізму забезпечення дотримання державами міжнародних 

стандартів, останні можуть неналежно застосовуватись у трудових 

правовідносинах під юрисдикцією держав-членів МОП, але будь-яких 
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негативних наслідків для держав, які не додержуються міжнародних 

стандартів праці, не наступає. 

Наступною проблемою, про яку варто вести мову – це є положення актів 

міжнародного законодавства, у яких ідеться про необхідність або можливість 

запроваджувати елементи державної політики у сферу праці шляхом 

колективно-правового регулювання, яке, як уже зазначалося, є одним зі 

способів подолання прогалин у національному й міжнародному трудовому 

праві. 

Однак, якщо певну угоду не укладено на загальнодержавному рівні, їх 

регулювання поширюватиметься на окреслене коло суб’єктів або галузей 

економіки. У цьому випадку прогалини будуть подолані лише частково – 

тільки в окремих сегментах системи права. Ще гірше якщо в законодавстві 

держави романо-германської системи права не впорядковано конкретний 

аспект трудових відносин, який мав би бути чітко врегульованим саме актами 

законодавства. З нашого погляду така ситуація не сприятиме розв’язанню 

правових проблем, натомість спричинить виникнення багатьох прогалин у 

системі права. 

Ще однією проблемою, яка лежить у площині співвідношення 

міжнародного й національного трудового права є проблема механізму 

забезпечення виконання рішень Міжнародного суду при МОП. Конвенції, 

ратифіковані державою, зазвичай підлягають застосуванню в системі 

національних судів держави, яка їх ратифікувала. Але всі держави будуть 

прямо й безумовно застосовувати їх положення. Крім цього, через особливості 

вітчизняного законодавства механізм прямого захисту прав та інтересів 

трудящих, передбачених у відповідній конвенції, може бути обмеженим. 

Наприклад, спори з приводу невиконання положень ратифікованих конвенцій, 

що виникли між самими державами, належать до компетенції Міжнародного 

суду при МОП. 
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Статутом МОП передбачено порядок провадження за скаргами про 

порушення однією з держав-учасниць умов ратифікованих конвенцій. Не 

будемо зупинятися на детальному аналізі цього питання, а лише зазначимо, що 

такий порядок є вкрай складним: лише пройшовши тривалі процедури, справа 

може допуститися до розгляду в Міжнародному суді при МОП, рішення якого 

щодо до скарги буде остаточним. Конференція МОП у такому разі матиме 

право прийняти стосовно держави-члена, яка його не виконає, таке рішення, 

яке буде вважати необхідним [332]. Водночас конкретних положень ні щодо 

того, що останнє матиме обов’язковий характер, ні щодо порядку його 

виконання таке рішення не містить. Також не передбачено, яку роль у 

подальшому матиме позиція Суду, тобто чи буде вона мати нормативно-

правову ознаку в системі міжнародного трудового права. Таке узагальнене 

регулювання вказує на наявність прогалини у міжнародному трудовому праві, 

яка впливає на можливість нормативно-правового впливу рішень 

Міжнародного суду МОП на систему як вітчизняного так і міжнародного 

трудового права. 

На підставі вищевикладеного робимо певні висновки: як трудове право 

міжнародне, так і національне містить низку проблем і прогалин, які 

ускладнюють ефективне функціонування цих відповідних систем. Тези вчених 

щодо тих чи інших понять не є однозначними. Серед науковців не вщухають 

дискусії з приводу прогалин права, що особливо стосується саме системи 

міжнародного права. Нами встановлено авторські дефініції правових 

конструкцій «прогалини в міжнародному трудовому праві» і «прогалини в 

національному трудовому праві» й доведено, що обидві вони становлять 

собою спільні проблеми для 2-х досліджуваних систем. Особливо це 

стосується співвідношення елементів останніх. Ці спільні прогалини 

окреслено авторським поняттям «проблеми і прогалини в національному й 

міжнародному трудовому праві». 
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До основних спільних прогалин і проблем вітчизняного й міжнародного 

трудового права належать:  

– ситуація, коли міжнародно-правові акти встановлюють міжнародні 

стандарти праці не конкретизовано, а у формі абстрактного обов’язку держави 

по забезпеченню необхідних стандартів у національному законодавстві й 

відповідних дієвих механізмів захисту прав та інтересів осіб, яких вони 

стосуються, не передбачено; 

– співвідношення рішень Європейського суду з прав людини із системою 

національного трудового права; 

– забезпечення застосування положень конвенцій і рекомендацій МОП; 

– положення актів міжнародного законодавства, які зазначають про 

необхідність або можливість запроваджувати елементи державної політики у 

сфері праці шляхом колективно-правового регулювання; 

– проблема механізму забезпечення виконання рішень Міжнародного 

суду при МОП. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що міжнародне трудове право й 

національне трудове право мають низку суттєвих спільних проблем і 

прогалин, які можуть значно впливати на стан захисту трудових прав та 

інтересів найманих працівників. Тому вкрай важливою є наявність засобів для 

подолання й усунення існуючих проблем і прогалин в обох системах 

трудового права. 

 

3.4. Позитивний зарубіжний досвід щодо вирішення проблеми 

співвідношення національного та міжнародного трудового права 

 

Акти міжнародного трудового права відіграють значну роль у системі 

правового регулювання трудових правовідносин в Україні. Вони 

співвідносяться з актами національного трудового законодавства і спільно з 
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ними створюють особливий механізм регулювання трудових правовідносин. 

Міжнародна й вітчизняна системи правового регулювання праці взаємодіють 

між собою і взаємодоповнюють одна одну. 

У процесі співвідношення національного й міжнародного трудового права 

виникає низка теоретико-прикладних проблем, які потребують практичного 

вирішення. Оскільки сучасна правова система України є досить «молодою, 

практика розв’язання цих проблем існує не так довго. 

За часи незалежності Україна здійснила значні кроки вперед у справі 

впровадження системи так званого дуалістичного регулювання трудових 

правовідносин: визнано юрисдикцію міжнародних органів щодо деяких 

трудових спорів (наприклад ЄСПЛ), спостерігається певне узгодження 

законодавства України й міжнародних стандартів праці, ведеться робота з 

уніфікації стандартів праці ЄС й національного трудового законодавства. 

Варто зауважити, що всі ці заходи правового характеру знаходяться на стадії 

апробації. 

З огляду на наведене доцільним, на нашу думку, є ґрунтовне вивчення 

досвіду зарубіжних держав щодо вирішення проблеми співвідношення 

національного й міжнародного трудового права, порівняння його зі станом її 

розв’язання в законодавстві України і здійснення висновків щодо запозичення 

позитивного досвіду. Особливо це стосується держав, правові системи яких 

наближені до правової системи Україні і знаходяться приблизно на 

однаковому рівні розвитку, а також держав, правові системи яких 

пристосовані до міжнародного права міждержавних об’єднань, інтегрування 

до яких визначено завданням нашої вітчизняної державної політики. Наше 

дослідження покликано запропонувати позитивний зарубіжний досвід 

усунення проблем співвідношення національного й міжнародного трудового 

права, що підвищить гарантії дотримання основних міжнародно-правових 
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принципів у правовій системі України й забезпечить покращання системи 

захисту трудових прав і законних інтересів громадян України. 

Вагомий внесок у розкриття впливу міжнародного трудового права на 

правову систему регулювання праці в національному праві здійснили такі 

вчені, як О. В. Андрійчук, Н. Б. Болотіна, М. Я. Вісьтак, К. М. Гусов, О. Дудка, 

С. О. Іванов, Є. В. Краснов, І. П. Лаврінчук, Н. Ф. Селівон, О. А. Старокожев, 

О. М. Ярошенко. Дослідження в царині порівняльного трудового права 

здійснювали: С. В. Вишновецька, Л. В. Голяк, І. Я. Кисельов, О. М. Кисілевич, 

А. С. Мацько, праці яких присвячені пошукам позитивного зарубіжного 

досвіду регулювання трудових правовідносин. 

У той же час більш-менш ґрунтовно позитивний зарубіжний досвід саме 

щодо вирішення проблем співвідношення вітчизняного й міжнародного 

трудового права так ще й не досліджено. Цю прогалину в системі наукових 

знань покликана усунути ця монографія, що черговий раз однозначно 

підкреслює актуальність обраної теми дослідження та її потенціал щодо 

внесення наукової новизни. 

Розпочнемо наше дослідження з тих держав пострадянського простору, 

правова система яких знаходиться на подібному з Україною рівні розвитку, з 

огляду на близькість таких систем, їх спільне історичне минуле та ін.. Як і для 

України, для цих держав запровадження значної кількості міжнародно-

правових норм трудового права у вітчизняному законодавстві є новим явищем. 

Звернімося до співвідношення міжнародного й національного права 

сусідньої держави ‒ Республіки Бєларусь, положення про систему права якої 

встановлені її Конституцією. Республіка Бєларусь визнає пріоритет принципів 

міжнародного права й забезпечує відповідність їм законодавства 

загальновизнаних згідно з нормами міжнародного права, вона може на 

добровільних засадах входити в міждержавні організації й виходити з них (ч. 2 

ст. 8); не допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать 
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Конституції (ч. 3 ст. 8) [388]. Розглянувши наведені положення, зробимо певні 

висновки. По-перше, самою Конституцією підкреслюється вплив на правову 

систему цієї держави такої категорії міжнародного права, як принципи 

трудового права. При цьому закріплюється, що її законодавство повинно 

відповідати останнім. Але не говориться конкретно, про які принципи йдеться, 

які з них визнаються, а які ні; немає посилань на будь-які акти, в яких певні 

принципи могли б міститися; не встановлено механізму їх визначення як 

абстрактної категорії міжнародного права. 

Як бачимо, аналізовані положення мають лише декларативний зміст, 

оскільки бракує дієвого механізму їх реалізації. Іншою була б ситуація, якби 

вони хоча б перелічувалися, що зробило б можливим застосування 

конкретного принципу судовими органами при вирішенні того чи іншого 

спору. Крім цього категорія «загальновизнані принципи міжнародного права», 

якою оперує Конституція, є багатозначним і не дає чіткої відповіді на те, які 

саме принципи вважаються загальновизнаними. Цим Основним законом 

країни підтверджено державний суверенітет у взаємовідносинах Республіки 

Бєларусь з міжнародними організаціями (ч. 2 ст. 8); встановлено заборону 

щодо укладення міжнародно-правових договорів, які суперечать Конституції, 

що виступає елементом її верховенства в системі права (ч.3 ст. 8). 

Держава зобов'язана вживати всі доступні їй заходи для створення 

внутрішнього й міжнародного порядку, необхідного для повної реалізації прав 

і свобод громадян Республіки Бєларусь, передбачених Конституцією (ст. 59) 

[388]. Щодо міжнародного порядоку зазначимо, що він є елементом 

міжнародного права в широкому розумінні. Це стосується й міжнародного 

трудового права. Зокрема, конвенції й рекомендації МОП встановлюють 

міжнародні стандарти праці, які виявляються в тому числі в основних 

принципах міжнародного трудового права. 
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За Конституцією Республіки Бєларусь, кожен громадянин має право 

згідно з міжнародно-правовими актами, ратифікованими державою, звертатися 

в міжнародні організації з метою захисту своїх прав і свобод, якщо вичерпані 

всі наявні внутрішньодержавні засоби правового захисту (ст. 61) [388]. Отже, 

Конституцією проголошено право звертатися до міжнародних організацій за 

захистом своїх прав за вказаних умов. Проте такий захист може бути здійснено 

виключно в порядку, передбаченому в ратифікованих державою міжнародно-

правових актах. Щодо трудових прав, то такий захист може здійснюватися в 

Республіці Білорусь у Міжнародному суді при МОП у передбаченому 

Статутом МОП порядку [332]. Зауважимо, що такий спосіб захисту трудових 

прав є вкрай неефективним.  

Оскільки Бєларусь не ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод і не є членом Ради Європи, практика ЄСПЛ не 

співвідноситься з правовою системою у сфері трудових правовідносин 

Республіки Бєларусь .  

Зазначимо, що розглядувана нами Конституція не зазначає, як за 

ієрархією співвідносяться закони Республіки Бєларусь та й і ратифіковані 

міжнародно-правові договори. У той же час таке співвідношення (зокрема, 

щодо національного й міжнародного трудового права) міститься в законах цієї 

країни. Так у ч. 2 ст. 8 Трудового кодексу Республіки Бєларусь говориться: 

якщо міжнародним договором Республіки Бєларусь проголошені інші правила, 

ніж ті, що закріплені в цьому Кодексі, застосовуються правила міжнародного 

договору [389]. Отже, в наведеному Трудовому кодексі встановлено, що 

міжнародні-трудові договори мають пріоритет над актами трудового 

законодавства. Крім цього, норма ч. 1 ст. 8 за якою Республіка Бєларусь визнає 

пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права й забезпечує 

відповідність їм законодавства про працю [389].  
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Як бачимо, правові акти з трудового законодавства оперують поняттям 

«загальноприйняті принципи міжнародного трудового права». Нами вже 

зазначалося, що в Конституції категорія «загальноприйняті принципи 

міжнародного трудового права» є надто широкою й унеможливлює 

застосування відповідних принципів національними судами. Що стосується 

міжнародного трудового права, то такі принципи можуть випливати з 

конвенцій і рекомендацій МОП, членом якої є і Бєларусь. При цьому не 

важливо знаходитимуться такі принципи в ратифікованих Бєларусю 

конвенціях МОП, чи в нератифікованих. Відповідні принципи можуть 

міститися й у рекомендаціях МОП, оскільки з огляду на глобальний характер 

діяльності цієї Організації вони можуть визнаватися загальноприйнятими. 

Спираючись на наведене, можемо припустити можливість застосування тих чи 

інших принципів судами Бєларусі. 

Повертаючись до Міжнародного кодексу праці, важливо зазначити, що 

Бєларусь бере активну участь у впровадження конвенцій МОП в національне 

законодавство шляхом їх ратифікації. За час свого членства в МОП нею 

ратифіковано 49 конвенцій, з яких 42 станом на сьогодні діють у системі 

національного права Республіки [390]. Таким чином, можемо наголосити на 

активній її діяльності по впровадженню міжнародних стандартів праці в 

національне трудове законодавство. 

Продовжуючи розкриття співвідношення національного трудового 

законодавства Бєларусі й міжнародного трудового права підкреслимо, що ТК 

Республіки містить норми, що закріплюють можливість урегулювання певного 

аспекту трудових правовідносин шляхом укладення державою міжнародно-

правових договорів. Так, у його ст. 323 йдеться про особливості 

регламентування праці працюючих емігрантів і працюючих іммігрантів, що 

впорядковується законодавством і міжнародними договорами Республіки 

Бєларусь, тобто відповідна сфера повинна врегульовуватися трудовим правом 
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національним і міжнародним. Крім цього, передбачається можливість 

виключення з-під дії трудового законодавства Республіки Бєларусь. Трудовий 

кодекс застосовується щодо всіх працівників і роботодавців, які уклали 

трудовий договір на території Бєларусі, якщо інше не встановлено актами 

законодавства або міжнародними договорами Республіки (ст. 3 Кодексу). Існує 

в ТК й посилання на конвенції й рекомендації МОП без прив’язки до того, чи 

були вони ратифіковані державою. Процитуємо із цього приводу ст. 15 цього 

Кодексу: «Статистика праці організовується відповідно до законодавства, 

конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці» [389]. Щодо 

останнього випадку, сенс зазначити, що регулювання цієї окремої сфери 

трудових правовідносин може здійснюватися також на підставі 

нератифікованих конвенцій і рекомендацій МОП за умови, якщо трактувати 

того чи іншого їх положення буквально. Дослідження показало, що Трудовий 

Кодекс Республіки створює організаційно-правові умови щодо застосування 

для регламентації трудових правовідносин актів трудового права як 

національного, так і міжнародного як 2-х незалежних взаємодіючих систем. 

Наведені вище тези стосуються не лише Трудового кодексу Республіки 

Бєларусь. Таку можливість дуалістичного регулювання трудових 

правовідносин, а також організаційно-правового вирішення проблем щодо 

співвідношення національного й міжнародного трудового права містять також 

і інші акти трудового законодавства держави. Прикладом може послужити 

Закон «Про зайнятість населення» [391], інші законодавчі акти. Таким чином, 

можемо стверджувати, що законодавство цієї країни доволі якісно готує 

організаційно-правове підґрунтя для належного співвідношення міжнародного 

й вітчизняного трудового права. Особливо цікавим і можливим для 

запозичення є досвід Бєларусі щодо визнання на законодавчому рівні 

регулятивної ролі міжнародних принципів трудового права. Недоліком же 

назвемо нератифікацію державою ключових конвенцій Ради Європи, зокрема, 
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непоширення юрисдикції Європейського суду з прав людини на Республіку, 

що робить неефективним захист трудових прав громадян Бєларусі в 

міжнародних інституціях після вичерпання національних способів їх захисту. 

Зробивши детальний аналіз законодавства Республіки Бєларусь, що 

регламентує досліджуваний предмет, назвемо ті позитивні моменти, які можна 

запозичити законодавством України. По-перше, це конституційне закріплення 

визнання пріоритету загальновизнаних принципів міжнародного права, що 

забезпечує відповідність їм законодавства. По-друге, це положення Трудового 

кодексу Республіки Бєларусь, за яким держава визнає пріоритет 

загальновизнаних принципів міжнародного права й забезпечує відповідність 

їм законодавства про працю. По-третє, це положення ТК, яке на окрему сферу 

трудових правовідносин одночасно поширює дію національного законодавства 

й конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці. 

Наступна держава, законодавство якої будемо розглядати – Республіка 

Казахстан, яка з огляду на спільне радянське минуле є доволі наближеною до 

України за рівнем розвитку трудових відносин і їх правового регулювання. 

Систему права в цій країні визначено в її Конституції. Так, ч. 1 ст. 8 

Конституції Республіки Казахстан чинним правом у державі вважаються 

норми Конституції, відповідних їй законів, інших нормативних правових актів, 

міжнародних договірних та інших зобов'язань Республіки, а також 

нормативних постанов Конституційної Ради й Верховного Суду Республіки 

[392]. Отже у праві Казахстану розмежовуються поняття «міжнародні 

договірні зобов’язання» й «інші зобов’язання». Перші виникають шляхом 

укладення міжнародних трудових договорів, другі – визнанням таких 

зобов’язань вітчизняним законодавством. Ось чому можна стверджувати, що 

ці інші зобов’язання стосовно трудових правовідносин можуть випливати з 

елементів міжнародного трудового права. 
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Як проголошено в ч. 2 ст. 8 Конституції Республіки Казахстан, цей 

Основний закон має найвищу юридичну силу і пряму дію на всій території 

держави. Зазначимо, що вища юридична сила конституцій держав є 

загальноприйнятим правилом у внутрішній побудові їх систем законодавства. 

За ч. 3 ст. 8 міжнародні договори, ратифіковані Республікою, мають пріоритет 

перед її законами й застосовуються безпосередньо, крім випадків, коли з 

міжнародного договору випливає, що для його застосування потрібно видання 

спеціального закону [392]. Отже пріоритет міжнародно-правових договорів 

Казахстану проголошено на конституційному рівні, на відміну від України й 

Республіки Бєларусь, у яких примат актів міжнародного права закріплено в 

конкретних законодавчих актах, хоча ця норма наявна в усіх сферах правового 

регулювання суспільних відносин цих країн. Крім цього, визначено, що 

міжнародно-правовий акт застосовується безпосередньо, тобто немає 

необхідності в кожному конкретному випадку посилатися на можливість 

урегулювання відповідних відносин міжнародно-правовими нормами. 

Вважаємо це правове положення вкрай якісним, оскільки воно є гарантією 

стабільності виконання державою зобов’язань за міжнародно-правовими 

договорами. Проте цю норму можна вважати й частково обмежуючою 

суверенітет держави у вирішенні тих чи інших питань. Однак у будь-якому 

випадку така регламентація є якісною і свідчить про повагу до міжнародно-

правових зобов’язань держави, які вона бере на себе, добровільно 

дотримуючись принципу непорушення суверенітету. 

За Конституцією Республіка Казахстан поважає принципи й норми 

міжнародного права, проводить політику співпраці й добросусідських 

відносин між державами, їх рівності й невтручання у внутрішні справи одна 

одної, мирного вирішення міжнародних спорів і відмовляється від 

застосування першою збройної сили ст. 8 [392].  



296 

 

 

На відміну від подібного положення Конституції Бєларусі, у 

формулюванні цієї норми в Конституції Казахстану не проголошено чітко, що 

держава зобов’язується забезпечувати відповідність актів національного 

законодавства принципам міжнародного права, а вказується лише про повагу 

до норм та принципів останнього, хоча жодних зобов’язань щодо такої 

відповідності законодавства в цій сфері немає. При цьому міжнародні 

принципи вказуються без посилання на їх загальне визнання як це має місце в 

Конституції Бєларусі, тобто ця норма трактується більш широко. Цю норму 

Конституції Казахстану розтлумачено в рішенні Конституційного Суду 

Республіки, яке згідно з її Конституцією вважається джерелом права. Ось 

позиція цього Суду: норма ст. 8 Конституції Республіки Казахстан про повагу 

Республікою принципів і норм міжнародного права означає її прагнення 

враховувати їх при створенні внутрішньодержавного права. Причому, чинне 

право Казахстану має відповідати нормам Конституції Республіки, а пріоритет 

перед законами мають тільки міжнародні договори, ратифіковані державою 

[393]. Як бачимо, Конституційним Судом визнано лише прагнення останньої 

враховувати певні норми і принципи, а не мати це за імперативний обов’язок. 

Як видиться, цієї тези цілком достатньо, щоб вважати, що такі елементи, як 

принципи міжнародного трудового права й основоположні норми (навіть якщо 

вони нератифіковані) впливають на правову систему Республіки Казахстан у 

царині трудових відносин, а значить, частково є її елементами. Крім того КС 

Казахстану встановив ієрархію нормативно-правових актів, за якою 

ратифіковані Республікою, міжнародні договори мають пріоритет перед її 

законами. Ще раз наголосимо на важливій ролі міжнародних договорів 

Республіки Казахстан у системі права, в тому числі такого її сегмента як 

трудове право. 

У Трудовому Кодексі Республіки Казахстан, як і в таких кодексах 

багатьох інших держав, прямо підкреслюється пріоритетність ратифікованих 
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міжнародно-правових договорів. Так, згідно з ч. 3 ст. 2 ТК Казахстану, якщо 

ратифікованим державою міжнародним договором, встановлені інші правила, 

ніж ті, що містяться в цьому Кодексі, застосовуються правила міжнародного 

договору. Міжнародні договори, ратифіковані Республікою Казахстан, 

застосовуються до трудових відносин безпосередньо, крім випадків, коли з 

міжнародного договору випливає, що для його використання потрібно видання 

спеціального закону [392]. Цією ж статтею вирішені питання не лише 

пріоритету міжнародно-правових договорів, а й прямого порядку їх 

використання судовими чи іншими органами при розгляді трудових спорів у 

межах вітчизняного трудового законодавства. Таке ж правило аналогічно або в 

подібній мірі міститься й у законодавстві більшості розглядуваних нами 

держав, у тому числі й у Конституції України. 

Як і ТК Республіки Бєларусь, ТК Казахстану називає й інші випадки 

співвідношення міжнародного й національного трудового права. Так, у ч. 2 ст. 

9 аналізованого Кодексу говориться, що його дія може обмежуватися як 

законами, так і міжнародно-правовими актами. Статтею 268 Трудового 

Кодексу Республіки Казахстан до основних цілей різного рівня комісій 

соціального партнерства віднесено, зокрема, проведення консультацій й 

опрацювання рекомендацій з питань, пов'язаних з ратифікацією і 

застосуванням міжнародних трудових норм [392]. Отже, у впровадженні норм 

міжнародного трудового права в систему національного трудового права 

Казахстану відіграють сторони соціального партнерства, в тому числі і 

шляхом колективного-правового регулювання. Ось чому робимо висновок про 

наявність у трудовому законодавстві цієї Республіки достатньої кількості 

правових механізмів, що забезпечують одночасно регулювання і вплив на 

трудові відносини систем вітчизняного й міжнародного трудового права. 

Подібні норми щодо співвідношення актів національного й міжнародного 

законодавства охоплюються спеціальними законами з трудового права. 
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Прикладом може бути Закон Республіки Казахстан «Про зайнятість 

населення», за ч. 3 ст. 3 якого міжнародні договори, ратифіковані державою, 

мають пріоритет перед цим Законом і застосовуються безпосередньо, крім 

випадків, коли з міжнародного договору випливає, що для його використання 

потрібно видання закону [395]. Аналогічні положення містяться в низці інших 

законодавчих актів, хоча їх дублювання ми не вважаємо обов’язковим з огляду 

на конституційне закріплення співвідношення норм міжнародного й 

вітчизняного права. 

Республіка Казахстан запроваджує міжнародні стандарти праці, зокрема, 

шляхом ратифікації конвенцій МОП глобального масштабу . Проте не можна 

стверджувати, що ця практика є поширеною. Так, цією державою 

ратифіковано 23 конвенції МОП, з яких на даний момент діє 21 [396]. 

Порівняно з Україною ця кількість незначна, адже Україною ратифіковано 69 

конвенцій МОП, з яких на сьогодні діє 61 [397]. Однак тенденція до активізації 

міжнародних стандартів у систему національного права в досліджуваній 

Республіці наявна, оскільки більшість конвенцій і рекомендацій були 

ратифіковані останнім часом – після проголошення незалежності цієї держави. 

Настав час звернути увагу на місця у правовій системі Казахстану актів 

міжнародних судів з приводу трудових правовідносин. Таким механізмом їх 

використання (як і в Республіці Бєларусь) є звернення до Міжнародного суду 

при МОП, але у цій державі він не є дієвим і поширеним. Отже, досвід 

звернення до практики міжнародних інституцій у трудових спорах не є 

поширеним у правовій системі у сфері трудових відносин Республіки 

Казахстан. 

Ретельно дослідивши законодавство Республіки Казахстан, маємо 

можливість виокремити деякі позитивні положення, які є сенс запозичити в 

законодавство України. По-перше, це конституційне закріплення визнання 

чинним правом міжнародних договірних та інших зобов’язань держави. По-
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друге, визнання Конституцією пріоритету міжнародних договорів, 

ратифікованих республікою, перед національними законами. По-третє, 

встановлено Конституцією безпосереднього застосування норм міжнародних 

договорів держави. По-четверте, розуміння змісту поваги до міжнародних 

принципів, що випливає з позиції Конституційного Суду Республіки 

Казахстан: держава прагне враховувати принципи й норми міжнародного 

права при створенні внутрішньодержавного права. 

Переходимо далі до вивчення правового регулювання співвідношення 

національного й міжнародного трудового права в Республіці Молдова. 

Підкреслимо зразу ж, що підґрунтя для здійснення такого співвідношення 

встановлено на конституційному рівні. 

Аналіз статей Конституції Молдови показав, що Республіка Молдова 

зобов'язується дотримуватися Статуту Організації Об'єднаних Націй і 

договорів, однією зі сторін яких вона є, і будувати свої відносини з іншими 

державами на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права (ч. 1 

ст. 8). Згідно з ч. 2 ст. 8 вступу в силу міжнародного договору, що містить 

положення, які суперечать Конституції, повинен передувати перегляд 

останньої [398]. На конституційному рівні закріплено конкретні нормативні 

акти, яких зобов’язується дотримуватися Республіка, що вказує на її повагу до 

міжнародних інституцій і на стабільність її міжнародної політики. Треба 

відзначити часткове обмеження суверенітету в даному випадку, оскільки 

обмежується право держави денонсувати ту чи іншу угоду без внесення змін 

до Конституції Молдови. Щодо посилань на загальновизнані принципи, то ці 

посилання стосуються саме відносин публічно-правових, а не стосуються 

приватно-правових. Основний закон цієї Республіки не містить зобов’язання 

щодо приведення чи намагання здійснити таку уніфікацію норм національного 

законодавства у відповідність із загальновизнаними принципами. Тому 

наголосимо, що цей елемент міжнародного права має обмежену дію у правовій 
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системі, зокрема, щодо сфери трудових відносин у Республіці Молдова. Також 

установлено правило, згідно з яким до вступу в дію міжнародно-правових 

договорів мають бути внесені зміни до Конституції. А от чи можна в такому 

випадку ратифікувати договір, який набере сили після внесення певних змін в 

останній, не зазначено.  

За ч. 1 ст. 4 Конституції Республіки Молдова конституційні положення 

про права і свободи людини тлумачаться й застосовуються відповідно до 

Загальної декларації прав людини, до пактів та інших договорів, однією зі 

сторін яких є Молдова. За наявності невідповідностей між внутрішніми 

законами про основні права людини й пактами та договорами, однією зі сторін 

яких є Республіка Молдова, пріоритет мають міжнародні норми (ч. 2 ст. 4) 

[398]. При визначенні співвідношення між положеннями Конституції Молдови 

й міжнародних правових актів здійснено прив’язку саме до прав людини, що 

стосується, зокрема, і трудових прав. 

Отже, Конституцією цієї країни встановлено особливе співвідношення 

між міжнародним і вітчизняним правом, згідно з яким міжнародні правові акти 

матимуть вплив і використовуватимуться як орієнтир для тлумачення й 

застосування національних конституційних прав, що стосуватиметься і 

трудового права. Вважаємо, що таке регулювання співвідношення 

національного й міжнародного права, в тому числі й у сфері трудових 

правовідносин, є новаторським, можливим для запозичення за умови деякого 

уточнення. Таке тлумачення може бути застосовано в разі спору при нечіткому 

формулюванні того чи іншого права в Конституції. У випадку невідповідності 

між актами міжнародного права і внутрішнім законодавством Республіки 

Молдови перевага надається міжнародним нормам.  

Вважаємо, що варто також проаналізувати норми ст. 54 Конституції 

Республіки Молдова, згідно з якою реалізація громадянами своїх прав і свобод 

не підлягає жодним обмеженням, крім тих, що передбачені законом. 
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Положення цієї статті відповідають загальновизнаним нормам міжнародного 

права, вони необхідні в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності, економічного добробуту країни, громадського порядку, для 

запобігання масовим заворушенням і злочинам, захисту прав, свобод і гідності 

інших осіб, для попередження розголошення конфіденційної інформації й 

підтримання авторитету й неупередженості правосуддя [398]. Викликає 

цікавість посилання на те, що обмеження прав (у тому числі і трудових прав) і 

свобод може мати місце лише за їх відповідності загальновизнаним нормам 

міжнародного права.  

Нами вже зазначалося, що посилання на загальновизнані принципи в 

інших державах є доволі обширним і викликає складнощі у трактуванні 

відповідних положень. Спостерігається аналогія й у положеннях розглядуваної 

Конституції, де не встановлено, чи йдеться лише про міжнародні норми актів, 

ратифікованих Республікою Молдова, а чи й про нератифікованих, не названо 

конкретних критеріїв для віднесення відповідних норм до загальноприйнятих. 

Отже, деякі положення викликають низку теоретико-прикладних проблем. 

Проте зауважимо, що й існуюче формулювання теж виступає гарантією 

непорушення прав (в тому числі трудових), оскільки особа, яка вважає, що її 

права незаконно порушили, зможе доводити, що таке порушення не відповідає 

загальноприйнятим нормам міжнародного права. При цьому, на нашу думку, 

доцільніше в такому випадку використати поняття «принципи», яке є більш 

абстрактною категорією й існує у правосвідомості, оскільки норми – це 

формально визначені загальноприйняті правила поведінки. У свою чергу, 

визначити, які норми є загальновизнаними, складніше, аніж у сукупності 

нормативно-правових актів установити принципи, які можна вважати такими. 

Актуальним це залишається також для норм і принципів міжнародного й 

національного трудового права. У підсумку робимо висновок, що в 

Конституції Республіки Молдова містяться положення, які ставлять 
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застосування деяких актів національного законодавства у пряму залежність від 

міжнародного права, зокрема, у сфері трудових відносин. 

Правове регулювання співвідношення міжнародного й вітчизняного 

трудового права міститься також у Трудовому кодексі Республіки Молдова. 

Зокрема, його ст. 4 до системи нормативно-правових актів, що регламентують 

трудові правовідносини відносить міжнародні договори, угоди, конвенції, інші 

міжнародні акти, однією зі сторін яких є Молдова. Стаття 5 цього Кодексу 

виводить основні принципи регламентації трудових відносин, спираючись у 

першу чергу на норми міжнародного права. Пріоритет норм міжнародного 

трудового права перед нормами національного законодавства встановлено у 

ст. 13: «Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями або іншими 

міжнародними актами, однією зі сторін яких є Республіка Молдова, 

передбачені інші положення, ніж ті, що містяться у цьому Кодексі, пріоритет 

мають міжнародні норми».  

За ст. 222 ТК Молдови державна політика у сфері охорони здоров'я та 

безпеки праці розробляється й переглядається за погодженням з патронатами і 

профспілками з урахуванням розвитку міжнародних регламентацій у цій 

царині й технічного прогресу [399]. Щодо останнього положення зазначимо: 

дана норма встановлює й визнає вплив усіх актів міжнародного трудового 

права на національну систему права у сфері трудових правовідносин. Такими 

міжнародними актами, що здійснюють в основному регулювання цих 

правовідносин, слід назвати акти МОП, впровадження яких Республіка значно 

активізувала. Так, з 1993 р. (з якого йдеться відлік часу участі Республіки 

Молдови у членстві МОП), державою було ратифіковано 42 конвенції МОП, 

41 з яких сьогодні діє [400]. Ураховуючи вищевикладене, можемо 

стверджувати, що існує широке нормативно-правове регулювання 

співвідношення міжнародного й національного трудового права, яке дозволяє 

цим двом системам ефективно взаємодіяти й урегульовувати трудові 
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відносини. На практиці ж активно застосовуються акти міжнародного 

трудового права для регулювання трудових відносин у Республіці Молдова. 

Також, на нашу думку, доцільно проаналізувати законодавство Грузії в 

питаннях співвідношення міжнародного й національного трудового права. Як і 

в багатьох інших державах, фундамент механізму такого співвідношення 

закладено Конституцією цієї країни. 

Ґрунтовне дослідження законодавства Республіки Молдова, свідчить про 

позитивне нормативно-правове регулювання досліджуваного предмета, яке й 

Україні можна запозичити як досвід. По-перше, це визнання Конституцією цієї 

держави не лише принципів, а й норм міжнародного трудового права. По-

друге, конкретне закріплення в ній зобов’язання дотримуватися Статуту ООН і 

Конвенції по захисту прав людини та основоположних свобод. По-третє, 

встановлення в Конституції норми, відповідно до якої конституційні 

положення про права і свободи людини тлумачаться й застосовуються згідно з 

Загальною декларацією прав людини, пактами та іншими договорами, однією 

зі сторін яких є Молдова. По-четверте, наявність конституційної вимоги про 

дотримання норм міжнародного права при обмеженні прав і свобод. 

Поглиблене вивчення Конституції Грузії відповідно до обраного нами 

предмета дослідження дозволимо навести певні міркування. Так, за ч. 1 ст. 6 

аналізованого акта, Конституція Грузії – це Основний закон держави, а всі 

інші правові акти мають їй відповідати. Частина 2 ст. 6 проголошує , що 

законодавство Грузії відповідає загальновизнаним принципам і нормам 

міжнародного права. Міжнародні договори й угоди, які не суперечать 

Конституції мають вищу юридичну силу стосовно до внутрішньодержавних 

нормативних актів [401]. У Конституції цієї країни чітко встановлена ієрархія: 

Конституція, міжнародні договори і внутрішнє законодавство. Підкреслюється 

найвища сила Конституції в національному законодавстві. На 

конституційному рівні закріплено примат міжнародних договорів та угод 
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щодо внутрішнього законодавства. Недоліком же, на наше переконання, є та 

обставина, що в цьому положенні не зазначено, що лише ті міжнародні 

договори й угоди передують внутрішньому законодавству, які у Грузії визнані 

обов’язковими шляхом їх ратифікації чи в інший допустимий спосіб. 

Позитивним моментом є те, що в Конституції існує норма, згідно з якою 

превалюють лише ті міжнародні договори й угоди, які не суперечать їй. Це 

особливе положення вирішує проблему із ситуацією, коли певна норма 

суперечить Конституції ратифікованого й діючого в системі національного 

права міжнародного акта. На нашу думку, таке положення можливе для 

запозичення.  

Також варто звернути увагу на формулювання положення про 

відповідність законодавства загальновизнаним принципам і нормам 

міжнародного права. Це формування (на відміну від норми Конституції 

Республіки Бєларусь, яка зобов’язує держави привести у відповідність з 

такими принципами національне законодавство), лише констатує ту 

обставину, що таке законодавство відповідає певним нормам і принципам 

апріорі, що робить ту чи іншу норму позбавленою достатнього регулятивного 

змісту. 

За ст. 30 Конституції Грузії відповідно до міжнародних угод щодо 

трудового права держава захищає права своїх громадян за кордоном [401]. У 

такий спосіб установлено сферу трудових правовідносин, яка згідно з 

наведеним положенням відносить регламентацію останніх до прерогативи 

міжнародного права. Це вказує на певне розмежування сфер регулювання 

міжнародного й національного трудового права. 

Натомість Трудовий кодекс Грузії не містить особливостей регламенту 

співвідношення міжнародного й вітчизняного трудового права [402]. В 

окремих його нормах лише вказується на можливість урегулювання трудових 

правовідносини по-іншому, ніж це зазначено, наприклад, у ст. 1 ТК. Проте не 
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вважаємо це недоліком, оскільки цей аспект чітко врегульований на 

конституційному рівні, що виключає наявність прогалини. 

Повертаючись до загальновизнаних принципів і норм, коли йдеться про 

трудове право, маються на увазі конвенції й рекомендації МОП, про що вже 

неодноразово зазначалось. Але варто підкреслити, що впровадження 

міжнародних стандартів у Грузії відбувається вкрай мляво: державою 

ратифіковано лише 17 конвенцій МОТ, з яких діють 16 (одна з них 

ратифікована нещодавно) [403]. Отже, можна сказати, що співвідношення 

міжнародного й національного трудового права у Грузії здійснюється не на 

високому рівні як з точки зору організаційно-правової так і з практичної. 

Винятком є лише окремі позитивні моменти загального правового 

регулювання даного аспекту в Конституції. Крім цього, позитивним є 

визнання Грузією юрисдикції ЄСПЛ у порядку Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [336], що означає, що відповідна практика 

Суду має опосередкований вплив на правову систему цієї країни у сфері 

трудового права (в широкому розумінні цього терміна). 

Особливо бажано виділити позитивні положення в законодавстві Грузії, 

які і пропонуємо для запозичення. По-перше, це встановлення конституційної 

норми, за якою лише ті міжнародні договори й угоди мають вищу юридичну 

силу щодо внутрішньодержавних нормативних актів, які не суперечать 

Конституції. По-друге, закріплення конституційного обов’язку держави 

захищати права своїх працюючих громадян за кордоном згідно з 

міжнародними угодами щодо трудового права.  

Актуально також проаналізувати співвідношення міжнародного й 

національного трудового права в законодавстві Литви, яка є Державою – 

членом ЄС. Хоча Конституція Литовської Республіки й не містить положень 

щодо місця міжнародних договорів в ієрархії вітчизняних нормативно-

правових актів, однак в її ст. 138 чітко зазначається, що міжнародні договори, 
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ратифіковані Сеймом Республіки, є частиною національного законодавства 

[404]. Аналогічне положення наявне й у Конституції України [1]. Таким чином 

можемо дійти висновку, що в Литві (як і в Україні), на конституційному рівні 

не врегульовано ні примату міжнародно-правових договорів, ні порядку їх 

застосування. 

Натомість норми щодо співвідношення національного й міжнародного 

трудового права містяться у ст. 8 Закону Литовської Республіки «Про 

затвердження, введення в дію й виконання Трудового Кодексу». Згідно ч. 1 

вказаної статті, якщо в міжнародних договорах Литовської Республіки існують 

інші правила, ніж ті, що закріплені в її ТК чи в законах про працю, 

застосовуються норми міжнародних договорів Литви. За ч. 2 аналізованої 

статті міжнародні договори Литовської Республіки поширюються на трудові 

відносини безпосередньо, за винятком випадків, коли цими договорами 

встановлюється, що для їх використання потрібно спеціальний внутрішньо-

правовий нормативний акт. У ч. 1 ст. 3 Трудового кодексу закріплено, що 

міжнародні договори Литовської Республіки, а також правові норми 

Європейського Союзу, які регулюють трудові правовідносини, є джерелами 

трудового права [405]. Таким чином Трудовим кодексом Республіки 

проголошується: по-перше, примат міжнародних договорів Литви над її 

внутрішнім законодавством; по-друге, що відповідні міжнародні договори 

застосовуються судами чи іншими органами в межах їх компетенції при 

вирішенні трудових спорів безпосередньо; по-третє, що правові акти ЄС як і 

міжнародні правові договори є джерелом права цієї держави. 

З огляду на останню тезу підкреслюємо, що трудові правовідносини 

Литви врегульовані двома системами міжнародних стандартів праці – 

конвенціями й рекомендаціями МОП, а також міжнародно-правовим 

регулюванням стандартів праці на регіональному рівні в межах ЄС. Такий стан 

речей викликає наявність як глобальних, так і регіональних стандартів, що 
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впливають на трудові правовідносини в Литовській Республіці, або 

врегульовують їх, значить, співвідносяться з національним правом цієї 

держави.  

Як бачимо, в Литовській Республіці достатньо детально не врегульовано 

проблему співвідношення міжнародного й національного трудового права, що 

не дозволяє запозичити певний досвід правового регулювання розглянутого 

нами. 

Результати дослідження, свідчать, що проблема співвідношення 

національного й міжнародного трудового права лежить в площині 

нормативно-правового регулювання. У кожній державі вона вирішується по-

різному, а тому окремі аспекти її правової регламентації є позитивними, інші 

ж мають певні недоліки. 

Загалом же підсумуємо, що в усіх державах існують положення щодо 

примату міжнародного права над національним. У Казахстані, Грузії й 

Молдові він проголошений на конституційному рівні, у Бєларусі й Литві (як і в 

Україні) пріоритет міжнародного права закріплено в законах. Крім цього, в 

кожній з держав установлені різні правила його застосування: у Молдові на 

конституційному рівні проголошується, що примат міжнародного права має 

місце, коли йдеться про права і свободи громадян; у Грузії – лише у випадках, 

коли відповідні норми міжнародного договору не суперечать Конституції. 

Зазначені правила є позитивним вирішенням проблеми співвідношення 

міжнародного трудового права й можуть бути запозиченими в законодавство 

України. 

Крім цього, позитивним моментом є визнання основних принципів 

міжнародного права, що можна запозичити з Конституції Республіки Бєларусь, 

яка містить положення, за яким держава зобов’язана приводити своє 

законодавство у відповідність із загальновизнаними принципами права, а 

також норму Трудового кодексу Республіки, згідно з якою визнається 
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пріоритет загальноприйнятих принципів міжнародного права й забезпечується 

додержання останніх національним трудовим законодавством. 

По-різному також співвідносяться рішення міжнародних судів щодо 

трудових спорів, але в більшості випадків це залежить від ратифікації 

державою відповідних конвенцій МОП. Різним у державах є і механізм впливу 

міжнародних стандартів праці на національну правову систему у сфері 

трудових правовідносин. Але в сучасних державах тією чи іншою мірою 

впорядковано механізм подвійного регулювання трудових правовідносин – 

системою національного трудового права у взаємозв’язку із системою 

міжнародного трудового права. 

 

Висновки до Розділу 3: 

 

1. Встановлено наступне співвідношення елементів міжнародного 

трудового права та національного трудового права: 

 міжнародні правові договори, згода на які надана Верховною 

Радою України є елементами системи національного трудового законодавства 

та системи національних нормативно-правових актів трудового права, що в 

свою чергу робить їх елементами національного трудового права; 

 Конвенції МОП, що не ратифіковані Україною та Рекомендації 

МОП, є елементом правової системи у сфері трудових правовідносин, проте не 

є елементом системи національного трудового законодавства; 

 Акти Міжнародного Суду при МОП як елементи міжнародного 

трудового права не співвідносяться з національним трудовим правом; 

 Рішення ЄСПЛ є елементами системи національних нормативно 

правових актів трудового права, проте не можна вважати останні елементами 

національного трудового законодавства. В свою чергу рішення ЄСПЛ 

включаються до системи національного трудового права. 



309 

 

 

2. Узагальнено специфічні особливості, котрі використовувалися для 

з’ясування співвідношення національного та міжнародного трудового права: 

 як національному, так і міжнародному трудовому праву 

притаманна схожа структура, що відрізняється лише окремими специфічними 

складовими інститутами (мова йде про побудову та елементи Особливої 

частини міжнародного трудового права); 

 різноманітність вітчизняного та міжнародного права проявляється 

у наступному: 1) на відміну від трудового права України, предмету 

міжнародного відповідника характерне регулювання більш широкого кола 

правовідносин (в тому числі, й відносин по соціальному забезпеченню 

працівників); 2) наявність в предметі міжнародного трудового права так 

званого іноземного елемента, що являється специфічною особливістю всіх 

міжнародних правовідносин; 

 подібність міжнародного та вітчизняного трудового права 

проявляється у використанні схожих методів правового регулювання – 

імперативного та диспозитивного. Відмінність досліджуваних галузей права 

виявляється в наступному: попри застосування двох основних методів у 

правовому регулюванні, міжнародному трудовому праву притаманні ще ряд 

специфічних засобів впливу на трудові правовідносини (політико-правовий, 

морально-правовий, ідейно-правовий, організаційно-правовий та спеціально-

правовий метод).  

 спільна мета національного та міжнародного права - постійне 

покращення умов праці робітників, членів їхніх сімей, сприяння розширенню 

переліку гарантій, що дозволяють підвищити ефективність здійснення 

трудової функції. Окреслена мета являється спільною, притаманною обом 

досліджуваним галузям права, категорією, що підтверджує подібність 

міжнародного та національного трудового права; 



310 

 

 

 за своїм соціальним спрямуванням завдань міжнародне та 

вітчизняне трудове право є схожими категоріями, однак існують певні 

відмінності у конкретних завданнях (для міжнародного трудового права 

притаманні завдання загального або глобального характеру, тоді як для 

національного трудового права вони носять внутрішньодержавний, локальний 

вигляд); 

 спільність вітчизняного та міжнародного права у порівнянні їх 

напрямів функціонування становить лише наявність однієї подібної функції – 

регулятивної; 

 подібність міжнародного та національного трудового права 

заключається в однакових принципах, що застосовують до трудових 

правовідносин, зокрема:  

1) принципи вітчизняного та міжнародного трудового права, які 

забезпечують трудові відносини на ринку праці:  

а) свобода трудового договору;  

б) рівність трудових прав осіб;  

в) забезпечення права на справедливу винагороду не нижче 

встановленого державного мінімуму оплати праці у відповідній сфері; 

2) міжнародні та внутрішньодержавні принципи трудового права, які 

функціонують задля дотримання трудових прав осіб:  

а) заборона дискримінаційних процесів у сфері виконання праці;  

б) заборона примусової праці;  

в) заборона дитячої праці.  

В свою чергу, різниця між національним та міжнародним правом 

полягає у наступному: 1) відмінності законодавчого закріплення 

основоположних засад у сфері використання праці (міжнародні 

принципи праці здебільшого закріплюються в міжнародно-правових 

актах, тоді як національні – на рівні внутрішніх регулятивних актів); 2) 
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на відміну від принципів трудового права України, принципи праці у 

міжнародній сфері носять загальнообов’язковий характер для всіх 

держав, що ратифікували відповідні міжнародні документи, де вказані 

принципи були закріпленими.  

2. Проблеми міжнародного та національного трудового права – стан 

системи нормативно-правових актів міжнародного та національного трудового 

права, а також їх співвідношення, за яких виникають труднощі із 

застосуванням конкретної норми чи ряду норм на практиці з метою 

досягнення завдань, за-для яких існують відповідні нормативно-правові акти і 

відповідний стан потребує усунення (з точки зору практики), а також стан 

системи наукових знань та їх співвідношення, за якого відповідні елементи 

такої системи не узгоджуються один з одним і не дозволяють прийти до єдиної 

думки, або до чітко сформульованих концепцій і відповідний стан потребує 

додаткових досліджень, розробок, вивчень (з точки зору науки). 

3. Прогалини трудового права – відсутність нормативно-правового 

регулювання суспільних трудових відносин, яке унеможливлює чи ускладнює 

застосування норм трудового права на ці суспільні відносини, які потребують 

правового регулювання, зокрема при виникненні трудового спору. 

4. Прогалини міжнародного трудового права – відсутність 

міжнародних-правових норм щодо врегулювання зобов’язань держав 

дотримуватись своїх зобов’язань у сфері трудового права чи міжнародних 

трудових стандартів, якщо існує об’єктивна необхідність у міжнародно-

правовому регулюванні відносин у сфері використання найманої праці. 

5. Прогалини у національному та міжнародному трудовому праві – 

відсутність регулювання трудових відносин на рівні національного 

законодавства та міжнародних правових актів, що не дає можливості в повній 

мірі застосувати норми міжнародного права чи національного законодавства 

щодо конкретного випадків, які потребують такого регулювання. 
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6. До основних спільних прогалин та проблем національного та 

міжнародного трудового права відносяться:  

1) ситуація, коли відповідні міжнародно-правові акти встановлюють 

міжнародні стандарти праці не конкретизовано, а у формі абстрактного 

обов’язку держави щодо забезпечення відповідних стандартів у національному 

законодавстві і відповідних дієвих механізмів захисту прав та інтересів осіб, 

яких вони стосуються, не передбачено;  

2) співвідношення рішень Європейського Суду з Прав Людини з 

системою національного трудового права;  

3) проблема забезпечення застосування положень конвенцій та 

рекомендацій МОП;  

4) проблема положень актів міжнародного законодавства, які зазначають 

про необхідність та/або можливість зокрема впроваджувати елементи 

державної політики у сфері праці шляхом колективно-правового регулювання; 

5) проблема механізму забезпечення виконання рішень Міжнародного 

Суду при МОП. 

7. Запропоновано наступні позитивні положення для запозичення з 

законодавства Республіки Білорусь: 

 конституційне закріплення визнання пріоритету загальновизнаних 

принципів міжнародного права і забезпечує відповідність їм законодавства; 

 положення Трудового Кодексу Республіки Білорусь, відповідно до 

якого Республіка Білорусь визнає пріоритет загальновизнаних принципів 

міжнародного права і забезпечує відповідність їм законодавства про працю; 

 положення Трудового Кодексу, яке на окрему сферу трудових 

правовідносин поширює одночасно сферу дії як національного законодавства 

так і конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці. 

8. Запропоновано наступні позитивні положення для запозичення з 

законодавства Республіки Казахстан: 
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 конституційне визнання чинним правом міжнародних договірних 

та інших зобов’язань держави; 

 конституційне визнання пріоритету міжнародних договорів, 

ратифікованих республікою, перед законами;  

 конституційне встановлення безпосереднього застосування норм 

міжнародних договорів Держави; 

 розуміння змісту поваги до міжнародних принципів, яке випливає 

з позиції Конституційного Суду Республіки Казахстан, що держава прагне 

враховувати принципи і норми міжнародного права при створенні 

внутрішньодержавного права. 

10. Виділено наступні позитивні положення для запозичення з 

законодавства Республіки Молдова: 

 конституційне визнання не лише принципів, а й норм 

міжнародного трудового права;  

 конкретне закріплення в Конституції зобов’язань дотримуватися 

Статуту Організації Об’єднаних Націй та Конвенції з захисту прав людини та 

основоположних свобод; 

 встановлення в Конституції положення, відповідно до якого 

конституційні положення про права і свободи людини тлумачаться і 

застосовуються відповідно до Загальної декларації прав людини, пактів та 

інших договорів, однією зі сторін яких є Республіка Молдова; 

 конституційна вимога щодо дотримання норм міжнародного права 

при обмеженні прав та свобод. 

11. Запропоновано наступні позитивні положення для запозичення з 

законодавства Грузії: 

 встановлення конституційного положення, відповідно до якого 

лише не суперечливі з Конституцією Грузії міжнародні договори та угоди 
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мають вищу юридичну силу у відношенні до внутрішньо державних 

нормативних актів;  

 це встановлення конституційного обов’язку держави у 

відповідності з міжнародними угодами щодо трудового права захищати права 

громадян Держави за кордоном. 
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РОЗДІЛ 4 

ГАРМОНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗБЛИЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ДО МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

4.1. Понятійно-категоріальна сутність та способи узгодження норм 

національного і міжнародного трудового права 

 

Європейський вектор розвитку України зумовлює пошуки нових 

механізмів сприяння втіленню міжнародно-правових принципів у межах 

національного законодавства для гарантування основоположних прав та 

свобод людини і громадянина. Така ситуація зумовлена необхідністю у 

подальшого розвитку нормативно-правових положень правової системи 

України в частині збалансування економічного, екологічного й соціального 

складників її сталого розвитку, оскільки з кожним днем зростає кількість 

порушень державою своїх міжнародних зобов’язань стосовно забезпечення 

трудових прав працівників, організації управління й охорони праці, гарантій у 

трудо-правовій царині. 

Взаємодія і зближення національних правових систем в умовах існування 

протиріч і суперечливих аспектів їх глобалізації й регіоналізації є потребою 

сьогодення. Прогресивний розвиток вітчизняного трудового права України 

прямопропорційно залежить від необхідності наближення національного 

законодавства до нової, демократичної, правової держави в частині 

узгодження й наближення характерних для розвинених держав світу 

міжнародно-правових норм-принципів. 

В умовах ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським 

Союзом [406] (її економічної й політичної частин) актуальність цієї наукової 

роботи не повинна викликати заперечень, адже з еволюцією нормативно-

правових приписів міжнародного трудового права змінюється й національне 
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законодавство, що свідчить про їх взаємозумовленість і взаємопроникнення. 

Функціонування національного й міжнародного права в умовах правового 

поля можливе лише за належного рівня їх узгодженості, чому передують 

ефективні правові механізми наближення норм національної правової системи 

України до загальновизнаних міжнародних стандартів. Розроблення 

відповідних понять і категорій, характеристика способів наближення й 

узгодження національних правових норм до міжнародних є однією з умов 

подальшої демократизації суспільних процесів. Становлення повноцінної 

правової держави і громадянського суспільства залежить від чіткого й 

однозначного розуміння тих явищ і процесів, що відбуваються з інтеграцією 

України до Європейського Союзу. Постає потреба в дослідженні формування, 

сутності і змісту певних категорій і понять, як от: «гармонізація», «адаптація», 

«інтеграція», «уніфікація», «інкорпорація» – та й у розкритті їх 

взаємозалежності. 

Дослідженню понятійно-категоріальної сутності, способів наближення й 

узгодження норм національного й міжнародного трудового права приділяли 

увагу такі вчені-правники, як Ю. В. Баранюк, М. Й. Бару, Н. Б. Болотіна, В. С. 

Венедіктов, Л. П. Гаращенко, О. М. Дарморіс, С. В. Дріжчана, Л. М. Ентін, С. 

О. Іванов, М. І. Іншин, І. Я. Кисельов, Є. В. Краснов, І. П. Лаврінчук, О. В. 

Макогон, Т. М. Мельник, Н. М. Пасічник, П. Д. Пилипенко, М. П. Стадник, Н. 

М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та ін. Їх рекомендації і пропозиції 

в умовах сьогодення безумовно є цінними. Однак у зв’язку з перманентним 

реформуванням трудового права і трудового законодавства в Україні існуючі 

теоретико-практичні напрацювання в цій царині необхідно переглянути, 

зокрема, наукові концепції в частині їх відповідності реаліям сьогодення. У 

цій монографії в контексті економічних і юридичних перетворень ми 

розглянемо поняття й категорії узгодження й наближення національного 
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трудового права до міжнародного з урахуванням новітніх глобалізаційних 

процесів і тенденцій до експансії трудового права. 

Розглядаючи, семантичне значення поняття «наближення» зауважимо, що 

у тлумачних словниках і словниках синонімів трактується як уподібнення, 

набуття ознаки схожості з чимось, переміщення на ближчу відстань [407, c. 17, 

18]; прискорення [408, с. 214], проведення аналогії [409, с. 512], координація, 

впорядкування, забезпечення взаємної відповідності [410, c. 369]. У словнику 

іншомовних слів терміну «наближення» кореспондує значення терміна 

«уніфікація», тобто приведення чогось до єдиної форми, системи [411, с. 598].  

Отже, в довідковому розумінні категорія «наближення» кореспондує 

таким поняттям, як зближення, схожість, подібність, аналогічність, близькість 

з урахуванням суттєвих ознак того, що приписується активній дії. При цьому 

поряд із цими поняттями вживаються й інші: узгодження, транспозиція, 

гармонізація, уніфікація, інтеграція, адаптація та ін. 

Характеризуючи правову конструкцію „наближення” законодавства 

однієї держави до міжнародного законодавства в цілому О. О. Дарська 

вказує, що наближення національних законодавств у контексті застосування 

норм міжнародного права означає спільний, узгоджений курс держав на 

визначення загальних напрямків їх подальшого спільного розвитку [412, с. 

526]. 

На нашу думку, в контексті цього дослідження слід вживати термін 

«інтеграція», як найбільш широке поняття. За своєю суттю воно відображає 

правову співпрацю держав на міжнародному рівні. Ю. О. Волошин указує, що 

інтеграцією вважається тривалим процесом, у перебігу якого держави 

трансферують правореалізаційні частини своїх суверенних прав на користь 

створюваної єдиної інституційної структури для забезпечення реалізації їх 

спільних інтересів за допомогою норм права [413, c. 11]. А це означає, що 
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поняття «інтеграція» охоплює правові можливості держав відмовлятися від 

частини свого суверенітету на користь загального блага. 

Зближення законодавства, як вважає Ю. О. Тихомиров – це загальний 

курс держав на встановлення найзагальніших напрямків узгодженого розвитку 

національних законодавств, на подолання правових розходжень і розроблення 

загальних правових рішень. У своїх наукових публікаціях учений досліджує і 

співвідносить поняття «зближення», «гармонізація», «уніфікації» й «модельна 

законотворчість» у контексті віднесення їх до своєрідних форм узгодження 

правового розвитку держав. При цьому поняття «наближення» й 

«гармонізація» він вважає тотожними [414, с. 75]. 

Аналізуючи цю точку зору, зазначимо, що названі поняття мають 

розрізнятись, оскільки їх результативна спрямованість є різною. Так, Р. А. 

Петров та Т. С. Кисельова хоча і вживають поряд у назві своєї статті поняття 

«зближення» й «гармонізація», однак указують, що гармонізація і 

взаємновизнання національних правил є методами зближення права держав – 

учасниць Європейського Союзу [415, с. 30]. З нашого погляду, процес 

гармонізації є більш глобальним, бо охоплює всі суспільно важливі інститути 

права, в той час як зближення характеризується уподібненням конкретних 

сфер правового регулювання. Однак, ознайомившись з численними науковими 

джерелами, вимушені констатувати, що вченими-правниками поняття 

«гармонізація» вживається частіше, ніж поняття «зближення», що 

небезпідставно. Категорія «гармонізація» має вищий рівень смислового 

навантаження, оскільки охоплює правові аспекти поглиблення співпраці 

держав. 

Цікавого висновку дійшов Ю. М. Капіца, аналізуючи поняття 

«наближення» й «гармонізація». Вчений зазначає, що в юридичній літературі й 

актах законодавства України необхідно вживати саме поняття «наближення». 

Він указує, що у праві ЄС оперують категоріями «наближення» й 
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«гармонізація» нарівні. Наближення нормативно-правової бази передбачає 

досягнення того чи іншого рівня узгодження. Гармонізація, однак, може 

означати як досягнення певної ідентичності норм права держав-членів 

Євросоюзу шляхом прийняття рішень ЄС, так і окреслення спільних для 

держав-членів цілей, шляхом прийняття директив цієї організації [416, с. 19]. 

Термін «гармонізація» запозичено зі сфери мистецтва, де він означає: 

процес поєднання гармонійного супроводу до якої-небудь мелодії; саме 

супровід (акомпанемент); найважливіший метод навчання гармонії [417, с. 

276]. 

На думку М. М. Богуславського гармонізація права – це процес, 

спрямований на зближення права різних держав, на усунення або зменшення 

відмінностей. Зрозуміло, що гармонізація й уніфікація взаємопов’язані 

процеси. Уніфікація передбачає введення в національне право різних держав 

однакових норм права, зближення національно-правових систем і стирання 

відмінностей між ними. Але гармонізація є більш широким поняттям, оскільки 

зближення має місце й за межами уніфікації. Тому треба розрізняти 

гармонізацію права в широкому розумінні, яка охоплює також уніфікацію, і 

гармонізацію права у вузькому значені, що відрізняється від уніфікації [349, с. 

259].  

З викладеного випливає, що гармонізація й уніфікація – це наближення; 

однак уніфікація – це національний процес, а гармонізація – це глобальний 

міжнародний процес приведення у відповідність норм. Вважаємо, що грань 

між цими поняттями дуже тонка: уніфікація здійснюється в межах 

національного законодавства, гармонізація – в межах міжнародного [418]. Але 

постає питання про зближення не суто міжнародного чи національного права, 

а цих 2 складників між собою. 

Як підкреслює П. С. Матійсен, у ст. 3 (1) (h) Римського договору 

вживається також поняття «апроксимація» (approximation) [419, с. 352]. Поряд 
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із цим С. Г. Дроб’язко вказує, що гармонізація законодавства у сфері 

міжнаціональних правових систем зазвичай здійснюється на рівні галузі права 

або галузі законодавства на підставі дотримання їх принципів. Це галузі, що 

належать насамперед і головним чином до економіки, господарської й 

торговельної діяльності. Дотримання галузевих принципів безпосередньо 

зумовлює гармонізацію їх норм [420, с. 43]. 

 Вивчаючи положення Римського договору про заснування Європейської 

Спільноти [421], зазначимо, що поняття «апроксимація» розглядається як 

тотожне поняттю «гармонізація» й теж означає «приведення у відповідність». 

У цьому контексті Дж. Штайн веде мову про усунення відмінностей між 

нормами національного права через апроксимацію, маючи на увазі досягнення 

певного рівня єдності законодавства або ж свого роду «коридору коливань», за 

допомогою якого задаються загальні параметри прийняття нормативно-

правових актів органами держави [422, c. 29]. 

Зважаючи на історичні засади й понятійно-категоріальний апарат, 

напрацьований фундаторами Європейського Союзу, у цій монографії ми 

будемо вживати як найбільш широке поняття «гармонізація». 

Як Ю. В. Баранюк, зазначає при використанні терміна «гармонізація» 

законодавство ЄС передбачає повну ідентичність норм права всіх держав-

членів через прийняття в межах цієї міжнародної організації спеціальних 

директив, що мають обов’язкову юридичну силу. Термін «зближення» він 

пояснює лише як досягнення певного рівня відповідності національного 

законодавства законодавству ЄС [288, c. 10]. Ми не погоджуємося з його 

точкою зору, адже нами окреслено підстави для розуміння гармонізації як 

правового методу наближення права однієї держави до міжнародного права.  

Із цим поняттям також співвідносять поняття «адаптація», яке стосується 

права ЄС, а не міжнародного права в цілому. На забезпечення цього процесу в 

Україні діє Закон «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
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України до законодавства Європейського Союзу» [423], який визначає, що 

адаптація законодавства – це процес приведення національних законів та 

інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire. З 

нашого погляду, адаптація не може фігурувати поряд і на рівні з поняттям 

«гармонізація», хоча часто їх помилково ототожнюють. Але ж, адаптація 

передбачає приведення саме законодавчих актів у відповідність із правом ЄС, 

що означає «узгодження», в той час як гармонізація – це процес наближення 

національного до міжнародного права в цілому. 

Пропонуємо авторську дефініцію категорії «гармонізація права»: це 

обумовлений, взаємопроникаючий, глобальний, міжнародний процес 

наближення національного права до міжнародного з усуненням відмінностей з 

метою встановлення єдиних міжнародних стандартів забезпечення правового 

регулювання. «Гармонізація трудового права» – це обумовлений, 

взаємопроникаючий, глобальний, міжнародний процес наближення 

національного трудового права до міжнародного з усуненням відмінностей з 

метою встановлення єдиних міжнародних стандартів забезпечення правового 

регулювання сфери праці. 

Розкриваючи понятійно-категоріальну сутність цих понять у контексті 

наближення норм саме трудового права зауважимо, що невід’ємним 

складником цього процесу є конвергенція – злиття правових систем із втратою 

їх специфічних рис [424, c. 11]. Як зазначає Н. М. Хуторян, у процесі 

наближення українського трудового законодавства до міжнародного слід 

уникати як збереження консерватизму в царині правового регулювання праці, 

так і використання європейського консервативного досвіду, який у 

вітчизняному законодавстві має вигляд реакційного. Ідеться про пропозиції 

щодо закріплення в новому законодавстві локауту, чого, на думку вченого, 

робити не слід. Інакше реальне право роботодавців може бути використане не 

лише як охоронний, а і як наступальний засіб. Вбачається, що колективне 
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звільнення, яке провадиться шляхом локауту, несумісне з правом на страйк. 

Тому недарма в Законі України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» [165] законодавець відмовився від закріплення 

локауту [288, c. 5].  

Нагадаємо, що в рамках трудо-правового розуміння в Угоді про асоціацію 

[406] не міститься дефініції поняття «гармонізація». Цей акт використовує 

терміни: «зближення» (наприклад, у п. 2 ст. 1 Угоди визначено, що метою 

асоціації є сприяння поступовому зближенню її сторін, ґрунтуючись на 

спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках і поглиблюючи зв’язок 

України з політикою ЄС, а також її участь у програмах та агентствах); 

«глобалізаційне зближення» (ч.1 ст. 291 передбачає, що сторони визнають 

повну й ефективну зайнятість і гідну працю для всіх як ключові елементи для 

торгівлі в контексті глобалізації), «гармонізація» (ст. 356); «адаптація» (у 

Преамбулі Угоди говориться, що Україна зобов’язується забезпечувати 

поступову адаптацію законодавства України до acquis ЄС відповідно до 

напрямків, визначених у цій Угоді, а також ефективне її виконання), «взаємне 

визнання» (ст. 106) та ін.  

Водночас незрозуміло в розглядуваній Угоді про асоціацію [406] не 

вживається поняття «транспозиція». Е. Орюкю вказує, що транспозиція права 

становить собою процес перенесення права, а точніше, так званих правових 

«трансплантатів», що створює результат у виді наслідку радикальної зміни 

концепції права згідно з правовою моделлю, яка проектується в національну 

правову систему. Процес транспозиції повинен здійснюватися з урахуванням 

здобутків національної правової культури і спадщини [425, с. 224]. 

На переконання Р. А. Петрова транспозиція – це процес, який має за мету 

досягнення адаптації, зближення, гармонізації й уніфікації з правом ЄС чи 

іншої міжнародної організації і який передбачає застосування багатьох методів 

і способів для досягнення мети переносу «acquis» ЄС у правові системи третіх 



323 

 

 

країн [415, с. 33]. Однак з огляду на суттєве спрощення термінології в 

законодавстві ЄС зауважимо, що в сучасних актах Євросоюзу це поняття 

«транспозиція» практично не вживається, поступово викорінюється з 

понятійно-категоріального апарату. А тим більше в умовах трудо-правової 

доктрини вважаємо за недоцільне оперування цим поняттям, оскільки воно 

характеризується занадто широкою сферою застосування і є навіть ширшим 

ніж гармонізація, а тому немає сенсу належним чином задовольняти потребу в 

удосконаленні законодавства про працю в цій частині. 

Зазначимо, що у трудо-правовій сфері сьогодні бракує глосарія термінів, 

які мали би єдине застосування в умовах запровадження положень Угоди про 

асоціацію. Так, Ю. С. Кашкін вважає, що повноцінний процес гармонізації у 

цій царині, має на увазі розроблення спеціальної програми, проведення 

необхідних досліджень. У рамках загальної інституціональної структури 

стратегічного партнерства держав і Європейського Союзу варто створити 

органи, відповідальні за гармонізацію трудового законодавства, підготувати 

словник для однозначного розуміння необхідних термінів [426, c. 165]. Як 

бачимо, розмежування й належне тлумачення понять у межах реалізації 

міжнародними співтовариствами своєї соціальної політики має практичне 

значення для якнайповнішого втілення міжнародних норм у законодавство. 

Крім цього, має значення уніфікація глосарія в частині реалізації соціальної 

політики ЄС і глосарія міжнародної організації праці.  

Ю. П. Дмитренко підкреслює, що напрямки реформування трудового 

права як галузі, зокрема, його структури, залежать від того факту, що з 1954 р. 

Україна є членом Міжнародної організації праці, значить, згідно зі структурою 

трудового права слід розглядати правові норми, прийняті МОП, і ті, що 

ратифіковані Україною. Структуру трудового права складають також норми 

двосторонніх і багатосторонніх договорів, інших міжнародних правових актів і 

консульських угод [37, с. 145]. 
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Отже, на підставі вищевикладеного пропонуємо уніфікувати глосарії в 

частині реалізації соціальної політики (трудо-правових відносин) ЄС і МОП, 

оскільки в частині гармонізації національного трудового права ми повинні 

враховувати положення низки Конвенцій МОП (наприклад, Конвенція МОП 

«Про гігієну в торгівлі та установах» від 08 липня 1964р., № 120 [427]; «Про 

захист працівників від іонізуючої радіації» від 22 червня 1960р., № 115 [428] 

та ін.). 

Таким чином, у порушеній нами проблематиці найширшим поняттям є 

«наближення», яке охоплює поняття «гармонізація». Гармонізація – це 

широкий глобалізаційний односторонній процес наближення національного й 

міжнародного трудового права з можливою ідентичністю норм, з усуненням 

суттєвих відмінностей. Однак, уніфікація – це лише один зі способів 

координації норм обох трудо-правових галузей. У той же час адаптація 

розглядається нами як складник гармонізації, і який означає приведення у 

відповідність норм. 

Термін «узгодження» в його довідковому розумінні трактується як: 

надання відповідності, єдності в чому-небудь або зв’язок [354, с. 1499] як 

взаємодія, координація, регулювання, підбір, а також співутворення, 

злагодження, кореспондування, пов’язування [429, c. 325] як одержання 

схвалення [430, c. 445]. Отже, словники тлумачать, що поняття «узгодження» 

кореспондує поняттям «координація», «взаємопов’язаність», «співставлення», 

«схвалення» тощо. У той же час узгодження норм у юридичній літературі 

набуває принципового нового значення. Як, указує Р. А. Мюллерсон зовнішня 

дія завжди вимагає внутрішніх реакцій і відбивається всередині держави. 

Оскільки дія зовні підпадає під регулюючий вплив міжнародного права, а 

пов’язані з нею внутрішньодержавні реакції регламентуються національним 

правом, звичайно, потрібна взаємодія й узгодженість міжнародного й 

національного права [431, c. 61]. Із цього випливає, що імплементація 
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міжнародних правових норм державою й норми міжнародного права не 

можуть діяти в її межах. Більше того, останні будуть діяти в державі тільки 

після узгодження з нормами національного права. Відзначимо: якщо немає 

координації міжнародного права з внутрішньодержавним правом, держава 

вправі порушити свої міжнародні зобов’язання.  

С. В. Черниченко зазначає, що відсутність узгодження 

внутрішньодержавного й міжнародного права має призвести до порушення 

державою своїх міжнародних зобов’язань до неможливості реалізування нею 

своїх міжнародних прав [432, c. 24]. Повністю погоджуючись з його позицією, 

зауважимо, що дотримання міжнародних стандартів у сфері праці також 

здійснюється шляхом установлення національних нормативно-правових 

приписів у цій частині. 

 Координація норм національного і міжнародного трудового права є 

гарантією відповідності внутрішньодержавного права міжнародним 

стандартам і правилам. Комплексне проведення заходів у соціальній сфері 

застосовується насамперед до встановлення й підвищення єдиних у трудових 

відносинах прав людини, що поширюють свою дію на всю територію 

Співтовариства. 

Д. В. Жоравович наголошує, що міжнародно-правове регулювання праці 

ґрунтується на застосування конвенцій МОП та інших міжнародних договорів, 

укладених безпосередньо між державами або урядами останніх. Міжнародні 

договори в цілому й договори, що регламентують питання праці, з точки зору 

їх співвідношення з внутрішнім законодавством України, в юридичній 

літературі поділяють на 2 групи. До першої належать договори, в яких прямо 

передбачена необхідність узгодження внутрішнього законодавства з нормою 

договору; до другої – ті, що не містять прямої вимоги про прийняття 

відповідного законодавства, але встановлюють правила, які практично 

неможливо виконати без цього. Наявність відповідного законодавства (або 
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скасування чи зміна чинного, прийняття нового тощо) є умовою належного 

виконання договору [433]. 

Сумнівною видиться концепція реформування національного 

законодавства про працю, якщо у ній не визначалися б зобов’язання держави 

узгодити нормативно-правові приписи з конвенціями МОП. Та й саме поняття 

«узгодження норм» є дискусійним, адже воно може трактуватися з боку 

доктрини як національно-правової, так і міжнародно-правової. 

Під категорією «узгодженням норм» у праві розуміється процес 

розроблення прийняття і впровадження норм однієї системи права в іншу [434, 

c. 12]. Однак, узгодження норм національного й міжнародного трудового 

права в контексті їх співвідношення як складників єдиної правової системи або 

ж відносно ізольованих структур не означає виключно проникнення цих 

систем. Зауважимо, що у трудо-правових джерелах бракує визначення поняття 

«узгодження норм трудового права», що є прогалиною в сучасній доктрині 

трудового законодавства. 

Ключовим елементом успішної інтеграції України до ЄС, зазначає М. О. 

Дей, є досягнення певного рівня узгодженості вітчизняного законодавства з 

правовими нормами ЄС. Учена вказує, що зближення останнього із сучасною 

європейською системою права забезпечить економічний розвиток України в 

рамках ЄС, підвищення політичної, підприємницької, соціальної й культурної 

активності її громадян, сприятиме поступовому зростанню їх добробуту, 

приведення його до рівня, існуючого склався в державах – членах ЄС, а також 

створить необхідні передумови для отримання Україною статусу члена ЄС, що 

є її головним зовнішньополітичним пріоритетом у середньостроковому вимірі 

[435, с. 312]. 

Із цього твердження випливає, що координація норм однієї системи права 

з іншою викликає зміни соціальних і правових стандартів, служить політичним 

і правовим інструментом впливу на відповідну систему. Більше того, як 
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підкреслює М. І. Абдулаєв, узгодження національного права з міжнародним 

має місце на етапі як правотворчості, так і реалізації й застосування права 

[436, c. 344]. Ми погоджуємося із цією позицією й зауважуємо, що у сфері 

трудового права така координація відбувається або шляхом, або 

безпосереднього застосування міжнародних приписів, або використання 

способів узгодження норм права. Однак варто зазначити, що узгоджуватися 

може не тільки національне трудове право з міжнародним, а й навпаки. Так, на 

формування практики втілення нових міжнародних стандартів і правил 

спочатку впливає застосування останніх саме як національних правових норм. 

Функціонування міжнародного права складно уявити без його 

координації з національно-правовими системами. З урахуванням наявності 

об’єктивних кордонів між двома правовими системами. З урахуванням 

наявності об’єктивних кордонів між двома правовими системами процес 

узгодження між внутрішнім і міжнародним правом є обов’язковим. Саме 

координація 2-х правових систем є найбільш вдалою формою вирішення 

протиріч. Як вважає В. Г. Буткевич, при координації норм міжнародного і 

внутрішньодержавного права необхідно узгоджувати не бажання держав, а 

нормативно-правові приписи [437, с. 144]. Ми погоджуємося із цією позицією, 

адже узгодити волі держав можливо лише на стадії укладення міжнародних 

договорів, а от узгодження нормативно-правових приписів відбувається у 

перебігу їх дії. Більше того, узгодження волі держав передбачає взаємний 

процес, а узгодження нормативно-правових приписів – частіше односторонній 

процес.  

Під час цієї процедури вирішуються різні завдання від усунення 

суперечливих нормативно-правових приписів правових систем до вироблення 

подібних нормативно-юридичних приписів, від установлення загальної форми 

останніх до уникнення такої реалізації норм однієї системи права, яка 

суперечила б нормам іншої системи [180, с. 157]. 
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На підставі викладених міркувань, вважаємо за необхідне сформулювати 

власну «дефініцію» категорії наближення й узгодження норм міжнародного 

трудового права: це регламентований правовими актами послідовний, 

комплексний і цілісний процес прийняття, впровадження, зміни, усунення і 

скасування нормативно-правових приписів у національній правовій системі у 

зв’язку з чинними нормами міжнародного права з метою подолання протиріч 

у гарантуванні основоположних трудових прав та обов’язків відповідних 

суб’єктів. 

Досить цікаву класифікацію способів наближення й узгодження норм 

міжнародного права пропонує Р. Давид, а саме: а) гармонізація законодавств – 

спосіб забезпечення єдності в різноманітті; б) уніфікація законодавств – метод, 

за допомогою якого держави здійснюють однакове регулювання правових 

відносин; в) імплементація – виконання державою міжнародно-правових норм 

шляхом їх включення в національну правову систему; г) адаптація – процес 

приведення національних правових актів у відповідність до загальних 

принципів і стандартів; д) стандарт – техніко-юридична норма, обов’язкова 

для застосування при вчиненні дій техніко-економічного чи іншого характеру 

е) синхронізація – зближення національних правових систем, формування 

правової системи міжнародного союзу, координація діяльності зі створення 

аналогічних або подібних правових норм; є) юридична інвентаризація – облік 

та огляд чинних правових актів [438, с. 105]. Вважаємо, що в контексті 

узгодження й наближення норм міжнародного трудового права не варто 

використовувати серед перелічених способів синхронізацію, оскільки вона цей 

процес не передбачає проникнення міжнародного права в національне і 

навпаки, а також включати до цього переліку інвентаризацію, оскільки вона 

взагалі не має на увазі якогось наближення чи узгодження норм права.  

Вивчаючи класифікації способів наближення й узгодження норм 

національного й міжнародного трудового права, зауважимо, що саме у 
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досліджуваній сфері прослідковується цікава специфіка: жоден науковець не 

виділяє ці способи окремо [439]. Вважаємо цей підхід правильним, адже їх 

розмежування було б дуже натягнутим і штучним. 

Ось як поділяє способи наближення й узгодження норм О. М. Іванченко: 

1) безпосереднє застосування норм міжнародного права в національній 

правовій системі і 2) опосередковане узгодження норм. Науковець указує, що 

особливістю безпосереднього застосування норм міжнародного права є те, що 

саме така модель координації міжнародного й національного права є найбільш 

прийнятною при крупномасштабній інтеграції держав. Наприклад, право ЄС за 

загальне правило передбачає свою безпосередню дію на території держав-

членів. Така можливість сприяє кращому дотриманню основних прав і свобод 

людини, оскільки індивіди не забуватимуть використовувати засоби правового 

захисту для забезпечення своїх прав і свобод. Опосередковане узгодження 

національного права з міжнародним забезпечує вдосконалення самих 

національних правових актів з урахуванням особливостей національної 

системи права, що є зручним для національних правозастосовних органів [440, 

с. 182].  

Наведену класифікацію, ми вважаємо, занадто широкою, загальною, бо 

вона передбачає або пряму дію міжнародних актів (у сфері трудового права – 

конвенцій і рекомендацій МОП, відповідних директив ЄС тощо), або ж без 

поділу на види – приведення у відповідність норм національного права до 

міжнародного (фактично гармонізацію). Такий поділ є недостатнім з наукової 

точки зору, бо ним не розкривається специфіка правового регулювання у 

царині праці. 

Серед способів узгодження норм права різних держав і правових систем 

В. М. Гайворонський визначає: 1) зближення законодавств держав, норм 

міжнародного і національного права і 2) гармонізацію законодавства, що 

означає закріплення основних міжнародних стандартів у національних 
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правових приписах [441, c. 123]. Однак, з нашого погляду, в даному випадку 

вчений роз’єднує поняття родове й окреме, адже гармонізація – ширше 

порівняно зі поняттям, зближенням і фактично його охоплює. Більше того, у 

процесі свого дослідження він характеризує уніфікацію ще як інший, окремий 

спосіб узгодження норм, що не відповідає поняттю «гармонізація”. 

Найбільш прийнятним видається поділ способів узгодження норм 

національного й міжнародного права, запропонований Н. М. Пархоменком. До 

таких способів вчений відносить: адаптацію, стандартизацію, уніфікацію права 

й імплементацію (способами якої він називає інкорпорацію, трансформацію, 

рецепцію, а також загальну, приватну або конкретну відсилку) [442, с. 338-

339]. На наше переконання така класифікація в умовах сьогодення є вдалою 

для здійснення наукового дослідження й характеризується належним досвідом 

практичного застосування, а тому повинна стати загальноприйнятою. 

Поряд із цим Р. М. Молибога використовує розширений підхід до 

класифікації способів наближення й узгодження норм національного й 

міжнародного трудового права й виділяє 8 способів гармонізації норм права 

як-то: а) багатостороння конвенція без уніфікованого закону; б) 

багатостороння конвенція, що включає уніфікований закон; в) комплекс 

двосторонніх договорів; г) законодавство ЄС; д) модельний закон; е) 

кодифікація правил і звичаїв, що здійснюється й публікуються міжнародною 

неурядовою організацією; є) типові контракти або загальні договірні умови; ж) 

restatements, підготовлені вченими або іншими експертами [443, с. 50].  

Як вбачається, у критеріях поділу на способи гармонізації норм у цій 

класифікації існує закладено логічна помилка. Так, зазначені в ній правові 

форми (модельні закони, договори тощо) є не способами, а результатом 

здійснення гармонізації. Потрібно враховувати, що остання є процесом, тобто 

продовжуваною дією. 
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Таким чином, способами наближення й узгодження норм національного й 

міжнародного трудового права є адаптація, уніфікація, імплементація, 

стандартизація й інкорпорація. 

Зауважимо, що кожен із зазначених Н. М. Пархоменком видів 

характеризується, як самодостатній і може, застосовуватися як окремо від 

інших, так в поєднанні з ними. Як указує Д. В. Жоровович, способи 

узгодження національного й міждержавного права різні й залежать від системи 

права відповідної держави. Однак сутність цього процесу перманентно 

однакова: приведення державою свого внутрішнього національного права у 

відповідність з міжнародним з метою забезпечення виконання нормативно-

правових приписів, дозволів і заборон [433].  

С. В. Дріжчана, трактує адаптацію не тільки як процес приведення 

законодавства відповідно до норм ЄС , а й як детальний аналіз законодавства 

Європейського Співтовариства з позицій доцільності. А впровадження норм не 

будь-якою ціною, а з точки зору економічної й соціальної необхідності з 

урахуванням прагнення будь за що прискорити ці процеси може мати 

негативні наслідки. Адаптація, на її думку, охоплює прийняття також нових 

нормативно-правових актів. При цьому досягти певних правових стандартів 

можна лише через удосконалення законодавства [444, с. 369,370]. 

Натомість Н. М. Пархоменко під адаптацією розуміє процес 

пристосування національного законодавства до умов, що зазнають змін. Вона 

характеризується приведенням останнього у відповідність до міжнародних 

стандартів і правил шляхом внесення змін і доповнень до чинного 

законодавства, прийняття нових нормативно-правових актів, приєднання й 

ратифікації міжнародних договорів [442, c. 339]. 

О. Л. Омельченко у своєму дисертаційному дослідженні, присвяченому 

правовій адаптації трудового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, вказує, що її етапами визнаються: (а) імплементація 
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Угоди про партнерство і співробітництво; (б) укладання галузевих та інших 

угод; (в) приведення вітчизняного трудового законодавства у відповідність до 

стандартів ЄС; (г) створення механізму гармонізації проектів актів 

національного трудового законодавства з acquis communautaire [445, c. 10]. А 

чи правильно вважати імплементацію складником адаптації. Скоріше, авторка 

окреслила етапи гармонізації як глобальний процес зближення національного 

трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу, 

тим більше, що адаптація не може поєднувати поняття «гармонізація», бо воно 

є родовим щодо неї. 

На думку М. Л. Смолярової адаптацією законодавства України до 

законодавства ЄС є поступовий процес наближення національної правової 

системи, що включає в себе і законодавство, і правотворчість, і юридичну 

техніку, і практику, і правозастосування, до правової системи Євросоюзу 

відповідно до тих критеріїв, що висуваються останнім до держав, які планують 

до нього ввійти [446]. 

Адаптацію законодавства про працю вважаємо тривалим процесом, що 

охоплює зближення законодавства передовсім з європейськими вимогами. Так, 

застосування міжнародного права в цілому в Україні більшою мірою 

відбувається саме шляхом ратифікації міжнародних договорів, конвенцій 

МОП і прямою дією директив Європейського Союзу на території держави. 

Отже, адаптація – це процес пристосування норм законодавства 

національного до міжнародних, зокрема, до європейських вимог у частині прав 

та обов’язків працівників і роботодавців, трудових правовідносин у цілому, 

права на працю шляхом внесення змін і доповнень до законодавства, 

прийняття і скасування нормативно-правових актів і ратифікації 

міжнародно-правових актів. 

Поняття «стандартизація» в науковій юридичній літературі згадується не 

так часто, як адаптація. Термін «стандарт» означає основу процесу 
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оцінювання, базову модель поведінки, що застосовується як зразок [447, c. 36]. 

Н. М. Пархоменко тлумачить стандартизацію як один зі способів наближення 

й узгодження норм права, яким притаманні багаторазовість використання для 

виконання завдань науково-технічного співробітництва, підвищення якості 

продукції, товарів, робіт і послуг [442, c. 340], які можуть виступати її 

об’єктом. Зокрема, це матеріали, складники обладнання, системи, їх 

суміщення, правила, процедури, функції, методи чи діяльність. 

Міжнародно-правові стандарти у сфері праці доволі своєрідні. Вони 

виступають тією нормативною субстанцією, яка формує підхід до 

національного правового регулювання. Міжнародними стандартами, з нашого 

погляду, можна вважати міжнародні договори універсального характеру: 

Загальну декларацію прав людини [268], Міжнародну конвенцію про захист 

прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей [448], Конвенцію про права 

дитини [449] та ін. Ці стандарти застосовується шляхом прямого й 

безпосереднього їх використання на практиці, оскільки міжнародні договори, 

ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства. 

Характеризуючи наступний спосіб наближення й узгодження – 

уніфікацію зауважимо, що однозначного трактування цього поняття в 

юридичній літературі не спостерігається. Так, уніфікація визначається як 

процес вироблення єдиних норм або усунення розбіжностей у регулюванні 

подібних відносин у будь-яких правових формах [450, с. 45]. За іншим 

підходом, уніфікація (від франц. unification, від лат. unus – один і facere – 

робити) – це створення стану одноманітності регламентації однакових 

(подібних, схожих) суспільних відносин [451, c. 56]. 

Уніфікація права – це процес створення однакових норм законодавства 

різних держав за допомогою укладення міжнародних договорів. У будь-якому 

міжнародному договорі встановлюються обов’язки держав щодо приведення 
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свого внутрішнього права у відповідність з нормами цього договору. Головна 

особливість уніфікації права полягає в тому, що вона має місце одночасно у 2-

х різних правових системах у міжнародному праві (укладення міжнародного 

договору) й у національному праві (імплементація норм цього договору 

внутрішньодержавним правом). Уніфікацію права можна визначити як 

співробітництво, спрямоване на створення міжнародного механізму 

регулювання відносин у сфері спільних інтересів держав. Це різновид 

правотворчого процесу, що відбувається в основному в рамках міжнародних 

організацій [446]. З огляду на трудо-правову специфіку, зауважимо, що 

уніфікація має місце в Міжнародній організації праці, Європейському Союзі 

тощо. Уніфікація норм трудового права розглядається нами як складник 

процесу гармонізації, що охоплює створення єдиної системи норм, які 

регламентують подібні за змістом правовідносини.  

Однак, термін «уніфікація» у трудо-правовому розумінні – це не тільки 

встановлення єдиної системи регулювання подібних відносин. Як спосіб 

наближення й узгодження норм національного й міжнародного трудового 

права, вона спрямована і також на техніко-формалізоване оформлення, на 

створення цієї єдиної моделі регламентації схожих трудових відносин. Більше 

того, уніфікація пов’язана із систематизацією законодавства про працю, з його 

послідовністю і спрямованістю на регламентування трудових і пов’язаних з 

ними відносин. 

Процес уніфікації, як указує А. Х. Саїдов, проникає в усі ланки 

законодавства і є безперервним [452, с. 72]. Проте у трудо-правовій сфері 

уніфікація здійснюється послідовно і випливає із загальноприйнятних 

тенденцій правового регулювання. Уніфікація передбачає формування єдиного 

підходу до регулювання подібних відносин із застосуванням 

систематизаційних методів. 
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Характеризуючи імплементацію як спосіб наближення й узгодження 

норм національного й міжнародного трудового права, зауважимо, що правові 

аспекти цього явища трактуються дуже різнорідно. Так, під імплементацією 

(англ. implementation – здійснення, виконання) зазвичай розуміється процес 

забезпечення виконання умов міжнародних зобов’язань держави [453, c. 133]. 

Це поняття традиційно розглядається у вузькому й широкому значеннях. У 

вузькому – це лише транспонтування відповідних положень міжнародних 

договорів у національне законодавство шляхом їх подальшого впровадження. 

Широкий підхід передбачає, що під час процесу імплементації здійснюється 

тлумачення нормативно-правових приписів, аналізується практика їх 

використання й виконання всіма суб’єктами суспільних відносин [454, c. 3-4].  

На нашу думку, імплементація – це процес запровадження в національне 

законодавство положень, що забезпечують дотримання й виконання 

міжнародно-правових зобов’язань. 

Досліджуючи процес імплементації, можна виокремити такі трудо-

правові проблеми: а) незавершеність процесу приєднання до основних 

правових актів ЄС у сфері праці; б) відсутність чіткого механізму 

імплементації положень таких актів з урахуванням практики застосування й 

тлумачення їх уповноваженими органами ЄС; в) недосконалість механізму 

гарантування прав, проголошених в основних правових актах ЄС; г) брак 

методологічних розробок щодо порядку, умов і форм реалізації правових актів 

ЄС у цій царині в регулюванні трудових і пов’язаних з ними відносин. 

Особливого значення набувають також питання співвідношення 

централізованого й локального регулювання умов праці в частині 

імплементації трудового законодавства. Серед способів останньої виділяють: 

інкорпорацію (міжнародно-правові норми без змін переносяться в національне 

законодавство й відображаються у відповідних нормативно-правових 

приписах); трансформацію (часткова зміна, оброблення міжнародно-правових 
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норм з урахуванням вимог юридичної техніки національного законодавства, 

національних особливостей правового регулювання); загальну, приватну або 

конкретну відсилку (відсилання стає неможливим без звернення до тексту 

нормативно-правового акта, міжнародно-правові норми не включаються до 

тексту нормативно-правового акта національного законодавства – на них лише 

робиться відповідне посилання). 

Слід ураховувати й те, що правове регулювання досліджуваного питання 

охоплює особливості рецепції – способу імплементації міжнародно-правових 

приписів національним законодавством шляхом ратифікації міжнародних угод 

або трансмісії прав та обов’язків держави конкретним державним органам. У 

цих випадках відбувається перехід. 

Отже, імплементація – це самостійний спосіб наближення й узгодження 

міжнародно-правових норм, який передбачає чіткий механізм взаємодії 

національного права й міжнародних правових приписів у контексті 

перенесення останніх у національне законодавство. Між поняттями 

«адаптація» й «імплементація» наявна дуже хитка межа, яку можна 

подолати завдяки застосуванню стандартизації – виокремлення парадигми 

правильного правозастосування. 

Роблячи підсумок викладеному вище, ще раз підкреслимо, що до способів 

наближення національного трудового права до міжнародного трудового права 

та його узгодження належать: а) адаптація (пристосування правових норм), б) 

їх стандартизація (формування й застосування зразкових норм), в) уніфікація 

(об’єднання норм), г) імплементація (забезпечення виконання норм, їх 

запровадження, втілення). Остання, у свою чергу, поділяється на 

трансформацію (перетворення норм); інкорпорацію (включення норм); 

рецепцію (перенесення норм). 

Таким чином, узгодження трудового законодавства України з 

міжнародним трудовим правом охоплює наближення як до світового 
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зразкового законодавства, так і до законодавства Європейського Союзу. 

Досліджений нами понятійно-категоріальний апарат, доволі чітко 

віддзеркалює взаємозалежність понять «зближення», «апроксимація», 

«гармонізація», що мають правоутворюючий характер. Водночас, 

підпорядковані гармонізації такі поняття, як «адаптація», «уніфікація», 

«стандартизація», «імплементація», створюють правове підґрунтя для 

виокремлення нових процедур удосконалення чинного національного 

законодавства. Отже, понятійно-категоріальним апаратом зближення й 

узгодження національного й міжнародного трудового права охоплюються 

поняття: гармонізація, транспозиція, апроксимація, адаптація, транспозиція, 

трансформація, конвергенція, стратифікація, стандартизація, 

імплементація, уніфікація й інкорпорація. 

Прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти» має визначити 

ієрархію міжнародно-правових джерел, а відповідно, й порядок 

співвідношення існуючих категорій і понять. Необхідно також визначити 

глосарій загальноприйнятих термінів права ЄС для забезпечення в цій частині 

вищого ступеня розуміння правових норм національного й міжнародного 

характеру. 

 

4.2. Теоретико-правові та практичні особливості гармонізації 

національного та міжнародного трудового права 

 

Наближення трудового права України до міжнародного супроводжується 

низкою змін у національній правовій системі. Цей процес обумовлюються не 

лише формальним внесенням змін і доповнень до вітчизняного законодавства 

про працю, а й фактичним переформатуванням національної системи права. З 

огляду на складну економічну ситуацію в Україні необхідність перетворень у 

правовій системі є чи не найбільш актуальною. Особливо це співвідноситься з 
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потребами сучасної науки і практики трудового права, яка й донині 

ґрунтується на підходах радянської епохи й потребує структурного 

переосмислення. 

Станом на сьогодні гармонізаційні процеси в українському праві й 

законодавстві в цілому непослідовні, а світові тенденції до утвердження 

основоположних прав працівників відображаються лише частково, що у свою 

чергу, впливає на інституційне й функціональне забезпечення сталого 

розвитку держави. Національне трудове законодавство базується на 

міжнародних стандартах у сфері праці, а тому потребує детальної 

систематизації в новому Трудовому кодексі, прийняття якого є однією із умов 

подальшої євроінтеграції України. 

Актуальність цього дослідження зумовлена ратифікацією Україною 

Угоди про асоціацію [406], продовженням євроінтеграційного курсу держави й 

постійним моніторингом змін. Однією з пріоритетних сфер виступає й 

гармонізація трудового законодавства, створення відповідних гарантій 

працівникам і роботодавцям. Теоретико-правові і практичні особливості 

гармонізації трудового права випливають безпосередньо з багаторічного 

досвіду застосування останньої на території України. Прискорення 

гармонізації трудового законодавства про працю є одним із завдань сучасного 

підходу до реформування української правової системи. Практичне значення 

гармонізації в умовах сьогодення важко переоцінити з огляду на потребу 

реформування національного трудового законодавства, необхідність 

імплементації директив ЄС, ратифікації нових конвенцій МОП. Зважаючи на 

особливості правового регулювання праці, гармонізація в Україні не повинна 

проходити механічно і зводитися до простого перенесення норм з одного 

нормативно-правового акта в інший. Поряд з гармонізацією повинні 

відбуватися й синхронні процеси систематизації національного законодавства 

про працю. 
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Розкриття теоретико-правових і практичних особливостей гармонізації 

трудового права здійснювали такі знані науковці, як Д. К. Бекяшев, Н. Б. 

Болотіна, Л. Ю. Бугров, Д. Варнер, О. В. Глікман, К. М. Гусов, А. С. Довгерт, 

Л. Д. Єрохіна, Ю. С. Кашкін, І. Я. Кисельов, А. М. Коротаєва, М. М. Курилін, 

С. С. Лукаш, М. Л. Лютов, П. Є. Морозов, А. С. Невєрова, Б. Є. Рощин, О. В. 

Смирнов, К. Л. Томашевський, Р. Фленеген, Г. І. Чанишева, І. В. Шестерякова, 

О. В. Шумилов, О. М. Ярошенко та ін. Проте, зосереджуючись на сутності 

гармонізації, на її змісті і складниках, вони приділили досить незначну увагу її 

особливостям саме в Україні. Ось чому в нинішній час назріває потреба в 

окресленні чіткого кола особливостей гармонізації національного трудового 

права до міжнародного. 

Для повного і всестороннього висвітлення всіх аспектів цієї наукової 

роботи варто розглянути спочатку термін «особливість». Довідкове значення 

цього поняття охоплює його розуміння як: а) характерну рису, ознаку, 

властивість чого-небудь [407, c. 779]; б) якість, що відрізняє одне явище від 

іншого [358, c. 441]; в) відмінність; г) характерну властивість, що відрізняє 

одне явище від іншого [410, c. 589].  

Із запропонованих змістовних тлумачень випливає, що поняття 

«особливість» віддзеркалює щось таке, що виділяє те чи інше явище з-поміж 

інших, має специфічні ознаки, які у своєму поєднанні властивими тільки йому. 

У поєднанні з поняттям «гармонізація» комплексне сполучення слів утворює 

принципово нове розуміння: характерні відмінності, риси, ознаки 

багатоаспектного процесу наближення законодавства, результатом чого є 

подолання колізій, протиріч і формування мінімальних порогів стандартів за 

допомогою затвердження відповідних принципів для основних суб’єктів у 

трудовому праві – працівника й роботодавця, а також організацій, що 

представляють їх інтереси. 
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Розкриваючи особливості гармонізації трудового права зауважимо, що 

розглядати роз’єднано гармонізацію національного і міжнародного трудового 

права неможливо, оскільки саме поняття «гармонізація» передбачає їх 

співвідношення, тож розривати ці поняття нелогічно. 

Першою особливістю гармонізації національного й міжнародного 

трудового права є наявність чітких міжнародних стандартів, що служать 

підставою для цього. Це зумовлено соціальними цілями напрямків діяльності 

Європейського Союзу й ООН, що підтверджується ст. 2 Маастрихтського 

договору про Євросоюз [455], де вказано, що ЄС має своїм завдання разом зі 

Співтовариством сприяти досягненню високого рівня зайнятості й соціального 

захисту, рівноправ’я чоловіків і жінок, підвищення життєвого рівня і якості 

життя. 

У міжнародному трудовому праві в цілому (включаючи і європейське), 

важливу роль при проведенні державами загальної соціальної політики 

відіграють документи, присвячені соціальним правам особи, як от: 

- Конвенція МОП про примусову чи обов'язкову працю № 29 [144]; 

- Конвенція МОП про скасування примусової праці № 105 [456]; 

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [336]; 

- Хартія основних прав Європейського Союзу [457]; 

- Європейська соціальна хартія, підписана під егідою Ради Європи [267]; 

- Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників [458] та 

багато інших, не менш важливих міжнародно-правових актів. 

У цьому контексті чітко прослідковується зв'язок міжнародного й 

національного трудового права. Так, у частинах 1 і 2 розд. І Закону «Про 

Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» [459] передбачається поетапне 

прийняття і впровадження в дію нормативно-правових актів України. 
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Г. Хьольцлер указує, що процес гармонізації національного й 

міжнародного трудового права ґрунтується на таких правових документах: 

 – міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України; 

 – директиви, що встановлюють мінімальні вимоги з питань соціальної 

політики (охорона праці, рівність чоловіків і жінок у трудових відносинах та 

ін.), що приймаються на підставі процедури спільного прийняття рішень;  

 – рішення з питань соціального забезпечення, захисту прав трудівників 

після припинення трудового договору, переговорів і вирішення колективних 

спорів працівників і роботодавців, зайнятості іноземних громадян, які 

постійно проживають на території ЄС, і фінансових асигнувань, що повинні 

прийматися Радою одноголосно за пропозицією Комісії;  

- рішення в царині охорони здоров’я працюючих [460, c. 17,18]. 

 Гармонізація забезпечується завдяки відповідним способам наближення 

й узгодження норм національного й міжнародного трудового права в 

конкретних ситуаціях за їх належного поєднання. На сьогодні фундаментом 

узгодження національного законодавства з міжнародним і європейським 

правом служать норми міжнародних конвенцій і директив, регламентів ЄС, що 

регулюють питання реалізації права на працю. Безпосередньо в директиві 

встановлюється певний строк для проведення імплементації. Неправильна або 

несвоєчасна імплементація директиви тягне за собою різні форми 

відповідальності держав-членів, а в низці випадків частково надає пряму дію 

деяким іншим директивам [461, c. 382]. 

Однією з найважливіших засад проведення гармонізації за способом 

імплементації зараз є Угода про асоціацію України з Європейським Союзом. 

О. В. Сушко й О. С. Зелінська та інші дослідники підкреслюють, що серед 

найвагоміших соціально значущих результатів імплементації цієї Угоди 

внаслідок запровадження екологічних стандартів ЄС і стандартів праці 

прогнозується покращання стану екологічного середовища й умов праці. А 
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значить, слід очікувати зростання безпеки праці, зниження техногенних 

ризиків здоров’я громадян і підвищення середньої тривалості життя [462, с. 7].  

Розглядуваною Угодою про асоціацію змінюються багатовекторні 

напрямки гармонізації законодавства України про працю в частині міграції. У 

цьому міжнародно-правовому акті значну увагу присвячено питанням 

забезпечення належним чином трудових прав працівників, які на певних 

правових підставах працюють за кордоном. У той же час частина Угоди про 

асоціацію «Економічне та секторальне співробітництво» серед напрямків 

діяльності держави-учасниці ЄС містить і співпрацю в питаннях зайнятості, 

соціальної політики й рівних можливостей, зростання вимог безпеки праці та 

ін.  

Перейдемо до вивчення положення Угоди про асоціацію [406] в частині 

гарантування основних трудових прав працюючих (г. 21, розділ 5; г. 13 розділ 

4). Як наголошує Т. М. Ісаченко, в підґрунтя соціальної політики країн-

учасниць ЄС покладено визнання соціальних прав громадян [463, с. 84]. Цією 

Угодою гарантується, що у трудових договорах необхідно чітко визначати 

місце роботи, порядок оплати праці, умови розірвання і подовження цього 

правочину. Якщо ж такі трудові договори є усними, роботодавець протягом 2-

х місяців з дня прийняття особи на роботу повинен ознайомити її з письмовим 

документом, що має містити: назви учасників трудових відносин; місце 

роботи; назву, посаду й категорію роботи; короткий опис останньої й основних 

обов’язків працівника; дату початку виконання ним своїх посадових 

обов’язків; розмір і порядок оплати праці [406]. 

Зазначеною Угодою забороняються колективні звільнення, окрім тих, що 

здійснюються за скороченням штату. Такі скорочення можливі лише за умов: 

а) повідомлення відповідних органів державної влади (згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р., № 442 наразі саме Державна служба 
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України з питань праці є таким органом державної влади [464]) і б) виплати 

компенсації працівникові безпосередньо перед звільненням за погодженням з 

ним розміру такої компенсації. Однак після затвердження нового штатного 

розпису працівники, посади яких скорочуються, згідно зі ст. 492 Кодексу 

законів про працю України [2] персонально попереджаються про вивільнення 

не пізніше ніж за 2 місяці й жодні компенсації з ними не обговорюються й не 

погоджуються. Крім цього, розмір погодинної ставки особи, яка працює 

неповний робочий день, має відповідати розміру ставки особи, яка зайнята 

повний робочий день.  

Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників [458] 

основними принципами європейського трудового права передбачає рівне 

ставлення до чоловіків і жінок у сфері трудових відносин, свободу об’єднання 

і право соціальних партнерів вести переговори й укладати колективні договори 

[217, с. 95]. Ці ж принципи повністю відбиті в Угоді про асоціацію України з 

Європейським Союзом, де визначено додаткові гарантії для жінок у частині 

утвердження гендерної рівності щодо оплати праці. Однак, вважаємо, що таке 

нововведення є не зовсім позитивним для працюючих жінок, оскільки 

одночасно з рівністю в оплаті праці для чоловіків і жінок передбачається й 

однаковий вік їх виходу на пенсію. 

В Угоді про асоціацію містяться нові стандарти безпеки праці, з якими 

повинна гармонізувати своє трудове законодавство Україна шляхом 

запровадження (імплементації) відповідних норм у національне законодавство. 

Зокрема, підвищуються вимоги безпеки праці: а) на пересувних будівельних 

майданчиках, риболовецьких суднах, бурових шахтах, вибухонебезпечних 

підприємствах тощо; б) під час використання обладнання; в) у процесі роботи 

з небезпечними речовинами (хімічними й біологічними, мутагенами, азбестом 

тощо); г) де має місце вплив вібрації й шуму, іонізуючого випромінювання 

тощо. Особливість цих положень полягає в тому, що українське законодавство 
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має бути приведене у відповідність із ними не пізніше, ніж за 7 – 10 років від 

дня набрання чинності Угодою про асоціацію. 

Розглядувані зміни, з нашого погляду, можна впровадити лише з 

прийняттям нового Трудового кодексу України, який уже тривалий час не 

приймається й не схвалюється навіть у 3-му читанні. До того ж, правова 

регламентація міжнародних стандартів у межах національного законодавства у 

царині праці знаходиться на досить незадовільному рівні. Н. М. Хуторян і Д. 

О. Карпенко акцентують увагу на тому, що: новий проект Трудового кодексу 

України є відображенням реальної української дійсності в економічній, 

соціально-політичній і правовій сферах [465, c. 42]. 

Отже, специфіка гармонізації українського й міжнародного трудового 

права полягає в імплементації певних правових положень конвенцій МОП, 

директив і регламентів ЄС, що містять у собі основні міжнародно-правові 

принципи регламентації застосування праці й реалізації права на неї. 

Наступною особливістю гармонізації національного й міжнародного 

трудового права є її поступовість, тобто формування етапів розвитку положень 

вітчизняного законодавства в силу існування відповідних міжнародно-

правових норм. 

Як вказує, С. В. Дріжчана, необхідність реформування національного 

законодавства випливає із зобов’язань України перед ЄС, взятих ще в рамках 

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами (далі – УПС) [466].  

Ось чому при розробленні етапів адаптації законодавства на першому з 

них передбачався розвиток вітчизняної правової системи і приведення її у 

відповідність з нормами УПС та інших міжнародних актів і договорів. На 

другому етапі планувалося перегляд чинного законодавства України у 

визначених УПС сферах, з метою його приблизної відповідності 

законодавству ЄС, а також правове забезпечення створення зони вільної 
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торгівлі між Україною та ЄС і підготовка до асоційованого членства України і 

ЄС [444, с. 369]. 

Проте зараз ми вимушені констатувати, що Україна пропустила деякі 

моменти в частині узгодження національного законодавства, яке хоча б 

відповідало нормам законодавства ЄС в частині регламентації трудових, 

приблизно пов’язаних з ними відносин, що пояснюється звуженням прав 

працівників порівняно з європейським законодавством. Одним з головних 

аргументів прихильників розширення саме ліберальних засад трудового 

законодавства є впровадження міжнародних трудових стандартів, закріплених 

у конвенціях МОП. Вважаємо, що основні гарантії прав трудящих вміщують 

саме ці міжнародно-правові стандарти, які ще не повністю відображені на 

національному рівні правового регулювання. 

Наприклад, у ст. 2 Європейської соціальної хартії [267] гарантується 

право трудівників на одержання будь-якого виду інформації, пов’язаної з 

місцем роботи. Але в чинному трудовому законодавстві це право обмежується 

лише роз’ясненням роботодавцем умов праці, правил техніки безпеки й 

охорони праці, а не випадків повідомлення, коли, наприклад, стосовно 

працівника проводяться службові розслідування на підприємстві, установі чи 

організації. Більше того, в українському законодавстві про працю не 

виконуються вимоги європейських норм щодо урівнення прав іноземців-

працівників з правами громадян України. 

У рамках реалізації соціальної політики Угода про асоціацію дозволяє 

державі – учасниці підтримувати й доповнювати дії інших держав – членів по 

забезпеченню рівності чоловіків і жінок стосовно їх можливостей на ринку 

праці, а Договір про ЄС [455] наділяє Євросоюз повноваженнями вживати 

заходи, які забезпечують практичне застосування принципу гендерної рівності 

чоловіків і жінок у питаннях зайнятості, професійної діяльності, включаючи 

принцип рівної заробітної плати за однакову працю [460, c. 12]. 
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 Відправною точкою розвитку соціальної політики і трудового права ЄС 

О. М. Дарморіс вважає положення Договору про створення Європейського 

об’єднання вугілля та сталі (1951 р.) [467, с. 18]. Однак у міжнародному 

трудовому праві варто згадати насамперед Загальну декларацію прав людини 

[268] (1948 р.).  

 Положеннями Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

[423] передбачено етапи не гармонізації, а адаптації національного 

законодавства до вимог ЄС, які є, звісно ж, набагато вужчими у своєму 

розумінні і тлумаченні, порівняно з етапами гармонізації. За нормами цього 

закону процес адаптації законодавства передбачає декілька етапів, а саме:  

– визначення актів acquis communautaire, що регламентують 

правовідносини у відповідній сфері (цей етап пройдено Україною ще на 

моменті вступу до Ради Європи, однак він постійно уточнюється у зв’язку з 

динамічним і гнучким характером національного законодавства);  

– переклад відповідних актів європейського законодавства українською 

мовою (звичайно ж, здійснено переклад не всіх таких актів. У більшості 

випадків такий переклад є неофіційним, навіть договір про ЄС [455] існує 

тільки в російському варіанті);  

– розроблення рекомендацій стосовно гармонізації законодавства України 

з acquis communautaire, проведення політичного, економічного й соціального 

аналізу наслідків реалізації цих рекомендацій (цей етап здійснюється з 

урахуванням пропозицій науковців і представників трудо-правової сфери);  

– наведення переліку законопроектних робіт, підготовка проектів законів 

та інших нормативно-правових актів, що входять до цього переліку, та їх 

прийняття (на цій стадії зупинилися як адаптація законодавства, так і 

гармонізація в цілому, адже кількість таких нових нормативно-правових актів 

доволі велика). 
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Як зазначає Н. М. Пархоменко, на першому етапі встановлюються 

критерії гармонізації в різних сферах інтеграційної взаємодії згідно з 

укладеними договорами, визначаються галузі законодавства, які потребують 

гармонізації й окреслюється коло проблем правового регулювання трудових 

відносин [442, c. 339]. Отже, у трудо-правовій царині гармонізація норм 

національного й міжнародного трудового права не може здійснюватися 

стихійно. З нашого погляду, це пов’язано, із забезпеченням реалізації 

державного суверенітету і врахування національних особливостей у процесі 

гармонізації без механічного перенесення норм європейського права в 

національне. 

На думку ж С. М. Середи, на першому етапі після підписання Угоди про 

асоціацію має відбуватися підготовка розширеної програми гармонізації 

законодавства України із законодавством ЄС з метою забезпечення інтеграції 

України до спільного ринку ЄС [468]. Як вбачається, крім зазначеного, на 

цьому етапі провадиться взаємне консультування щодо впровадження 

європейських механізмів трудо-правового регулювання із забезпечення 

офіційного перекладу актів європейського законодавства. 

На другому етапі, як указує Н. М. Пархоменко, відбувається оцінювання 

мети й завдань правової моделі інтеграційної взаємодії, аналітична експертиза 

й порівняльно-правовий аналіз національних нормативно-правових актів, 

установлення факту їх відповідності укладеним міжнародним договорам і 

виокремлення конкретних пропозицій щодо їх гармонізації з урахуванням 

результатів останньої на міжнародному й національному рівнях та їх впливу 

на правову систему в цілому, а також приведення у відповідність глосарію 

законодавства ЄС і національних способів визначення понять і термінів [442, 

c. 340]. 

Третім етапом гармонізації має бути визначення ключових нормативно-

правових актів міжнародного трудового права – актів МОП і ЄС. При цьому 
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останні повинні бути враховані за їх соціальною важливістю, а не юридичною 

силою, оскільки цей фактор є лише формальним критерієм і аж ніяк не сприяє 

надійному, повному і всесторонньому забезпеченню прав та свобод людини і 

громадянина.  

Четвертий етап гармонізації буде охоплювати не тільки розроблення 

проектів нормативно-правових актів і їх прийняття, а й визначення 

національних законодавчих положень, які втратять чинність у зв’язку з 

реалізацією процесів гармонізації. Так, з прийняттям проекту Трудового 

кодексу України втратить чинність низка нормативно-правових актів, що 

мають сьогодні одне з вирішальних значень у царині регулювання трудових і 

пов’язаних з ними відносин. 

П’ятий етап передбачатиме перманентну оцінку досягнутих результатів, 

моніторинг внесених змін і необхідність доповнення прийнятих нормативно-

правових актів у зв’язку із гнучкістю й динамікою міжнародного трудового 

законодавства. 

З урахуванням викладеного вище, вважаємо, що саме зараз, Україна 

потребує впровадження не еволюційного, а революційного підходу до питання 

поетапності гармонізації трудового права України з міжнародним. Такий 

революційний підхід будується на прискоренні прийняття нормативно-

правових актів, які створюються з метою приведення у відповідність 

національного законодавства до міжнародних правил і стандартів у сфері 

охорони праці.  

Досліджуючи поняття транспозиція, Р. А. Петров і Т. С. Кисельов, 

зауважили, що транспозиція застосовується на стадії прискорення процесу 

гармонізації законодавства й необхідна у випадках подальшого прямого 

впровадження норм європейського права в національне без суттєвого змінення 

їх подальшого змісту [415, с. 33]. Ми вважаємо, що така зміна, (особливо у 

трудо-правовій царині, де повсюдно має місце обмеження прав чи то 
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роботодавців, чи то працівників), може потягти за собою скасування дії 

нормативно-правових актів, які є більш прогресивними. Так, дійсно, 

кодифікація законодавства про працю може викликати численні прогалини; 

недарма ж протягом останнього десятиріччя проект Трудового кодексу 

України так і не приймається в остаточному його варіанті. 

П. Дж. Слот пише, що гармонізація трудового права держав-учасниць ЄС 

здійснювалась і наразі здійснюється в таких формах: а) повна гармонізація, що 

означає повне перенесення змісту директив ЄС в дослівному виді в 

національне законодавство; і б) часткова гармонізація, яка передбачає, що 

національне законодавство, яке регулює трудові й пов’язані з ними відносини 

у соціальній сфері зближається лише із законодавством держав – учасниць ЄС, 

а все інше національне законодавство залишається незмінним; в) мінімальна 

гармонізація означає, що директиви ЄС установлюють загальні правила у виді 

обов'язкових мінімальних стандартів (de minimis), але держави – учасниці 

можуть дотримуватися й більш високих стандартів; г) альтернативна 

гармонізація передбачає, що держави – учасниці й суб'єкти господарювання 

самостійно обирають між гармонізованими загальними правилами 

законодавства й положеннями національного законодавства [469, c. 378, 379]. 

В Україні наразі відбувається часткова гармонізація, яка передбачає 

гармонізацію положень лише окремих директив у сфері регулювання 

реалізації права на працю й застосування останньої. Так, Директива Ради про 

відміну обмежень на пересування й перебування працівників, які є 

громадянами держав – членів Європейського Співтовариства і членів їх сімей 

(№ 68/360 від 15 жовтня 1968 року в рамках останнього скасувала обмеження 

на пересування й перебування у межах цього Співтовариства громадян інших 

країн, а також членів їх сімей, до яких застосовується Регламент № 1612/68 

[470].  
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Висловлюємо солідарність з думкою О. А. Телічко, що гармонізація 

нових норм трудового права, що утворилася в результаті адаптації, не є 

останньою стадією, оскільки повинна розпочатись наступна – стадія 

постійного моніторингу стосовно змін у законодавстві ЄС [471, с. 28]. Однак, 

навіть у частині гармонізації українського трудового права з правом ЄС у цій 

частині Україна ще не досягла того етапу, де можна було б тільки 

відслідковувати зміни в законодавстві Євросоюзу. Вважаємо, що в нинішній 

час гармонізація трудового права національного з міжнародним знаходиться (і 

фактично зупинилась) на етапі приведення у відповідність норм законодавчих 

актів України про працю до законодавства ЄС. 

Науковці наполегливо наголошують, що вже давно потребують заміни 

нормативно-правові акти часів Радянського Союзу, що чинні й дотепер. 

Одним з них є, безперечно, Кодекс законів про працю України [2]. Такий 

процес конче необхідний для приведення нормативних приписів різних 

законів до стрункої, внутрішньо узгодженої системи зведеного тексту єдиного 

кодифікаційного закону, що регулюватиме трудові [472, c. 28] й пов’язані з 

ними відносини. 

Як переконує К. В. Мельник, новий Трудовий кодекс України має 

взаємоузгоджуватися з принциповими нормам міжнародного трудового права, 

зокрема він повинен: а) бути вільним від ідеологічних стереотипів і 

декларативних норм законодавства радянського зразка; б) відповідати 

соціально-економічним і культурним процесам сучасності; в) систематизувати 

в єдиний цілісний акт усі трудові норми і принципи України й міжнародного 

трудового права, всі загальні й універсальні правові норми галузі (чому 

допоможе ліквідація існуючих прогалин у правовому регулюванні й усунення 

дублюючих норм); г) детально диференціювати повноваження органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування у сфері регулювання 

трудових відносин [473, с. 18].  
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Позиція правознавця вбачається слушною. Вважаємо, що проекту 

Трудового кодексу України належить стати спільним надбанням і втіленням у 

життя національних традицій правового регулювання і результатів 

гармонізації національного й міжнародного трудового права. 

Отже, послідовність здійснення гармонізації має передбачати 5 етапів, які 

не завершуються стадією досягнення стану гармонізованості законодавства, а 

продовжуються моніторингом змін, (про що йтиметься далі в цій роботі), що 

охоплюють: а) реалізацію положень конвенцій МОП стосовно виробничої 

дисципліни, заборони примусової праці, забезпечення прав іноземців-

працівників, створення належних умов безпеки праці та ін.; б) імплементацію 

положень європейського законодавства, які з урахуванням національних 

особливостей правового регулювання передбачають часткове перенесення 

положень директив і регламентів Європейського Союзу до національних 

нормативно-правових актів; в) деталізацію інституційних і функціональних 

складників євроінтеграційного поступу України тощо. 

Отже, особливістю процесу гармонізації національного й міжнародного 

трудового права є встановлення мінімальних стандартів забезпечення 

реалізації прав та обов’язків працівників і роботодавців у царині праці. Як 

підкреслює І. В. Барута, серед законодавства ЄС, на яке теж слід звернути 

увагу, є Рамкова директива про договори найму на роботу, що укладаються на 

визначений термін [474]. Цей документ поширюється на осіб, які працюють на 

умовах строкового трудового договір, за винятком тих, хто працює за 

направленням агентства тимчасового працевлаштування [475, с. 84]. Угода 

ґрунтується на 2-х принципах: по-перше, постійні трудові договори 

залишаються основною формою відносин найму, що сприяє якості життя й 

підвищення продуктивності праці; по-друге, задіяння строкових трудових 

договорів найму на роботу за наявності об’єктивних причин є способом 

запобігання зловживань, адже встановлення мінімальних правових меж 
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зумовлює застосування принципу заборон дискримінації. Цей принцип, 

зокрема, передбачає, що за строковими договорами не допускається 

ущемлення прав працюючих [444, с. 374]. 

Центральним принципом визначення мінімальних меж утвердження 

гарантій у сфері трудових і пов’язаних з ними відносин є встановлення меж 

втручання роботодавця у процес праці, створення правових можливостей для 

трудівника творчо себе проявляти в цьому процесі. 

Як уже зазначалося, директиви ЄС установлюють загальні правила у виді 

обов’язкових мінімальних стандартів (de minimis). Держави можуть 

максималізувати ці стандарти на власний розсуд, що й робила свого часу 

Україна. Так, у пунктах 2 і 3 ст. 2 Європейської соціальної хартії [267] 

покладено обов’язок на держав – учасниць установлювати оплачувані святкові 

дні, та оплачувану щорічну відпустку – тривалістю не менше 4-х тижнів. 

Цілком очевидно, що українське законодавство не відповідає цій нормі, але в 

частині застосування директив ЄС така невідповідність дещо згладжується. 

Директивою Ради №2003/88/ЄЕС визначено, що норма тривалості робочого 

часу на тиждень не може перевищувати 48 годин, включаючи й надурочний 

час. Начебто у ст. 50 Кодексу законів про працю України [2] й відображено 

мінімальний стандарт – 40-годинний робочий тиждень, проте це без 

урахування надурочного часу. Пропонуємо включити в цей мінімальний 

стандарт і надурочний час з метою гармонізації трудового права 

національного з міжнародним. 

Керуючись власним аналізом існуючих національних і міжнародних 

правових приписів і враховуючи викладене, можемо стверджувати, що в 

межах гармонізації трудового права потрібно встановлювати такі мінімальні 

стандарти у сфері регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин: 1) межі 

тривалості робочого часу й відпусток; 2) мінімальні межі компенсацій при 

звільненні з ініціативи працівника та/або роботодавця; 3) мінімальні межі 
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втручання роботодавця в порядок і строки виконання працівником 

поставлених перед ним завдань; 4) недопущення недискримінації при 

прийнятті на роботу, просуванні на посаді, виконанні вказівок і завдань 

роботодавця; 5) мінімальний розмір заробітної плати; 6) пільги й компенсації 

вразливим категоріям працівників; 7) гарантії при покладенні на працівника 

дисциплінарної й матеріальної відповідальності та ін. 

Отже, встановлення мінімальних меж дозволяє забезпечити 

основоположні трудові права і разом з тим зберегти баланс інтересів 

працівника й роботодавця з метою врівноваження стану на ринку праці. Крім 

того, працівники, маючи такі гарантії, можуть вимагати від роботодавців 

дотримання останніх в силу законодавчих приписів. 

Наступною особливістю гармонізації є мета такої гармонізації 

національного й міжнародного трудового права – не формальне, а фактичне 

досягнення високих міжнародних стандартів регулювання трудових і 

пов’язаних з ними відносин, уникнення дублювання норм або автоматичного 

перенесення правових актів ЄС в українське право, які через соціально-

економічну специфіку не можуть бути імплементовані в національне 

законодавство України. 

Україна, як підкреслює М. О. Дей, має широкі можливості в разі 

необхідності форсувати або ж уповільнити процес гармонізації, що чітко 

пов’язано із засобами, завданнями, особливостями мети й цілей останнього 

[435, с. 313, 314]. Крім цього, мета гармонізації – це досягнення певного рівня 

стабілізації економіки, деполітизації інституційного механізму, стратегічне й 

політичне співробітництво з різними державами, фінансова й економічна 

праця.  

Досягнення міжнародних стандартів у трудо-правовій сфері має стати 

ідеальною метою гармонізації трудового права України в частині 

структуризації інститутів і субінститутів галузі й міжнародного трудового 
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права. Крім цього, мета має відповідати завданням, які ставляться перед 

процесом гармонізації законодавства, співвідноситися з ними і відповідно 

створювати модель взаємодії факторів взаємовпливу національних і 

міжнародних трудо-правових норм. 

Ще однією особливістю гармонізації національного й міжнародного 

трудового права є пріоритетність сфер наближення нормативних положень. 

Європейське Співтовариство заохочує співробітництво між державами – 

членами і сприяє координації їх дій у всіх сферах соціальної політики, 

особливо в таких сферах, як от: а) зайнятість населення, б) трудове 

законодавство й умови праці, в) базове й подальше професійне навчання, г) 

соціальне забезпечення працюючих, д) запобігання професійного травматизму 

і професійним захворюванням, е) гігієна на виробництві; є) право на 

професійні об'єднання й колективні переговори між роботодавцями і 

працівниками. 

Законодавство України, звичайно ж, є лише частково недосконалим. 

Значить, вносити корективи варто лише в ті сфери правового регламентування, 

які цього дійсно потребують. Центральні питання соціальної політики – це 

різні аспекти трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, що становлять 

предмет правового регулювання трудового права національного і трудового 

права Європейського Союзу. Соціальну політику ЄС вирізняє широкий 

арсенал інструментів, за допомогою яких його інститути здійснюють 

уніфікацію й гармонізацію соціальної сфери, сприяють розширенню гарантій 

соціального захисту громадян Євросоюзу. 

Крім цього, пріоритетність певних сфер правового регулювання 

підтверджується практикою здійснення гармонізації законодавства. Так, 

однією із пріоритетних сфер було визначено охорону праці. 

Європейський Союз підтримує дії держав-членів ЄС у таких сферах: а) 

поліпшення виробничого середовища з метою охорони здоров’я й 
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забезпечення безпеки працівників; б) умови праці; в) інформування та 

консультування працівників; г) інтеграція осіб, виключених з ринку праці, д) 

рівність чоловіків і жінок щодо можливостей на ринку праці й поводження з 

ними на роботі.  

Серед пріоритетних сфер відповідно до параграфу 3 ст. 137 Установчого 

договору про ЄС [455] є: а) соціальне забезпечення й соціальний захист 

працюючих, захист осіб після припинення дії трудових договорів з ними; б) 

представництво й колективний захист інтересів працівників і підприємців, 

включаючи їх право на спільне прийняття рішень, умови найму та праці 

громадян третіх країн, які легально проживають на території ЄС; в) фінансові 

внески для сприяння зайнятості і створенню робочих місць . 

Виокремлення пріоритетних сфер правового регулювання є також 

складником змісту поняття «гармонізація», оскільки вони охоплюють низку 

конкретних правових актів міжнародних співтовариств, що впорядковують 

відповідні питання.  

Практичною особливістю гармонізації національного й міжнародного 

трудового права є інституційний складник, тобто система органів держави, 

міжнародних організацій та їх органів тощо, які беруть участь у сприянні 

суб’єктам трудового права щодо реалізації їх прав.  

Дуже важливе значення у правотворчій діяльності на міжнародному рівні 

має Міжнародна організація праці, можна сказати, вона відіграє ключову роль 

у цьому. Не менш важливе місце вона займає і в забезпеченні захисту 

трудових прав трудящих. З метою забезпечення основоположних трудових 

прав працівників МОП належним чином здійснює правотворчу діяльність. 

Виокремимо міжнародні документи, згідно з якими гармонізуються акти 

національного законодавства. Це перш за все Конвенції МОП: «Про 

припинення трудових відносин з ініціативи підприємця» від 22 червня 1982р., 

№ 158 [159], «Про основні цілі та норми соціальної політики» від 22 червня 
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1962р., № 117 [476], «Про обов’язкове страхування по старості працівників 

промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, а також 

надомників і домашньої прислуги» від 29 червня 1933р., № 35 [477], а також 

Конвенція МОП «Про припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця» від 22 червня 1982р., [159]. 

Як, указує О.М. Дей, держави – члени ЄС обмежили свій суверенітет і 

делегували частину власних повноважень інститутам та органам Євросоюзу, 

які в межах визначених повноважень видають законодавчі акти, обов’язкові 

для держав – учасниць [435, c. 312]. Саме для розроблення засад гармонізації 

національного й міжнародного трудового права України і законодавства ЄС, 

для вдосконалення нормопроектної роботи було створено низку інституцій, 

зокрема, Українсько-европейський консультативний центр з питань 

законодавства (UEPLAC). Його метою якого є надання допомоги в досягненні 

повномасштабної імплементації Угоди про асоціацію Україною і ЄС, сприяння 

наближенню законодавства українського до законодавства ЄС у визначених 

пріоритетних сферах [442, c. 340]. 

Діяльність МОП спрямована на підвищення спроможності різних галузей 

трудового права ефективно і на справедливих засадах вирішувати проблеми у 

сфері праці. МОП регулярно проводить міжнародні галузеві зустрічі, де 

розробляються рекомендації, що служать орієнтиром для проведення 

промислової політики і вжиття практичних заходів державами – членами 

МОП. Нею прийнято дуже багато міжнародних трудових норм, що стосуються 

певних галузей, (особливо торговельного флоту). 

До Європейського Союзу входять численні інституції, що займаються 

питанням гармонізації законодавства про працю, серед яких можемо назвати: 

1) Європейське агентство з поліпшення умов життя і праці (англ .: European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions); 2) Спільний 

комітет із соціальних проблем сільськогосподарських робітників; 3) Спільні 
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комітети із соціальних питань у галузі автомобільного, залізничного та 

річкового транспорту; 4) Постійний комітет з питань зайнятості; 5) Дорадчий 

комітет з безпеки, гігієни і захисту здоров'я при виконанні робіт і др. Спільні 

комітети із соціальних питань у галузях автомобільного, залізничного й 

річкового транспорту.  

Наразі при Міністерстві юстиції України створено і функціонує Центр 

європейського й порівняльного права (спочатку – Центр порівняльного права), 

основним призначенням якого є сприяння органам державної влади при 

підготовці проектів нормативно-правових актів з урахуванням світового 

досвіду й основних положень законодавства ЄС з метою наближення 

законодавства України до норм і стандартів міжнародного права [478]. Саме 

на цей Центр покладено обов’язки здійснення експертного, аналітичного, 

інформаційного й методичного супроводу адаптації законодавства України. 

Згідно з Положенням про Кооординаційну раду з адаптації законодавства 

України для забезпечення взаємодії органів державної влади й недержавних 

інституцій утворюється Загальнодержавна програма адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу [479]. З метою вдосконалення 

адаптаційного процесу й забезпечення перекладу законодавства ЄС створено 

Центр перекладів актів європейського права [442, с. 339]. З огляду на 

специфіку інституційного механізму взаємодії цих органів можемо 

констатувати, що станом на сьогодні у зв’язку з неналежним фінансуванням їх 

взаємодія налагоджена частково. 

Названі інституційні структури покликані сприяти гармонізації 

національного й міжнародного трудового права, їх внутрішньому оновленню, 

чіткій реалізації покладених на них обов’язків. Перелічені нами органи 

пов’язані з трудо-правовою сферою, а тому на них покладається з’ясування 

думок працівників і роботодавців при внесенні змін чи переформатуванні 

національного законодавства. 
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Порядок формування, повноваження та інші питання організації й 

діяльності цих та інших допоміжних комітетів установлюються рішеннями 

Ради або Комісії [455]. Дорадчі органи ЄС зазвичай утворюються на дво- або 

тристоронній основі, їх членами є представники держав-членів, професійних і 

підприємницьких спілок, а також службовці держав-членів Європейського 

Союзу. 

Таким чином, резюмуючи зазначене вище, можемо виокремити такі 

теоретико-правові і практичні особливості гармонізації національного й 

міжнародного трудового права: 

1) наявність чітких міжнародних стандартів, які служать підставою для 

такої гармонізації, що означає імплементацію відповідних правових положень 

конвенцій МОП, директив і регламентів ЄС у сфері праці, що містять основні 

міжнародно-правові принципи регулювання застосування праці й реалізації 

права на неї; 

2) поступовий характер гармонізації, що полягає у формуванні етапів 

розвитку положень національного законодавства в силу існування відповідних 

міжнародно-правових норм; 

3) установлення мінімальних стандартів забезпечення реалізації прав та 

обов’язків працівників і роботодавців трудоправовій царині, тобто 

забезпечення норм відпочинку, охорони праці, рівня оплати праці тощо; 

4) мета такої гармонізації національного й міжнародного трудового 

права – не формальне, а фактичне досягнення високих міжнародних стандартів 

регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин, уникнення дублювання 

норм або автоматичного перенесення правових актів ЄС в українське право, 

які через соціально-економічні особливості не можуть бути імплементовані 

національним законодавством України; 

5) існування пріоритетних сфер наближення нормативних положень; 
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6) особливість інституційного складника, тобто системи органів 

держави, міжнародних організацій та їх органів, які беруть участь у сприянні 

суб’єктам трудового права в питаннях реалізації їх прав та обов’язків. 

Таким чином, настав час констатувати, що гармонізація національного і 

трудового права повинна враховувати напрацьований міжнародний досвід 

гарантування основоположних трудових прав з урахуванням досвіду 

застосування нормативних положень у державі – учасниці. Механічне 

перенесення норм з міжнародного законодавства в національне лише розхитає 

процес гармонізації, дестабілізує курс на досягнення основної мети 

гармонізації – покращання стандартів праці й реалізації працівниками своєї 

трудової правосуб’єктності. Водночас урахування конкретних особливостей 

гармонізації національного й міжнародного трудового права дозволить 

здійснити гармонізацію у відповідності з реалізацією ідеї правової держави й 

демократичного суспільства. 

 

4.3. Загальна характеристика інтеграції національного до міжнародного 

трудового права 

 

Гармонізація національного й міжнародного трудового права не є 

процесом, який існує тільки заради приведення у відповідність національного 

законодавства до міжнародних правил і стандартів. Особливістю 

гармонізаційного курсу України є його конкретна спрямованість на подальше 

входження до складу міжнародних співтовариств як повноцінного члена. 

Критерії, за якими відбувається оцінювання стану гармонізації, 

кореспондуються з інтеграційним курсом України, що особливо суттєво в 

контексті вдосконалення структури трудового права як правової галузі і галузі 

законодавства. 
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Численні порушення основоположних трудових прав спричинили 

виникнення ситуації, за якої необхідним є розроблення чіткого плану 

інтеграційного курсу України до Європейського Союзу. Здобутки 

національного правового регулювання за 2014 – 2015 роки зумовлені 

конкретною постановкою цілей інтеграції. Більше того, асоціація, як 

організаційно-правова форма, протягом тривалого часу визначатиме відносини 

України з Євросоюзом. Реалізація курсу на євроінтеграцію стає невід’ємним 

елементом внутрішніх реформ, спрямованих на економічне зростання 

держави, підвищення рівня життя її народу, розвиток демократії, становлення 

громадянського суспільства, забезпечення гарантій верховенства права, 

свободи слова, захисту прав та свобод людини, зміцнення національної 

безпеки. 

Актуальність цієї монографії тісно пов’язана з вирішенням відповідних 

завдань у сфері регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин в 

контексті приведення у відповідність національного законодавства, його 

наближення до міжнародних, зокрема, й до європейських стандартів. Розвиток 

і посилення міждержавних зв’язків акумулює потребу встановлення 

подальших шляхів руху людей, коштів, послуг, товарів і капіталів. 

Накопичення інтеграційних питань стало закономірним результатом зростання 

продуктивних сил, що вимагало створення більш надійних контактів, зв'язків і 

відносин між суб'єктами й усунення численних перешкод на шляху співпраці. 

Але цей процес є можливим у рамках наддержавних інтеграційних об'єднань 

на підставі політичних угод, а не тільки, як видається багатьом, 

взаємовигідного економічного, військового й культурного співробітництва. 

Дослідженням загальної характеристики інтеграції трудового права 

національного до міжнародного займалися такі вчені-правники, як Я. І. 

Безугла, Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктов, М. І.Іншин, М. М. Курилін, В. В. 

Лазор, Л. І. Лазор, М. Л. Лютов, П. Є. Морозов, А. Р. Мацюк, В. І. Прокопенко, 
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О. І. Процевський, В. Г. Ротань, О. В. Смірнов, К. Л. Томашевський, Н. М. 

Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та ін. Однак питання про інтеграцію 

національного трудового права до міжнародного саме в умовах трансформації 

економіки і правового масиву вимагає уточнення й подальшого детального 

вивчення, як і впливу та співвідношення норм міжнародного й національного 

трудового права. Крім цього, така потреба відповідає завданням національного 

правового регулювання, встановлення нової стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу. 

Розглянемо якомога детальніше поняття «інтеграція». У тлумачних 

словниках воно розглядається в таких значеннях: а) як об’єднання в єдине ціле 

[480, c. 35], б) як процес зближення і зв'язку наук, що відбувається поряд з 

процесами їх диференціації [481, с. 489]. Латинське слово «integratio» означає 

«відновлення», «заповнення», від «integer» – цілий. Звідси загальне поняття 

трактується як стан пов’язаності окремих диференційованих частин і функцій 

системи, організму в ціле, а також процес, що веде до такого стану [482, с. 

581]. У словнику іншомовних слів воно тлумачиться так: а) об’єднання в ціле 

окремих частин; б) економічна інтеграція – процес зближення й об’єднання 

економік країни; в) соціальна інтеграція – наявність упорядкованих відносин 

між індивідами, групами, організаціями, державами; г) процес упорядкування 

об’єднання [411, c. 232]. 

Як бачимо, термін «інтеграція» може означати: а) певний процес 

об’єднання декількох структурних частин у єдине ціле; б) створення правового 

механізму їх взаємодії, в) кореляція зв’язків у певних суспільних відносинах; 

г) зближення, злиття, об’єднання частин, що утворюють єдине ціле, але при 

збереженні їх ідентичності. Що стосується останнього, тобто і право держав ( 

в тому числі і трудове) зближується, утворює єдиний торговий, економічний, 

валютний, політичний союз, зберігаючи при цьому свою національну 

ідентичність. 
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Перейдемо до аналізу категорії «інтеграція у праві». У юридичній 

доктрині хоча й вивчалися питання, пов'язані із зовнішньою (міжсистемною) 

правовою інтеграцією, але дослідженням проблеми внутрішньосистемної 

правової інтеграції, зокрема, інтеграції у праві, займало дуже мало вчених. 

Вона лише побічно розкривається у процесі аналізу системних властивостей 

чинного права. За наявності наукових робіт, присвячених уніфікації й 

систематизації законодавства, проблема інтеграції у праві не викликала у 

правознавців належного інтересу. Про це свідчить навіть той факт, що в 

Юридичній енциклопедії навіть немає поняття «інтеграція» [483]. 

З погляду О. О. Челядинського в нинішній непростій ситуації інтеграцію 

можна сформувати як добровільний, об’єктивний, усвідомлений і спрямований 

процес зближення, взаємопристосування і зрощування національних 

політичних і фінансових систем, який володіє потенціалом регулювання й 

розвитку, заснований на інтересі самостійних суб’єктів [484, с. 29]. І з цього 

випливає, що процес зближення є лише складником інтеграції, його 

структурним компонентом, що формується шляхом об’єднання різнорідних 

компонентів однієї правової системи. 

Під правовою інтеграцією Є. Г. Потапенко розуміє закономірний процес 

соціально-правового розвитку, який за рахунок застосування правових засобів 

і формування якісно однорідної правової основи забезпечує поетапне 

об’єднання соціальних (політичних, економічних, культурних, правових, 

інформаційних) систем в єдину консолідовану соціальну систему вищого 

рівня, а також підтримання цілісності і єдності вже існуючої соціальної 

системи. Категорія «правова інтеграція» є комплексною, яка в самому 

широкому сенсі охоплює всі об'єднувальні процеси, опосередковувані правом 

[485, с. 9-10]. Отже, інтеграція у праві – це різновид соціальної інтеграції як 

складника суспільного розвитку, який для досягнення спільної мети 
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передбачає формування цілей подальшої взаємодії правових інститутів та 

інших компонентів. 

Як указує С. Л. Зівс, у сучасному світі право як основний регулятор 

суспільних відносин, виступає одним з найважливіших елементів 

міжнародного співробітництва. Для забезпечення ефективності останнього 

необхідно досягти певного рівня відповідності правових систем різних держав, 

що досягається, по-перше, інтернаціоналізацією права, тобто за допомогою 

стихійного взаємовпливу правових систем держав, по-друге, цілеспрямованим 

зближенням цих систем у цілому або їх окремих елементів шляхом 

узгодженого правового розвитку, тобто за допомогою правової інтеграції [486, 

c. 127]. Із цього випливає, що поняття «інтеграція в праві» є двояким: з одного 

боку – це процес поєднання правових приписів шляхом застосування правових 

механізмів взаємодії норм права і формування правової бази, з другого – це 

взаємовплив правових систем держав, що забезпечується узгодженням стадій 

їх розвитку. 

Однак у всіх цих міркуваннях про інтеграцію у праві дослідниками не 

враховано її активну роль у глобальній стратифікації держав. По-суті, термін 

«інтеграція» існує для належного наближення правових масивів до зразків 

ідеальних або близьких до таких, що враховують утворення нових інститутів 

права, їх розвиток і вдосконаленню. 

Інтеграція у праві на переконання О. В. Буторіна, є спільним проектом 

для всіх її учасників. Саме ним, а не якимось чудодійним засобом, який 

моментально підвищує рівень забезпеченості й міжнародний статус будь-якої 

держави, інтеграція зміщує баланс вигод і витрат глобалізації на користь 

держав – членів і нерідко створює пільгові умови для найслабших учасників. 

Далі все залежить від самих держав: одним удається використати переваги 

інтеграції, іншим – ні [487, c. 20].  
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На думку В. Г. Барановського, участь держав у тій чи іншій підсистемі 

міждержавних відносин далеко не у всіх випадках свідчить про їх інтеграцію. 

У зв'язку із цим він називає такі критерії інтеграції: а) виділення, 

відокремлення зв’язків і відносин, існуюючих між державами; б) управління в 

інтеграційних процесах, цілеспрямовані дії і регульованість в інтеграційному 

комплексі; в) співвідношення в інтеграційному комплексі загальних і 

приватних структурних елементів [488, c. 224]. 

Свій погляд на поняття «інтеграція» запропонував і засновник 

структурного функціоналізму Т. Парсонc, який включає до нього 2 основних 

компоненти – внутрішню сумісність елементів інтеграції й підтримання 

специфічних умов; при цьому інтеграційна система відокремлюється від 

іншого, зовнішнього стосовно неї елемента [489, c. 115]. 

Проаналізувавши точки зору науковців, можемо констатувати, що 

інтеграція як поступовий процес, спочатку передбачає певні правові 

обмеження – суверенітету, внесення змін у законодавство, регулювання 

суспільних відносин тощо. Але наявний ступінь взаємодії держав у 

встановленні єдиних правил, їх спільні напрацювання ведуть до створення 

правових моделей – зразків відповідної норми права. 

Таким чином, інтеграція у праві – це комплексний і послідовний процес 

поєднання правових приписів за допомогою застосування правових механізмів 

взаємодії норм права і формування правової бази, що зумовлює взаємовплив 

правових систем держав в умовах глобальної стратифікації суспільства. 

Інтеграція до європейських структур – стратегічна мета України. Адже це 

найкращий спосіб реалізації національних інтересів побудови економічно 

розвиненої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі. А це 

пов’язано, зокрема з адаптацією вітчизняного трудового права, в тому числі й 

законодавства про охорону праці, правових стандартів Європейського Союзу, 

що на практиці виявляється складним і суперечливим процесом [471, c. 24]. 



365 

 

 

Розглянемо далі загальну характеристику стану інтеграційних процесів у 

межах співвідношення національного і міжнародного трудового права. 

Оскільки Україна наразі ратифікувала Угоду про асоціацію [406], особливу 

увагу приділимо стану інтеграційного курсу вітчизняного трудового права до 

трудового права Євросоюзу. 

Вивчаючи систему міжнародну інтеграцію трудового права, зауважимо, 

що виконання міжнародних стандартів правового регулювання праці 

забезпечується особливим контрольним механізмом. Згідно зі Статутом 

Міжнародної організації праці [332] кожна держава – член МОП зобов’язана 

регулярно представляти в Міжнародне бюро праці звіти про заходи з реалізації 

в національному законодавстві і практиці положень ратифікованих нею 

конвенцій. Комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій Ради 

вивчає їх і готує спільну доповідь для Міжнародної конференції праці. При 

цьому він може звернути увагу відповідних урядів на необхідність вжиття 

додаткових заходів з реалізації конвенцій або зробити запит про надання 

необхідної інформації. Доповідь Комітету експертів розглядається 

тристороннім Комітетом щодо застосування норм Міжнародної конференції 

праці.  

Н. В. Мамішова, аналізуючи стан інтеграції національного трудового 

права до міжнародного, констатує, що Україною ратифіковано загалом 69 

конвенцій МОП, з яких 62 є чинними, в тому числі всі фундаментальні 

конвенції (№ 29, 87, 98,100, 105, 111, 138). До 2013 р. за часів незалежності 

Україна ратифікувала 22 конвенції [490, с. 100], за останні 2 роки – ще 3 

конвенції МОП (які ще не набрали чинності). Такий стан речей свідчить про 

дотримання Україною принципу lex posterrior derogat priori. 

Поширення дії міжнародного договору на внутрішньодержавні відносини 

відбувається шляхом видання спеціального нормативно-правового акта, без 

чого міжнародний договір (а у внутрішній побудові системи трудового 
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законодавства це переважно конвенції МОП) застосуватися до системи 

внутрішніх відносин у державі не може [465, c. 100]. 

Зміст ратифікованих Україною конвенцій МОП, свідчить, що ця 

організація активно здійснює технічну допомогу переважно у таких сферах, як 

професійна підготовка й перепідготовка, політика зайнятості, управління 

працею, трудове право та відносини на виробництві, умови праці, розвиток 

менеджменту, кооперація, соціальна, безпека трудова, професійна, здоров’я 

працівників і статистика. 

Міжнародна організація праці здійснює заходи щодо розвитку 

незалежних об’єднань найманих працівників і роботодавців, пропонує 

тренінги й надає консультації. У межах системи ООН вона є унікальною 

тристоронньою організацією, в якій сторони роботодавців і найманих 

працівників є рівними урядовій стороні у роботі керівних органів [491, c. 141]. 

Такий стан правового регулювання інтеграційних процесів трудового права 

національного до міжнародного забезпечує Україні адекватне правове 

регулювання і втілення міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство, 

адже ратифіковані державою міжнародні конвенції стають невід’ємною 

частиною останнього. 

К. Л. Томашевський указує, що міжнародне публічне трудове право, 

впливаючи на державну трудо-правову політику, встановлює міжнародні 

трудові стандарти (принципи та інші норми), адресовані державі та її органам. 

Міжнародне приватне трудове право охоплює норми трудового права 

національного і міжнародного, які містяться переважно у двосторонніх і 

деяких регіональних міжнародних договорах і які безпосередньо 

впорядковують трудові й пов’язані з ними відносини, ускладнені з іноземним 

елементом [492, с. 48].  

Отже, сам же цей процес становить собою інтеграцію: а) національного 

трудового права до міжнародного публічного трудового права в частині 
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ратифікації міжнародних конвенцій і багатосторонніх міжнародних договорів і 

б) національного трудового права до міжнародного приватного трудового 

права шляхом ратифікації двосторонніх і деяких регіональних міжнародних 

договорів. 

Специфіка інтеграції міжнародного трудового права з національним, як 

вважає М. Л. Лютов, пов’язана з особливим порядком реалізації його норм і 

підвищеним значенням так званого «м’якого права» [493, с. 24]. У 

міжнародно-правовій доктрині немає однозначного ставлення до останнього. 

Цей термін, як підкреслює І. І. Лукашук, використовується для характеристики 

2-х явищ: «у першому випадку йдеться про особливий вид міжнародно-

правових норм, у другому про неправові міжнародні норми» [234, с. 138]. 

Очевидно мається на увазі, що в першому випадку йдеться про розпливчасті, 

нечіткі формулювання міжнародних договорів, у другому – про акти, що 

мають рекомендаційний характер. Саме в останньому розумінні термін «м’яке 

право» вживається найчастіше. Абсолютно усталеного трактування цього 

явища у правовій науці поки що бракує, але найчастіше прийнято говорити 

про те, що до «м'якого права» належить «будь-який міжнародний акт, який не 

є міжнародним договором, що містить принципи, норми, стандарти чи інші 

прояви необхідної поведінки» [494, c. 4-6]. 

Станом на сьогодні до всіх обов’язкових і рекомендаційних актів МОП 

прийнято застосовувати категорію «міжнародні трудові стандарти» [495]. 

Однак, наприклад, Департамент по застосуванню МТС МОП скорочено 

йменується «Normes», тобто поняття «норми» в рамках МОП іноді 

використовується і щодо її рекомендаційних актів. Причому на французьку 

мову англійський термін «International Labour Standards» прийнято 

перекладати як «Les normes internationales du travail». 

У контексті інтеграції міжнародного трудового права до національного, 

до «м'якого права» відносять сукупність рекомендаційних актів – рекомендації 
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й декларації МОП (крім Філадельфійської декларації, яка є додатком до 

Статуту МОП), а також кодекси практики. Реалізація міжнародних актів у 

сфері праці досягається не тільки і не стільки за рахунок юридичної 

відповідальності або навіть економічного тиску, скільки політичними й 

інформаційними засобами. Основним способом впливу на державу, яка 

порушує норми міжнародного трудового права, є залучення уваги міжнародної 

спільності до фактів їх недотримання, а також вплив на громадську думку як 

усередині цієї держави, так і за її межами.  

Таким чином, процес інтеграції національного трудового права до 

міжнародного охоплює обов’язкову ратифікацію міжнародних конвенцій і 

багатосторонніх договорів з неухильним їх дотриманням. Водночас така 

практика є радше публічно-правовою, в той час як приватно-правові вимоги 

ставлять перед собою мету наближення національного законодавства в частині 

його відповідності практиці застосування положень двосторонніх і деяких 

регіональних договорів. 

Наступний аспект нашої характеристики інтеграції трудового права 

національного до міжнародного – це інтеграція трудового права України до 

трудового права Європейського Союзу.  

Наголосимо, що основна сутність інтеграції України до Євросоюзу, 

безсумнівно, має економічну спрямованість. Вільне пересування товарів, 

послуг, робочої сили, капіталів – усе це повинно сприяти балансу економік 

держав – членів ЄС і їх подальшому розвитку шляхом установлення 

взаємодопомоги й, так би мовити спільних правил гри. Однак швидко 

з’ясувалося, що для успішності економічної інтеграції недостатньо тільки 

створення внутрішнього ринку, економічного й валютного союзів. 

Гармонізація у сфері діловій, потягла за собою й соціальну сферу. Адже в 

кінцевому підсумку економіка працює на пересічних громадян, потребують 

підвищеного соціального захисту й певних гарантій. Цим питанням ( а 
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особливо трудового права) в рамках ЄС відводиться надзвичайно важлива 

роль, постійно з’являються нові нормативні акти, судові рішення тощо. 

Важливість взаємодії в цьому напрямку відображена і в установчих 

документах. Інтеграція України до Європейського Союзу зумовлює 

необхідність проведення реформ, удосконалення чинних правових норм, а 

також прийняття кардинально нових нормативно-правових актів.  

Із підписанням Угоди про асоціацію з ЄС Україна [406] зобов’язалася 

поступово провадити гармонізацію національного законодавства з правовою 

системою Європи (acquis communautaire). Так, за Указом Президента України 

«Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» 

[496] адаптація вітчизняного законодавства України передбачає реформування 

всієї державної правової системи, поступове її приведення у відповідність з 

європейськими стандартами й охоплює трудове законодавство. 

Ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна 

стала на новий етап інтеграції національного трудового права до 

міжнародного, європейського трудового права. У Концепції адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу [497] 

визначено, що державі необхідно переглянути навчальні програми з 

юридичних питань з метою їх адаптації до програм держав – членів ЄС і 

підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади з питань 

законодавства ЄС.  

У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України на 2015 рік [498] 

визначено, що реформувати національне законодавство про працю шляхом 

впровадження таких європейських механізмів, як то: а) легалізація заробітної 

плати треба за допомогою зменшення навантаження на фонд оплати праці; б) 

реформування трудового законодавства; в) розроблення і сприяння прийняттю 

Трудового кодексу України; г) соціальний захист, працевлаштування й 

реінтеграція переміщених осіб. 
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У Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 

законодавства Євросоюзу [459] передбачено, що пріоритети мають надаватися 

законодавчим актам України, наближення яких до відповідних законодавчих 

актів Європейського Союзу сприятиме правовому забезпеченню заходів з 

розвитку сфери зайнятості населення й охорони праці трудівників. 

Проаналізувавши норми названих, зазначимо про наявність в Україні 

нормативно-правових підстав для здійснення інтеграції національного 

трудового права до європейського. Вони свідчать про те, що сьогодні 

продовжується приведення у відповідність норм проекту Трудового кодексу 

України до вимог європейських і міжнародних стандартів і правил. 

Розкриваючи інтеграційні особливості Угоди про асоціацію між Україною 

і ЄС [406] підкреслимо, що цей правочин не відкриває вільного доступу на 

ринок праці для українців, але містять правила роботи українських фахівців у 

державах – членах ЄС. Частина 4 Угоди зумовлює тимчасове перебування на 

територіях ЄС та України фізичних осіб для економічних цілей. Це насамперед 

узаконює легальну роботу в ЄС кваліфікованих фахівців, а також керівників 

компаній. Крім того, українські юристи, аудитори, архітектори, IТ-фахівці і ще 

фахівців з дванадцяти спеціальностей зможуть легально надавати свої послуги 

в країнах Євросоюзу. Вважаємо, що сьогодні диференціація праці іноземців та 

осіб без громадянства перетворилася в Україні на дискримінацію щодо цих 

суб’єктів права.  

Існуючий проект Трудового кодексу № 2902 [81] суттєво ситуацію не 

змінює. Так, у його ст. 8 установлено рівність прав у трудових відносинах 

іноземців та осіб без громадянства з громадянами України, поширення на них 

трудового законодавства держави. Проте існують обмеження займати певні 

посади чи займатися трудовою діяльністю, зайняття або виконання яких 

пов’язано з ознакою належності до громадянства України. З-під дії трудового 

законодавства України сьогодні виключені трудові відносини: а) іноземців та 
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осіб без громадянства, які працюють у складі дипломатичних представництв 

іноземних держав або представництв міжнародних організацій в Україні, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами; б) іноземців та осіб без 

громадянства, які уклали з іноземними роботодавцями трудові договори про 

виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено останніми або 

міжнародними договорами. 

Оскільки Україна за рівнем оплати праці відстає від інших країн, одним з 

істотних ризиків є можливість переміщення кваліфікованих працівників, 

індивідуальних підприємців, а також молоді, яка отримала освіту за кордоном, 

в інші держави, якщо це буде передбачено секторальними угодами, 

розширенням доступу українців до нових, більш гнучких схем імміграції 

громадян третіх країн і членів їх сімей в України ЄС. Оскільки в умовах Угоди 

не передбачено свободи руху робочої сили і створення спільного ринку праці 

між Україною і Євросоюзом, зростає ризик збільшення як потоку нелегальної 

трудової міграції українців до держав ЄС, так і вхідних потоків мігрантів і 

біженців з третіх країн – транзитерів до країн Євросоюзу. 

Підписання чи непідписання розглядуваної Угоди не впливає на 

отримання Україною безвізового режиму, а ст.19 цього документа не 

передбачає автоматичного дозволу українцям легально працювати в ЄС. Для 

цього потрібно укласти окремі договори між Україною й державами – членами 

ЄС про трудову імміграцію, що прописано у ст.18 Угоди про асоціацію з 

обов'язковим задіянням її розділ 4 [406]. 

Як переконує, О. Л. Омельченко, необхідно внести зміни й доповнення до 

існуючих нормативно-правових актів, що регламентують трудові й пов’язані з 

ними відносини щодо: 

 а) регламентації права на безоплатні професійні консультації, підготовку 

й перепідготовку не тільки для громадян України, а й для іноземців та осіб без 
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громадянства, які на законних підставах перебувають на території України і 

щодо яких такі зобов’язання передбачені міждержавними угодами;  

б) удосконалення юридичного механізму квотування місць для 

працездатної молоді не лише для працевлаштування, а й для виробничого 

навчання;  

в) визначення поняття «тривало безробітний» відповідно до вимог 

міжнародних актів, а також установлення додаткових державних гарантій у 

сфері працевлаштування таких осіб; 

г) установлення обов’язку роботодавця забезпечувати періодичне 

підвищення кваліфікації працівників і включення цього часу в робочі години 

[445, с. 15]. 

Аналізуючи наведене, зауважимо, що вдосконалення правового 

регулювання окремих аспектів трудового права в Україні залежить від низки 

чинників. Так, вимоги до підвищення кваліфікації працівників можуть бути 

інтегровані тільки в частині, що не суперечить можливостям фінансового 

забезпечення. Вжиття заходів з протидії нелегальній міграції (заходи щодо 

нагляду й контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері 

«Мігрант», «Кордон», «Студент», «Трудова міграція» згідно з Планом заходів, 

установлених Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 

імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами – членами, з іншої сторони» [499], передбачено здійснити 

протягом 2014 – 2017 років.  

Більше того, у ст. 355 додатку ХХІХ до Угоди про асоціацію 

передбачається приведення у відповідність зі стандартами ЄС методологічних 

та організаційних положень щодо здійснення обстежень підприємств з питань 

статистики, оплати праці й вартості робочої сили, а ст. 368 додатку XXXII 

вимагає розробити, прийняти і впровадити в дію нормативно-правові акти з 
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метою імплементації положень Директиви 1999/95/ЄС Європейського 

парламенту й Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень 

щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються в портах країн ЄС. 

Також передбачається: а) дотримання рекомендацій Європейської комісії від 

14 грудня 2004 р. про сприяння встановленню належного режиму оплати праці 

директорів компаній, включених до реєстру (2004/913/ЄС); б) стимулювання 

підвищення рівня зайнятості населення; в) створення і збереження робочих 

місць, зокрема, для вимушено переміщених осіб; г) зменшення напруги на 

ринку праці шляхом залучення клієнтів Державної служби зайнятості до 

активних програм сприяння зайнятості; д) удосконалення трудових відносин з 

урахуванням міжнародних норм і стандартів; е) підвищення рівня заробітної 

плати в Україні. Також регламентуватимуться питання: а) тимчасових 

працівників, б) колективних звільнень, в) забезпечення вимог безпеки праці, 

праці жінок (вагітних і працівниць, які народили дітей), г) розмірів соціальних 

відпусток, д) дистанційної праці домашніх працівників, е) забезпечення 

заборони дискримінації за ознаками, раси, статі, кольору шкіри, стану 

здоров’я, сексуальної орієнтації тощо. 

Угодою про асоціацію [406] не передбачено повноважень ЄС на 

втручання у внутрішні справи України. Більш того, у її ст. 290 закріплено 

право кожної Сторони на регулювання національного ринку праці відповідно 

до міжнародних угод. Однак ЄС все ж залишає за собою право впливати на 

політичне керівництво держави з метою прискорення реформування. 

Відповідно до положень Угоди про асоціацію основними цілями 

співпраці є: 

- поліпшення якості людського життя; 

- збільшення кількості й покращання якості робочих місць з гідними 

умовами праці; 
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- сприяння розвитку соціальної і юридичної справедливості при 

реформуванні ринку праці; 

- створення на ринку праці таких умов, які поєднували б гнучкість і 

захищеність працюючих; 

- сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці й підвищення 

ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб ринку праці; 

- стимулювання розвитку ринків праці, які сприяють залученню до праці 

малозабезпечених осіб; 

- зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації 

нелегальної зайнятості; 

- поліпшення рівня гарантування охорони здоров'я і безпечних умов праці 

трудящих; 

- забезпечення гендерної рівності й рівних можливостей для чоловіків і 

жінок у сфері зайнятості; 

- подолання дискримінації у всіх її формах і проявах. 

Найбільш нагальним, ключовим питанням інтеграції трудового права 

національного до міжнародного є подолання дискримінації у сфері праці. 

Незважаючи на всі зусилля різних інститутів Європейського Союзу, й досі 

окремі прояви цього явища мають місце в українському суспільстві [406]. В 

Україні правове регулювання заборони дискримінації саме в царині трудових 

відносин залишає бажати кращого. Законодавець лише вказує на потребу 

неухильного дотримання рівності, проте далі норм-принципів, закріплених у 

Кодексі законів про працю України [2], справа не рухається. З метою 

заповнення цієї серйозної прогалини в нормативному регулюванні праці варто 

звернутися до законодавства Євросоюзу, який досяг значних успіхів у цій 

справі, й інтегрувати частину його досягнень. 

Крім закріплення в міжнародних договорах, положення, що забороняють 

дискримінацію, знаходять відбиття в низці інших документів, зокрема в Хартії 
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про основні права Європейського Союзу [457] (гл.3, статті 21-26) і 3-х 

директивах, що мають характер основоположних документів, регулюючих цю 

сферу: 

- Директива 2000/43 / ЄC від 29 червня 2000 р., яка проголошує принцип 

рівності між людьми безвідносно до расового й етнічного походження [500]; 

- Директива 2000/78 / ЄC від 27 листопада 2000 про створення загальних 

стандартів, спрямованих на забезпечення рівноправності у сферах праці й 

зайнятості [501]; 

- Директива 2006/54 / ЄC від 5 липня 2006 р., в який проголошується 

принцип рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у 

питаннях зайнятості і праці [502]. 

Це ключові акти, що регламентують питання, дискримінації, але існує ще 

маса директив, інших нормативних актів, рішень суду, що доповнюють і 

конкретизують положення вищеназваних директив. 

Усі 3 директиви містять визначення поняття «дискримінація» й називають 

низку підстав, за якими ці явища може існувати. Під дискримінацією 

розуміється ситуація, коли до однієї особи ставляться менш прихильно, ніж 

ставилися б, ставляться або будуть ставитися до другої в аналогічній ситуації 

за ознаками расового, етнічного походження, статі, релігійних або інших 

переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації. Хоча таке формування і 

є досить об’ємним, відображає основні дискримінуючі ознаки, все ж їх перелік 

не є вичерпним.  

Треба визнати, що Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» [503] містить навіть більше підстав і має відкритий 

характер. Унаслідок наявності великої різноманітності варіацій дискримінації, 

утворюється прогалина у визначенні цього поняття, яку заповнює 

Міжнародний суд Європейського Союзу. 



376 

 

 

Так у Рішенні по справі «Coleman» [504] Суд прирівняв до дискримінації 

за ознакою інвалідності відмову у прийнятті на роботу жінки, яка мала дитину-

інваліда. У Рішенні у справі «P vs S» [505] Суд визнав дискримінаційним 

звільнення особи, якій зроблено операцію по зміні статі. У той же час цей Суд 

часто виключає ті чи інші ознаки з низки дискримінаційних. Приміром у 

справі «Sonia Chacón Navas» [506] – суд відокремивши інвалідність від 

хвороби, визнавши відмову у прийомі на роботу за мотивом останньої такою, 

яка не вважається дискримінацією. 

Крім визначення терміна дискримінація, до речі, в текстах зазначених 

вона йменується «пряма дискримінація» їх норми містять ще й тлумачення 

категорії «непряма дискримінація». Остання розуміється як «нейтральні 

положення, критерії або практика, що ставлять одну особу в особливо 

невигідне становище порівняно з іншими особами в залежності від 

дискримінаційних ознак, за умови, що такі положення, критерії або практика 

об’єктивно невиправдані законними цілями, а засоби їх досягнення не є 

відповідними і необхідними».  

Ця дефініція, хоча й досить громіздка, але є безсумнівним досягненням 

права Європейського Союзу, що закриває всі можливі лазівки для прихованої 

(непрямої) дискримінації. У практиці Міжнародного Суду ЄС концепція 

«непрямої дискримінації» теж знаходить своє відображення. Наприклад, у 

справі «Ursula Voß vs Land Berlin» [507] Суд визнав дискримінаційною оплату 

понаднормової праці жінки, яка працювала неповний робочий час, порівняно з 

працівниками повної зайнятості. 

Отже, резюмуючи наведене, можемо визнати, що Україні слід внести в 

національне трудове законодавство вимоги заборони дискримінації. Чинне 

українське законодавство ще не повною мірою відповідає існуючим 

міжнародним стандартам щодо прав людини й запобігання дискримінації. За 

таких умов з урахуванням перш за все досвіду центральноєвропейських країн, 
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які нещодавно стали членами Європейського Союзу, одним з пріоритетних 

завдань у напрямку покращання ситуації із захистом прав людини в Україні 

має стати розроблення й затвердження національного трудового 

антидискримінаційного законодавства, яке врегульовувало б такі питання: 

- визначення поняття «дискримінації» й наведення його основних 

характеристик; 

- установлення типології останньої, з переліком основних ознак різних 

видів дискримінаційних дій; 

- визначення основних соціально-демографічних та інших ознак, за якими 

забороняється це негативне явище; 

- окреслення основних сфер, у яких може мати місце дискримінація й де 

мають бути створені відповідні механізми для її запобігання чи подолання; 

- створення адміністративно-правових механізмів для запобігання чи 

подолання дискримінації; 

- установлення юридичної відповідальності за дискримінаційні дії; 

- інші питання, пов’язані з необхідністю подолання дискримінаційної 

практики в Україні. 

Спроба впорядкувати наведені питання певною мірою вже була здійснена 

у проекті Трудового кодексу України. Однак так залишається відкритою 

проблема, що охоплює: а) подолання державою своєї дискримінаційної 

політики, б) забезпечення дотримання трудового законодавства в цій частині й 

в) передбачення дієвих санкцій проти роботодавців у разі порушення 

відповідних норм. 

Учені-правники розглядають і форми інтеграції трудового законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. Так, В. М. Тевелєва 

основними формами правової інтеграції називає зближення, гармонізацію й 

уніфікацію законодавства. У теорії права процес зближення означає: а) 

вироблення загального курсу правового розвитку, б) подолання правових 
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відмінностей, в) вироблення загальних, спільних або єдиних юридичних 

правил [508, c. 61]. У свою чергу, кожна із цих дій передбачає серію дій більш 

конкретних і послідовних, пов’язаних між собою. Мета зближення 

законодавств – домогтися узгодженості, стрункості, як мінімум, 

несуперечності в системі права й у найбільш його формалізованій частині 

[509, c. 108]. Вважаємо, що зближення законодавства означає процес, за якого 

визначається й формується загальний курс держав у відповідній царині, його 

напрями, етапи і способи зближення. 

Зближення й гармонізація законодавства – це 2 різні форми узгодженого 

правового розвитку держав, що відрізняються за ступенем такої узгодженості. 

Гармонізація законодавства має місце у випадках, коли узгоджуються загальні 

підходи, концепції розвитку національних законодавств, виробляються 

загальні правові принципи й окремі рішення. Вона дозволяє не тільки узгодити 

загальні напрямки правового розвитку, а й установити єдині правові 

принципи, відповідно до яких будуватимуться правова система.  

А от щодо уніфікації права, вважаємо, що в даному випадку слід 

застосовувати двозначне розуміння цього терміна. З одного боку, уніфікація 

права становить собою третю форму узгодженого правового розвитку. При 

цьому, на відміну від гармонізації, вона означає узгоджене введення в дію 

кількома державами ідентично-однакових правових норм [438, c. 137]. У той 

же час з другого – уніфікація права є одним зі способів узгодження норм у 

контексті більш широкого поняття – «гармонізація». У нашій монографії ми 

дотримуємося саме такого підходу. Адже уніфікація застосовується в межах 

гармонізації як процесу глобалізаційних змін у законодавстві й у практиці 

застосування відповідних правових норм. Держава ж залишає за собою право 

зберегти окремі національні особливості правової системи, з тим щоб 

забезпечити історичну наступність правового розвитку. Будучи необхідною 

умовою поступального розвитку сучасного суспільства, гармонізація 
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законодавства в деяких випадках сама підштовхує окремі держави до більш 

інтенсивного міжнародного співробітництва. 

У межах трудового права, як і в багатьох інших напрямках інтеграції до 

законодавства Європейського Союзу, у всій повноті виявляється так званий 

«ефект переливання» – інтеграція в одній зі сфер суспільного життя 

(економічній) призводить до необхідності поширення її на інші: на зовнішню 

політику, оборону, боротьбу зі злочинністю і т.д. Формування повноцінного 

спільного ринку, економічного й валютного союзу неможливе без створення 

соціального союзу держав – членів ЄС. Комплексне вжиття заходів у 

соціальній сфері стосується насамперед установлення й підвищення єдиних, 

поширюваних на всю територію ЄС прав людини у трудових відносинах, прав 

на пенсії, на допомогу по безробіттю, на інші форми соціального забезпечення, 

що є основним завдання соціальної політики ЄС [460, c. 12]. 

Характеризуючи інтеграцію законодавства України в рамках трудового 

права до законодавства ЄС у цій частині варто звернути увагу на підвищений 

ризик невиконання положень Угоди про асоціацію. Усі європейські директиви 

повинні бути імплементовані системою українського законодавства протягом 

3-4х років з моменту вступу в силу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Ураховуючи, що положення цього міжнародного правового документа 

набувають чинності поступово, можемо припустити, що строк ратифікації 

перелічених директив становитиме не менше 7 – 10 років. Отже, Україну 

чекають великі зміни в частині регулювання національного ринку праці. 

Однак не слід концентрувати свою увагу тільки на європейських правових 

документах. В Україні основним законодавчим актом у сфері регулювання 

трудових відносин є Кодекс законів про працю [2]. Оскільки він діє ще з 

радянських часів, у ньому є чимало положень, які потребують серйозних змін. 

Цілком очевидно, що кращим варіантом є розроблення і прийняття нового 

Трудового кодексу України, який містив би прогресивні правові норми, в тому 
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числі передбачені європейськими директивами. Тоді б і не виникало б 

труднощів з інтеграцією положень європейського трудового права до 

національного. 

Таким чином, підсумовуючи все вищевикладене, можемо 

охарактеризувати інтеграцію національного трудового права до 

міжнародного як тривалий, послідовний, комплексний процес, 

зовнішньополітичний курс, що потребує суттєвого залучення кваліфікованих 

кадрових ресурсів і взаємодії всіх гілок влади з метою об’єднання нормативно-

правових приписів національного й міжнародного трудового права для 

досягнення врівноваження міжнародних, державних і суспільних інтересів і 

створення єдиного правового простору дії міжнародних стандартів і правил у 

сфері праці.  

Наразі доволі сумнівною є перспектива миттєвого впровадження 

директив, оскільки законопроектна робота ускладнена ситуацією на сході 

України, яка потребує постійного фінансування. Більше того, на жаль, 

проаналізована нами Угода про асоціацію жодним чином не стосується 

обов’язку ЄС стимулювати втілення в життя відповідних норм. В силу 

положеннями Угоди на ЄС покладається обов’язок щодо проведення 

консультацій з питань удосконалення трудового законодавства. При цьому 

слід зазначити, що питання про інтеграцію тих чи інших норм міжнародного 

публічного трудового права до внутрішнього права суб'єктів, що входять у 

міжнародні співтовариства або вступають з ними в асоціацію, в контексті 

нашого дослідження розглянуто в частині дій держави як суб’єкта трудового 

права. Проблема методів і форм інтеграції міжнародних стандартів праці до 

внутрішнього права інших суб'єктів трудового права вимагає окремого 

розгляду в межах курсу міжнародного приватного права. 
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4.4. Проблеми гармонізації міжнародного курсу інтеграції трудового права 

України і шляхи їх вирішення 

 

Перманентна оптимізація українського законодавства потребує чіткого 

підходу до його структуризації. Трудове право України як галузь наразі 

будується на нормах радянського зразка, що станом на сьогодні не відповідає 

вимогам часу й реаліям сьогодення. Гармонізація національного трудового 

права до міжнародного, як одна з форм інтеграції трудового права України, 

виступає ключовою сферою інтересів українського суспільства загалом і 

суб’єктів трудових відносин, зокрема. 

Взаємодія різних гілок влади в Україні після переходу до нового етапу 

відносин з Європейським Союзом полягає в ратифікації численних конвенцій 

Міжнародної організації праці – ознаменувала перехід до нових засад 

побудови українського трудового законодавства, полягає в забезпеченні 

основоположних трудових прав працівників і роботодавців, збалансування 

централізованого й локального регламентування трудових відносин, 

утвердження принципу єдності й диференціації правового регулювання праці. 

Актуальність цієї наукової роботи виявляється у встановленні правових 

проблем гармонізації трудового права України в частині узгодження з 

міжнародними і європейськими стандартами у сфері праці. Інтеграційний курс 

України на членство в Європейському Союзі триває: протягом останніх 7–10 

років держава взяла на себе зобов’язання привести у відповідність своє 

законодавство (в тому числі і трудове) до вимог і стандартів ЄС. Водночас, 

асоціація з Євросоюзом і впровадження більш високих стандартів виробництва 

продукції стане додатковим стимулом для зростання інвестиційної 

привабливості України, збільшення обсягів торгівлі між Україною й 

державами – членами Європейського Союзу. Відповідно, з одного боку, це 

призведе до створення нових робочих місць, з другого боку – підвищення 
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стандартів виробництва й конкуренції на ринку витіснить низку слабких 

компаній і вивільнить їх працівників. До того ж Угодою про асоціацію з ЄС 

[406] передбачається низка більш жорстких вимог до роботодавців щодо 

безпеки і стандартів праці, а також поступова гармонізація національного 

трудового законодавства з нормами ЄС.  

Правові проблеми гармонізації трудового права України з міжнародним 

розглядалися такими вченими як М. Й. Бару, О. В. Буторіна, В. В. Венедиктов, 

А. А. Добровольський, М. І. Іншин, В. В. Лазор, Л. І. Лазор, М. В. Лушнікова, 

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

Ротань, В. М. Скобєлкін, О. А. Телічко, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. 

Ярошенко. Але проблеми гармонізації міжнародного курсу інтеграції 

вітчизняного трудового права і шляхи їх вирішення тільки почали виникати на 

даному етапі розвитку суспільних відносин. А тому їх своєчасне усунення є 

пріоритетним з-поміж інших питань зовнішньополітичного розвитку 

української правової системи. 

Для дослідження сутності певного правового явища спочатку необхідно 

проаналізувати його теоретичне підґрунтя. Так, поняття «проблема» у різних 

джерелах трактується в багатьох значеннях. У практичному словнику 

синонімів української мови у синонімічному ряді виокремлено його аналог – 

«питання» [408, c. 334]. У Великому тлумачному словнику української мови 

під терміном «проблема» розуміється складне теоретичне або практичне 

питання, що потребує вирішення, вивчення, дослідження [354, с. 1142]. У 

іншому словнику під проблемою зазначається питання, має важливе значення 

й потребує якнайшвидшого розв’язання [510, c. 121]. Електронне довідкове 

видання трактує проблему як форму знання, змістом якої є те, що ще не 

пізнане людиною, але вимагає пізнання [511]. 

 Новий тлумачний словник української мови вказує, що проблема – це 

усвідомлення суб'єктом неможливості вирішити труднощі і протиріччя, що 
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виникли в даній ситуації, засобами наявного знання й досвіду. Проблема, як і 

завдання, бере свій початок від якоїсь складної ситуації. Проте остання – це 

лише початкова стадія розумової взаємодії суб’єкта з об’єктом, пов’язана з 

породженням пізнавального мотиву й висуненням попередніх гіпотез щодо 

способів вирішення такої ситуації. Перевірка цих гіпотез призводить до того, 

що проблемна ситуація перетворюється або на проблему, або на завдання [358, 

с. 467].  

 Отже, термін «проблема» вживається в декількох розуміннях: а) як 

потреба нового напрямку в певній сфері теоретичного знання; б) як форма 

вираження необхідності розвитку наукового пізнання; в) як вимога аналізу 

основних понять і принципів наукової теорії; г) як конкретне завдання 

теоретичного і методологічного дослідження. 

Проаналізувавши наведені інтерпретації цього поняття, можемо 

констатувати, що проблема – це питання у формі пізнання, яке підлягає 

останньому для досягнення істинності поняття і значення певного явища, 

процесу, предмета. Відповідно, дослідження проблем гармонізації 

міжнародного курсу інтеграції трудового права України – це розкриття 

питання у формі суперечностей, невідповідностей і прогалин у контексті 

наближення національного трудового законодавства до законодавства 

Європейського Союзу, які потребують вирішення з метою завершення 

інтеграційного курсу держави до міжнародних співтовариств. 

Розглянемо проблеми гармонізації українського трудового права в 

сучасному аспекті. Найвагомішою з них, з нашого погляду, є функціонування 

сьогодні застарілого Кодексу законів про працю України, [2] як акта 

радянського зразка, який потребує скасування і прийняття нового Трудового 

кодексу України. Цю проблему необхідно якомога скоріше вирішувати. Згідно 

з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України на 2015 рік [498] одним з 

пріоритетних завдань є прийняття ТК саме у 2015 р. цього нового 
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кодифікованого акта. Нагальна потреба усунення цієї проблеми пояснюється 

тим, що у трудовому праві України основною цінністю є захист прав 

працівника, відповідно до якої й об’єднані правові норми [512, c. 23]. 

В. Муравйов виділяє міжнародний і національний рівні гармонізації, яка 

здійснюється такими способами, як: а) приєднання до міжнародно-правових 

документів, що закріплюють міжнародні стандарти в певній галузі (в нашому 

випадку – в галузі трудового права) і б) ухвалення національних правових 

актів, положення яких корелюють з нормами права ЄС [513, с. 14]. 

У проекті Трудового кодексу України метою законодавства є визначення 

основних засад реалізації передбачених Конституцією України [1] трудових 

прав і гарантій працюючих, створення належних умов праці, забезпечення 

захисту інтересів працівників і роботодавців. Зауважимо, що ця норма 

повністю була продубльована з Трудового кодексу Російської Федерації [514]. 

В умовах економічного й військового протистояння, євроінтеграційного курсу 

України, збереження й формування самобутності національного законодавства 

взагалі і трудового права, зокрема, вважаємо таке перенесення норм з 

російського трудового законодавства в українське недопустимим. 

Важливо, що гармонізація вітчизняного законодавства з правом 

Євросоюзу шляхом приєднання до міжнародних стандартів може 

поширюватися також на сектори, співпраця в яких не передбачається 

положеннями Угоди про асоціацію. Це стосується насамперед сфери трудових 

та соціальних відносин, міжнародного приватного права тощо. Зокрема, 

держави – члени Євросоюзу регулюють своє співробітництво у сфері трудових 

та соціальних відносин не тільки на підставі норм права ЄС, а й за допомогою 

міжнародних конвенцій і рекомендацій, прийнятих у рамках Міжнародної 

організації праці [515, с. 92]. 

Наразі доопрацьований проект Трудового кодексу вже готовий для 

розгляду Верховною Радою України. Його автори сподіваються, що це 
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станеться ще до кінця 2015 р. Експерти запевняють, що в документі збережені 

практично всі нововведення першої версії Кодексу, що викликали критику, 

хоча зараз вони максимально завуальовані. Таким чином, про дотримання 

балансу інтересів роботодавця і працівників, як і раніше, не йдеться [516]. 

Отже, для усунення зазначеної проблеми необхідно прийняти Трудовий кодекс 

України із внесеними змінами в частині гарантування основоположних прав та 

обов’язків сторін трудового договору, реалізації профспілками своїх 

повноважень, формування нових засад охорони праці і безпеки на 

виробництві, надання додаткових пільг і компенсацій уразливим категоріям 

працівників. 

Наступною проблемою гармонізації національного трудового права з 

міжнародним є потреба впровадження положень директив Європейського 

Союзу. Як зазначає, Ю. В. Баранюк, однією зі сфер, де директиви 

застосовуються особливо широко, є сфера здійснення заходів щодо 

гармонізації національного трудового права. Більшість директив ЄС із цього 

питання, до яких сьогодні має бути адаптоване українське трудове 

законодавство, були прийняті досить давно, деякі з них – понад тридцять років 

тому. На відміну від національного законодавства, яке є порівняно мобільним, 

його правове регулювання за допомогою директив – це складний і тривалим 

процес. Від моменту затвердження Європейською правовою комісією проекту 

директиви, проходять роки, поки вона буде прийнята Радою ЄС і 

Європейським парламентом і набуде чинності. Але ж після набуття 

директивою сили державам – членам ЄС надається досить тривалий час для 

приведення національного законодавства у відповідність до її вимог 5 років 

[465, c. 18]. 

Незважаючи на досить тривалий час дії цих директив, в Україні вони були 

сприйняті лише частково. Звичайно, сам факт підписання Угоди про асоціацію 

[406] ще не гарантує миттєвих позитивних змін у соціальній сфері. Наприклад, 



386 

 

 

в 2004 р. було прийнято Закон «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [423], проте 

бажаного результату поки що не спостерігається. Основні причини цьому – 

брак політичної волі народних обранців і дієвого механізму гармонізації 

українського законодавства з міжнародним. 

На обов’язкову ратифікацію сьогодні чекає низка директив Євросоюзу, 

серед яких ключовими є: Директиви Ради ЄС, а саме: «Про обов’язки 

роботодавця інформувати працівників про умови, які застосовуються до 

контракту або трудового договору» [517]; «Про рамкову угоду про роботу на 

певний строк, укладену ЄКПС (Європейською конфедерацією профспілок), 

СКПРЄ (Союзом конфедерацій підприємців і роботодавців Європи) і ЄЦРП 

(Європейським центром роботодавців та підприємств)» [518]; «Про рамкову 

угоду про неповну зайнятість, укладену СКПРЄ, ЄКПС, ЄЦРП»; «Про 

доповнення заходів щодо заохочення поліпшення безпеки та здоров’я на 

роботі працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим 

працевлаштуванням»; «Про наближення законодавства держав – членів 

колективного звільнення» [519]; «Про наближення законодавства держав – 

членів, що стосуються охорони прав працівників у разі передачі підприємств, 

бізнес-структур чи частини підприємств або бізнес-структур» [520]; «Про 

встановлення загальної структури інформування та консультації працівників 

Європейського Співтовариства» [521] – спільна декларація Європейського 

парламенту, Ради ЄС та Комісії ЄС про представництво працівників; 

Директива Європейського парламенту й Ради ЄС «Про реалізацію принципів 

рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях 

працевлаштування і зайнятості (зі змінами)» [502].  

Наведений перелік директив не є вичерпним, однак аспекти, за якими 

здійснюватиметься роз’яснення й імплементація потребують уточнення. 
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Так, розглядаючи положення Директиви № 91/533/ЄС, зауважимо, що 

інформація, яка повинна бути доведена до відома працівника, не відрізняється 

від передбаченої українським законодавством. Зокрема, роботодавець 

повідомляє працівника, хто є роботодавцем, про його посаду, про місце, 

характер і категорію роботи, виконання якої буде його обов’язком, про дату 

укладення договору й термін його дії, про тривалість відпустки й розмір 

заробітної плати. Особливістю є те, що за браком такої інформації у трудовому 

договорі роботодавець має скласти для потенційного працівника окремий 

письмовий документ. Указана Директива повинна бути ратифікована протягом 

4-х років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію [406]. 

Чинне законодавство, зокрема статті 23 і 24 Кодексу законів про працю 

України [2], передбачає можливість укладення трудового договору в усній 

формі. Дотримання письмової форми цього правочину є обов’язковим при: а) 

організованому наборі працівників, б) укладенні трудового договору в районах 

з особливими природними географічними і геологічними умовами й умовами 

підвищеного ризику для здоров’я, в) укладенні контракту, г) у випадках, коли 

працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі, д) 

при укладенні трудового договору з неповнолітнім і з юридичною особою. 

При цьому укладення трудового договору оформляється наказом чи 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування 

працівника на роботу. Досить часто роботодавці вважають, що оформлення 

такого наказу і є письмовим трудовим договором. Але таке твердження є 

помилковим, оскільки наказ не містить таких обов'язкових умов трудового 

договору, як обов'язки працівника й роботодавця, відповідальність сторін, 

строк відпустки, підстави для припинення трудового договору тощо [522, c. 

162]. 

Таким чином, для імплементації Україною вказаної Директиви 

№91/533/ЄС у вітчизняному законодавстві необхідно з-поміж іншого 
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законодавчо закріпити обов’язок укладення трудового договору тільки в 

письмовій формі, що убезпечить його сторони від непорозумінь і порушень, 

які можуть виникати при виконанні такого договору з боку як роботодавця, 

так і працівника. 

Що стосується положень Директиви №1999/70/ЄС, зазначимо, що 

основною метою цього документа є підвищення ефективності строкових 

договорів. Досягається ця мета шляхом підвищення ефективності боротьби з 

дискримінацією осіб, які працюють на підставі таких договорів. Зокрема, в них 

можуть передбачатися вимоги до наявності об’єктивних причин, що 

зумовлюють продовження строку дії таких договорів, встановлюватися 

загальний граничний строк, на який можуть вони укладатись, визначатися 

число їх оновлень та ін. Ця Директива також має бути введена в Українське 

Законодавство протягом 4-х років. 

Чинний Кодекс законів про працю України [2] закріплює можливість 

укладення трудового договору на певний строк у випадках, коли трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням 

характеру майбутньої роботи, умов її виконання або інтересів працівників, та в 

інших випадках, коли укладення такого договору прямо передбачено іншими 

нормами чинного законодавства. Однак за загальним правилом прийняття на 

роботу здійснюється на невизначений строк. З нашого же погляду, варто 

надавати більшу перевагу встановленню строку у трудовому договорі як його 

суттєвої умови. Адже завдяки такій умові у працівника буде стимул 

працювати ефективніше, щоб залишитися на цій роботі. Отже, пропонуємо 

закріпити в новому проекті Трудового кодексу норму України, за якої у 

трудовому договорі повинен обов’язково зазначатися строк його дії або 

вказівка про його безстроковість. 

Основною метою Директиви №97/ 81/ ЄС є усунення дискримінації осіб, 

які працюють на умовах неповної зайнятості, а також удосконалення системи 
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її регулювання. Цей міжнародний документ має бути впроваджений протягом 

3-х років. Зауважимо, що раніше ми зазначали показове рішення 

Міжнародного суду ЄС із цього питання. 

В умовах кризи українські роботодавці в цілях економії все частіше 

практикують переведення працівників на неповний робочий день, хоча обсяг 

виконуваної ними роботи й реальні часові витрати на її виконання 

залишаються незмінними, що, безумовно, є грубим порушенням трудових 

прав працюючих. Тому приведення вимог чинного законодавства у 

відповідність до норм Директиви №97/81/ЄС є безумовною вимогою, 

виконання якої покращить становище працівників і встановить чіткі правила 

для роботодавців. 

Директива №91/383/ЕС проголошує гарантії охорони безпеки здоров’я і 

життя для трудящих на засадах тимчасових або строкових трудових договорів. 

Термін її імплементації становить 3 роки. 

У чинному Кодексі законів про працю України [2] охороні праці 

присвячено весь розділ ХІ «Охорона праці». Проте багато з його норм 

застарілі й не відповідають реаліям, а Закон України «Про охорону праці» 

[160] не усуває цих недоліків. Створення і впровадження дієвого механізму 

охорони праці на державному рівні, а також запровадження контролю за 

дотриманням норм безпеки кожним підприємством дозволить гарантувати 

соціальний захист для всіх трудівників. Іншими словами, з ратифікацією цієї 

Директиви стане неважливо, на яких умовах працевлаштована людина – у 

штаті вона або поза штатом, працює повний чи неповний робочий день ‒ 

роботодавець повинен гарантувати соціальний захист усіх своїх працівників. 

Щодо колективних звільнень, то аналіз положень Директиви №98/59/ЄС 

показав, що вони були частково відображені в Угоді про асоціацію [406]. У 

цьому документі передусім визначається категорія «колективне звільнення», 

під якою розуміється звільнення роботодавцем: а) 10% працівників, якщо у 
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нього працює від 20 до 100 працівників, б) 10% працівників, якщо працюють 

на його підприємстві від 100 до 300 осіб, в) 30% працівників, якщо на 

підприємстві працюють понад 300 осіб. Крім того, колективним буде 

вважатися звільнення 20 осіб протягом 90 днів. 

За колективного звільнення роботодавцеві належить дотримуватися чітко 

встановленої спеціальної процедури. Наприклад, у процесі прийняття рішення 

про колективне звільнення необхідна участь представників центрів зайнятості 

й безпосередньо працівників, які мають бути проінформовані про причини 

звільнення. Така інформація потрібна для того, щоб вони могли 

проконсультуватися з фахівцями і, якщо це можливо, попередити масштаби 

запланованого звільнення. Директивою також передбачено 30-денний термін 

від дня повідомлення відповідних державних органів про проведення 

запланованого масового звільнення, протягом якого роботодавець не може 

звільнити працюючих. Строк впровадження цієї директиви в Україні – 4 роки. 

Чинне трудове законодавство не оперує поняттям «колективне 

звільнення». Теоретично ж про нього може йтися при ліквідації підприємства, 

однак норми, що регулюють порядок такого звільнення, визначаються 

сторонами від роботодавця і працівника, а не колективом працівників, які 

підлягають звільненню в цілому. Спираючись на вищевикладене, пропонуємо 

внести зміни до чинного трудового законодавства й урегулювати порядок 

колективних звільнень, закріпити відповідне поняття й установити, що такий 

порядок має місце виключно за участю колективу працівників, які підлягають 

звільненню. 

Термін упровадження Директиви №2001/23/ЄС в законодавство України 

становить 3 роки. Щоб виконати її вимоги, треба окремо розробити 

положення, що стосуються захисту працівників при зміні власника 

підприємства, оскільки основним завданням цього міжнародно-правового акта 

є захист працівників тих підприємств, де змінюються власники. Така зміна не 
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тягне за собою припинення дії трудових договорів або зміну їх умов, але 

допускається їх розірвання у зв'язку з економічними, технічними або 

організаційними причинами, якщо вони впливають на умови зайнятості 

трудівників. Ще однією особливістю є те, що в разі розірвання трудового 

договору у зв'язку з погіршенням умов праці вважається, що його розірвано з 

ініціативи роботодавця. Ця Директива Ради ЄС важлива для забезпечення прав 

трудящих при зміні керівників, власників або їх уповноважених осіб на 

підприємстві, в установі чи організації. 

Директива №2002/14/ЄС містить принципово нові положення в частині 

інформування й консультування працівників. Ці положення є новелою для 

вітчизняного законодавства, оскільки вони встановлюють вимоги до 

інформування працівників в установах та організаціях, метою якого є 

сприяння суспільному діалогу між ними й роботодавцями, довірі й 

взаємопідтримці, розвитку зайнятості, а також адаптації трудівників до нових 

умов праці. Формою інформування працівників є консультації, що можуть 

надаватися з приводу розвитку діяльності організації, установи, їх економічної 

ситуації, структури зайнятості на них, зміни умов праці або трудових 

договорів. Термін упровадження цієї Директиви в законодавство –3 роки. 

Мета Директиви 2006/54/ЄС – введення в дію у державах – членах ЄС 

принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування, 

професійного навчання, просування по службі й умов праці. Цей правовий акт 

не тільки регулює принцип рівного ставлення до зазначених осіб на ринку 

праці, а й стосується проблем заборони на дискримінацію за ознакою статі у 

сфері деяких питань соціального забезпечення, приміром, пенсійного віку. 

Об’єктивний обсяг Директиви – це заборона на дискримінацію за ознаками 

статі, раси, етнічного походження, національності, віросповідання, світогляду, 

інвалідності, віку, сексуальної орієнтації. Важливо, що цей документ не 

стосується змісту текстів у ЗМІ, оголошень, а також не використовується в 
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галузі освіти. Положення Директиви не підтримують дій, спрямованих на 

запобігання елімінації із публічного простору змісту сексистського характеру 

(реклама, білборди і тощо). Значним досягненням цього міжнародно-

правового акта дискримінації за ознакою статі в галузі освіти є також 

усунення, де вона є серйозною проблемою [522, c. 163]. 

Доволі суттєвим і новим елементом, який з'явився в законодавстві ЄС, є 

захист від дискримінації у сфері позаштатного працевлаштування, тобто 

захист осіб, які працюють на підставі договорів цивільно-правових, 

самостійної зайнятості, займаються вільними професіями, а також стажистів і 

практикантів. Зауважимо, що цією Директивою дуже широко тлумачиться 

термін «працевлаштування». У ній указано зобов’язання державам призначити 

незалежний орган з питань рівності статей з визначенням його компетенції, що 

полягає у складанні звітів, спостереженні й наданні правової підтримки 

дискримінованим особам. Вважаємо, що такі положення слід закріпити у 

чинному трудовому законодавстві, адже в Україні питання дискримінації 

стоїть гостро, про що ми вже зазначали в цій роботі раніше.  

Таким чином, гармонізація національного трудового законодавства 

передбачає імплементацію ключових директив Європейського Союзу в частині 

забезпечення їх реального запровадження в Україні. Основними шляхами 

вирішення окреслених проблем є не тільки прийняття й загальна 

імплементація цих міжнародно-правових документів, а й внесення наступних 

змін у національне законодавство. Так, необхідно на імплементацію: 

– Директиви № 91/533/ЄС – законодавчо закріпити обов’язок укладення 

трудового договору виключно в письмовій формі;  

– Директиви № 1999/70/ЄС – закріпити в новому Трудовому кодексі 

України норму, за якою у трудовому договорі має обов’язково зазначатися 

строк його дії або вказівка про його безстроковість; 
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– Директиви 97/81/ЄС – запровадити однаковий рівень оплати погодинної 

праці для осіб, які працюють на основі зайнятості повної і неповної; 

– Директиви 91/383/ЄС ‒ включити в національне трудове законодавство 

положення, за яким соціальний захист гарантується для всіх працівників, у 

тому числі й позаштатних;  

– Директиви 98/59/ЄС – передбачити поняття «колективні звільнення», їх 

зміст і порядок проведення;  

– Директиви 2001/23/ЄС – установити, що в разі розірвання трудового 

договору у зв’язку з погіршенням умов праці вважається, що його розірвано з 

ініціативи роботодавця;  

– Директиви 2002/14/ЄС – установити нові вимоги до інформування 

працівників, зокрема, в частині збиранні інформації про них за місцем роботи;  

– Директиви 2006/54/ЄС – забезпечити поширення заборони 

дискримінації, в тому числі й у сфері освіти. 

Не менш важливою проблемою гармонізації трудового права України з 

міжнародним трудовим правом є визначення меж гармонізації законодавства 

України про працю. Так, як уже вказувалось Угодою про асоціацію фактично 

не передбачено право Євросоюзу втручатися у сферу трудо-правового 

регулювання. Однак такий підхід є оманливим. Підкреслимо, що 

регламентація трудо-правових відносин на рівні ЄС спочатку здійснювалась у 

формі добровільної гармонізації [523, c. 163]. У той же час Європейський 

Союз здатен контролювати хід гармонізації законодавства. Після підписання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпочалась адаптація 

законодавства – односторонній процес пристосування нормативно-правових 

актів національних до міжнародних з метою досягнення їх повної 

відповідності вимогам права ЄС (так званий жорсткий спосіб правової 

інтеграції). Адаптація здійснюється в окремих секторах економіки держави 

шляхом упровадження в національне законодавство основних положень 
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директив, регламентів, рішень і рекомендацій ЄС. Зазначена Угода про 

асоціацію передбачає більш конкретні й ширші зобов’язання щодо 

наближення законодавства України до законодавства ЄС, яке має відбуватися 

на засадах демократії, верховенства права, поваги до прав і свобод людини. 

Зокрема, мається на увазі зближення технічного регулювання, стандартів та 

оцінки відповідності, створення зони вільної торгівлі протягом перехідного 

періоду (до 10-ти років), моніторинг з оцінювання наближення законодавства 

України до законодавства ЄС. Після вступу в Євросоюз адаптація припиняє 

свою дію, починає функціонувати більш ефективний механізм повної 

гармонізації законодавства [524, c. 18]. 

Однією з проблем меж гармонізації виступає співвідношення 

національного й міжнародного трудового права. За своєю суттю цей процес 

передбачає збереження національної ідентичності держав, які формують 

асоціацію з ЄС. Проте існує доволі хитка грань між тим, де держава дійсно 

гармонізує своє законодавство (відбувається двосторонній процес), і тим, коли 

вона адаптує вітчизняне законодавство до міжнародних стандартів усупереч 

національним інтересам. Як показує практика, Україна йде саме останнім 

шляхом. 

Як зазначає Ф. А. Цесарський положення конвенцій МОП, які 

закріплюються в норах національного трудового права, досить неоднорідні: у 

деяких випадках до національних актів трудового законодавства України 

необґрунтовано включаються норми конституційного права, які 

регламентують взаємовідносини людини й держави, що, звичайно, є помилкою 

[289, с. 36]. Зазначимо, що це результат дії актів «м’якого права», який 

випливає зі змісту більшості конвенцій МОП. 

Дискусійним і остаточно не вирішеним у науці є також питання щодо 

юридичної сили міжнародних документів, що фіксують загальновизнані 

принципи міжнародного трудового права, порівняно з іншими джерелами 
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права (міжнародного й національного). Більшість учених-міжнародників не 

розглядають основні (загальні) та інші загальновизнані принципи 

міжнародного права як самостійне його джерело, вбачає їх джерела в 

міжнародних договорах (в тому числі статутних документах) і правових 

звичаях [525, c. 28-30]. На даний час можна впевнено стверджувати, що 

загальновизнані принципи міжнародного права, як вид норм-принципів jus 

cogens, мають пріоритет (вищу юридичну силу) перед конвенційними нормами 

міжнародного права, що прямо випливає зі ст. 54 Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів [526]. А. Л. Шведов констатує: «У будь-якому 

випадку загальновизнані принципи міжнародного права, як його 

основоположні норми, що діють незалежно від вираження згоди на їх 

дотримання, мають пріоритетну юридичну силу і для інших елементів системи 

міжнародного права, і для системи національних джерел права» [527, c. 90]. 

Але ж проблема полягає у практичному використанні таких джерел у суді при 

захисті трудових прав працівників. Як показує судова практика, суди дуже 

рідко посилаються на міжнародні джерела як на підставу задоволення 

позовних вимог. 

Спираючись на помірно-дуалістичну концепцію можемо стверджувати, 

що системи міжнародного і внутрішньодержавного права хоча й різні і 

самостійні, але тісно взаємодіють. Результатом такої взаємодії є вплив деяких 

елементів однієї системи (загальновизнаних принципів міжнародного права) 

на національну правову систему конкретної держави, що знаходить своє 

відбиття в нормах конституцій та інших актів національного законодавства. 

Отже, правильним шляхом вирішення означеної проблеми має стати 

закріплення в майбутньому відповідних норм не в спеціалізованому трудо-

правовому акті – Трудовому кодексі України, а в конституційно-правових 

джерелах. Так, у ст. 2 Європейської соціальної хартії [267] ідеться про право 

працівників на інформацію. З нашого погляду, це право, як і низка інших 
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трудових прав мають бути визначені в Конституції країни нарівні з принципом 

заборони примусової праці. Більше того, такі міжнародно-правові принципи в 

Україні не діють не тільки через їх формальне невтілення в конституційному 

джерелі, й через правосвідомість суспільства. 

Важливою проблемою гармонізації міжнародного курсу інтеграції 

національного трудового права є те, що станом на сьогодні проблематичним 

залишається встановлення чіткого змісту й точного переліку актів МОП та ЄС, 

з якими належить гармонізовувати українське законодавство. Так, таке 

повноваження має Суд ЄС, який динамічно змінює й розширює положення 

своїх директив. Однак, держави – учасниці не в змозі оперативно дізнаватися 

про ці зміни, належним чином їх відслідковувати, а тому гармонізація, яка 

наразі має місце в Україні, однозначно є неповною, та й шлях вирішення 

зазначеної проблеми – це лише зміна суворого порядку внесення змін до 

директив ЄС. Перш за все у цій царині чітко визначає порядок імплементації 

різних видів актів ЄС Угода про асоціацію, а саме: а) якщо законодавчий акт є 

регламентом або рішенням ЄС, він повинен стати частиною національного 

законодавства України; б) якщо законодавчий акт є директивою ЄС, то за 

компетентними органами України залишається право вибору форми і способу 

його імплементації [406]. 

Як бачимо, імплементація трактується доволі широко, але в той же час від 

її способу залежить у майбутньому дієвість тієї чи іншої директиви у зміні 

існуючих суспільних відносин. 

Ще однією проблемою є виникнення колізій у частині регулювання 

трудових відносин між Угодою про асоціацію і Конституцією України [1]. Під 

правовими колізіями розуміються розбіжності або протиріччя між окремими 

нормативними правовими актами, що регламентують одні й ті ж або суміжні 

суспільні відносини, а також протиріччя, що виникають у процесі 

правозастосування і здійснення компетентними органами й посадовими 
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особами своїх повноважень [528, c. 368]. Колізією правових норм визнається 

повне або часткове протиріччя їх змісту [529, c. 210]. Поряд з поняттям 

«колізія» вчені використовують такі терміни, як «протиріччя» [530, c. 17], 

«зіткнення» [531, c. 496], «відмінність» [532, c. 23], «антиномія» [533, c. 173] 

тощо. 

Колізійність права найчастіше розглядається як негативне явище, що 

заважає нормальному функціонуванню правової системи, що створює 

незручності у правозастосовній практиці, культивує правовий нігілізм. Разом 

із тим у деяких випадках колізії між нормативними правовими актами – явище 

об'єктивне, природне, що виникає у зв'язку зі старінням законодавства, з 

недосконалістю економічних, політичних та інших сфер соціуму. Негативне 

значення мають колізії, викликані суб’єктивними причинами, серед яких слід 

назвати юридичний нігілізм, низьку якість законів, недостатнє розмежування 

повноважень правотворчих органів різного рівня та ін. 

Серед характерних ознак колізій у праві виділяють норми, які: а) 

регулюють одне й те ж коло суспільних відносин, у рамках яких реалізуються 

права й обов’язки суб’єктів права; б) становлять собою техніко-юридичний 

дефект – логіко-мовні порушення, деформації в побудові й вираженні 

правових норм у системі права, яким притаманні неточність, непослідовність 

нормативного встановлення та ін.; в) мають текстуальне вираження; г) є 

результатом правотворчої діяльності компетентних суб’єктів – у нашому 

випадку законодавчого органу національної влади й міжнародного 

співтовариства; д) є наслідком порушення вимог, що визначають законність 

нормативних правових актів; е) усуваються правовими засобами, 

реалізованими у процесуальному порядку; є) перешкоджають досягненню 

цілей і реалізації прав і свобод громадян та охоронюваних законом їх інтересів 

погіршують їх правове становище [534, c. 13,14]. 
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Від колізій слід відрізняти конкуренцію, коли несуперечливі одна одній 

дві й більше норми регламентують одне й те ж коло споріднених суспільних 

відносин, але з різним ступенем конкретизації, деталізації, обсягу тощо. 

Передбачається, що при скасування спеціальної норми ці відносини будуть 

упорядковуватися загальною нормою. Як зазначає М. А. Заніна кардинальна 

відмінність цих явищ полягає в наступному: якщо колізія норм права 

становить собою, як правило, дефект у роботі законодавця, то конкуренція 

норм права – це необхідний спосіб зв'язку норм права [534, c. 12]. 

Розкриваючи існуючі колізії між Конституцією й Угодою про асоціацію 

між Україною та ЄС зауважимо, що змістовний аналіз цього документа 

однозначно свідчить, що підписання його Україною неможливе без зміни 

Конституції України або усунення з неї низки положень, що визначають 

принципи незалежності держави, відповідно до яких сувереном і єдиним 

джерелом влади є народ, принцип верховенства права, а Основний Закон 

країни має найвищу юридичну силу.  

Водночас у ст. 92 Конституції України закріплюються найважливіші 

питання, а саме: а) засади зовнішньоекономічної діяльності й митної справи; б) 

основи організації й експлуатації транспорту і зв'язку; в) система 

оподаткування, податки і збори; г) правові засади й гарантії підприємництва; 

д) основи соціального захисту, виховання, освіти, культури й охорони 

здоров'я, що визначаються або встановлюються виключно законами України. 

Пунктом 3 ч. 1 ст. 85 Основного Закону України прийняття законів 

віднесено до компетенції Верховної Ради України. 

Таким чином, прийняття наддержавними органами – Ради асоціації та 

Комітетом асоціації обов’язкових для України у цих сферах рішень є 

порушенням ст. 6 Конституції України, яка встановлює, що «державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 
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судову». Указані наддержавні структури фактично перебрали на себе 

повноваження й функції органу законодавчої влади України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Основного Закону «укладення міжнародних 

договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 

відповідних змін до Конституції України». 

Значить у частині регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин 

Україні доведеться вибирати між євроінтеграційним курсом і внесенням змін 

до її Основного Закону. Вважаємо, що це слід зробити на користь останнього, 

оскільки головна мета цього процесу – не формальна участь держави в 

євроінтеграційному курсі, а реальне покращання умов праці трудящих, 

працевлаштування й соціального захисту її громадян та ін. Крім цього, 

Україною вже порушено конституційний принцип ратифікації міжнародних 

договорів, а тому залишається тільки вносити в цій частині зміни до 

Конституції. 

Немаловажною проблемою є так зване «цементування» національних 

правових приписів. Як вказує В. К. Мамутов, одним з основних недоліків або 

однією з проблем гармонізації права є, так би мовити, міжнародне 

«цементування» вітчизняного права, перехід законодавчої компетенції до 

спільноти, труднощі у тлумаченні гармонізованого права, а також 

компромісний характер постанов і директив, що створює лише видимість 

гармонізації або навіть призводить до збільшення національних відмінностей 

[535, c. 45].  

Крім того, гармонізація за допомогою директив пов’язана ще і з такою 

специфічною проблемою, як своєчасна й належна трансформація. 

«Цементування», або, користуючись поширеним у науковій юридичній 

літературі англійським терміном, «stand still», національного права є 

результатом гармонізації й виражається в тому, що це право втрачає 

рухливість, «цементується» у формі наданій йому гармонізацією. Ця проблема 
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виникає як при зближенні права за допомогою директив, так і при прийнятті 

постанов. Директиви не тільки покладають на держав-учасниць обов’язок 

своєчасної й належної трансформації, а й пов’язують їх при створенні нового 

національного права. Так само пов’язують його і прийняті ЄС постанови. У 

сферах, що зазнали гармонізації, національний законодавець не втрачає права 

видавати нові або змінювати існуючі норми. При цьому він пов’язаний цими 

директивами або постановами точно так, як при трансформації директиви. Він 

не вправі видавати норми, які не відповідають правовим актам ЄС [444, c. 

370].  

Наведене правило ґрунтується у ст. 10 Договору про ЄС [455], згідно 

якого держави – учасниці ЄС повинні вживати всіх можливих заходів для 

виконання обов’язків, що випливають із цього акта або з дій органів 

Співтовариства. Через названу причину ці держави не повинні усувати 

досягнутий гармонізацією ефект шляхом створення нового національного 

права, інакше остання вважалась би лише тимчасовим явищем. 

Наслідком порушення цього обов'язку може стати порушення Комісією 

проти держави – учасниці ЄС справи про недотримання Договору про ЄС на 

підставі його статей 226 і 228. Що стосується дії нових національних норм, що 

суперечать директивам, тут застосовуються ті ж правила, що й у випадках 

несвоєчасної або неналежної їх трансформації: директива набуває прямої дії, 

якщо йдеться про відносини між державою і громадянами; директива не 

набуває прямої дії, але національне право підлягає тлумаченню відповідно до 

директиви, якщо йдеться про відносини громадян (юридичних осіб) між 

собою. У сфері трудового права це означає, що при виникненні прогалин, які 

необхідно заповнити, законодавчий орган України зможе це зробити, лише 

якщо це не суперечить відповідній директиві (не як раніше – в першу чергу 

Конституції). Отже, ускладнюється прийняття відповідних законодавчих актів 

та оперативного внесення змін до них. 
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Таким чином, з огляду на вищевикладене можемо констатувати про 

наявність низки проблем в частині гармонізації національного трудового права 

в контексті забезпечення міжнародного курсу інтеграції [536], а саме: 

– існування застарілого Кодексу законів про працю [2] як акта 

радянського зразка, що потребує його скасування і прийняття нового 

Трудового кодексу України;  

– необхідність упровадження в національне законодавство положень 

директив Європейського Союзу стосовно таких Директив: а) № 91/533/ЄЕС – 

законодавчо закріпити обов’язок укладення трудового договору виключно в 

письмовій формі, для убезпечення сторін трудового договору від непорозумінь 

і порушень; б) № 1999/70/ЄС – закріпити в новому Трудовому кодексі України 

норму, за якої у трудовому договорі має обов’язково зазначатися строк його дії 

або вказівка про його безстроковість; в) №97/ 81/ ЄС – установити, що 

неважливо, на яких умовах працевлаштована особа, є вона штатним чи 

позаштатним працівником, зайнята повний чи неповний робочий день, 

роботодавець повинен гарантувати соціальний захист всім своїм працівникам; 

г) № 98/59/ЄС – внести зміни до чинного трудового законодавства, закріпити 

поняття «колективні звільнення», урегулювати порядок таких звільнень і 

встановити, що він має місце виключно за участю колективу працівників, які 

підлягають звільненню; д) №2001/23/ЄС – закріпити, що в разі розірвання 

трудового договору у зв'язку з погіршенням умов праці вважається, що його 

розірвано з ініціативи роботодавця; е) №2002/14/ЄС – гарантувати всестороннє 

інформування і консультування працівників; є) 2006/54/ЄС – забезпечити 

поширення заборони дискримінації на сферу освіти;  

– визначення меж гармонізації законодавства України про працю що до 

співвідношення міжнародного й національного трудового права;  
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– встановлення чіткого змісту і точного переліку актів МОП та ЄС, з 

якими треба гармонізовувати українське законодавство (доцільніше вносити 

зміни до нього за звичайною процедурою);  

– виникнення колізій між Угодою про асоціацію й Конституцією України 

в частині регулювання трудових відносин;  

– «цементування» національних правових приписів. 

Таким чином, на наше переконання, варто було б переглянути положення 

досліджуваної Угоди, щоб не спричинити можливого «цементування» 

національного трудового права, а забезпечити відповідний захист і 

гарантування основоположних прав людини і громадянина в цих питаннях. 

Зауважимо, що підписання Угоди про асоціацію продемонструє реальну 

готовність України поліпшувати інвестиційний клімат, що у свою чергу, 

приверне західних інвесторів. Ті, хто планували розвивати свої проекти в 

Україні, почнуть їх реалізацію, для чого знадобляться кадри, а тому кількість 

вакансій збільшиться. До того ж легалізується деякою мірою міграція 

робочого персоналу, яка на сьогодні є досить тіньовою сферою. 

Тим не менше, чимало експертів вважає, що Україна залишиться великим 

експортером робочої сили, чисельність українських мігрантів суттєво не 

зміниться, хоча сьогодні важко визначити їх точну чисельність в країнах 

Європи. 

Позитивними моментами підписання Угоди про асоціацію України з ЄС 

можна вважати покладання на останню зобов'язань із забезпечення належного 

захисту прав найманих працівників, поліпшення умов роботи і скорочення 

неформальної зайнятості. Водночас багато кваліфікованих працівників 

зможуть виїхати до Європи. У середині ж держави може з’явитися попит на 

нових фахівців, бо західний бізнес відкриє в Україні свої підприємства через 

дешеву робочу силу. 
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Висновки до Розділу 4: 

 

1. Наближення та узгодження норм міжнародного трудового права – 

це регламентований правовими актами послідовний, комплексний, цілісний 

процес прийняття, впровадження, зміни, виключення, скасування нормативно-

правових приписів у національній правовій системі у зв’язку з чинними 

нормами міжнародного права з метою подолання суперечностей гарантування 

основоположних трудових прав та обов’язків відповідних суб’єктів. 

2. Гармонізація трудового права – це обумовлений, 

взаємопроникний, глобальний міжнародний процес наближення національного 

до міжнародного трудового права з усуненням відмінностей з метою 

встановлення єдиних міжнародних стандартів забезпечення правового 

регулювання сфери праці. 

3. До понятійно-категоріального апарату зближення та узгодження 

національного та міжнародного трудового права входять поняття: 

гармонізація, транспозиція, апроксимація, адаптація, транспозиція, 

трансформація, конвергенція, стратифікація, стандартизація, імплементація, 

уніфікація, інкорпорація. Пропонуємо уніфікувати глосарії в частині реалізації 

соціальної політики (трудо-правових відносин) ЄС та МОП, адже в частині 

гармонізації національного трудового права ми повинні враховувати 

положення ряду Конвенцій МОП. 

4. Гармонізація – це широкий глобалізаційний односторонній процес 

наближення національного та міжнародного трудового права з можливою 

ідентичністю норм, з усуненням суттєвих відмінностей. 

5. Узгодження норм права – це регламентований правовими актами 

процес прийняття, впровадження, зміни, виключення норм у національній 

правовій системі у зв’язку з існуючими нормами міжнародного права і 

навпаки. В контексті понятійно-категоріального апарату узгодження норм 
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національного і міжнародного трудового права є гарантією відповідності 

внутрішньодержавного права міжнародним стандартам і правилам. 

6. Способами наближення і узгодження норм національного та 

міжнародного трудового права є: 1) адаптація, 2) уніфікація, 3) імплементація, 

4) стандартизація, 5) інкорпорація. 

7. Теоретико-правові та практичні особливості гармонізації 

національного та міжнародного трудового права: 

 наявність чітких міжнародних стандартів, що слугують підставою 

для такої гармонізації – означає імплементацію відповідних правових 

положень конвенцій МОП, директив та регламентів ЄС у сфері праці, що 

поглинають основні міжнародно-правові принципи регулювання у сфері 

застосування праці та реалізації права на працю; 

 поступовий характер, що полягає у формуванні етапів розвитку 

положень національного законодавства в силу існування відповідних 

міжнародно-правових норм; 

 встановлення мінімальних стандартів забезпечення реалізації прав 

та обов’язків працівників та роботодавців у сфері праці – забезпечення норм 

відпочинку, охорони праці, рівня оплати праці тощо; 

 мета такої гармонізації національного та міжнародного трудового 

права – досягнення не формально, а фактично високих міжнародних 

стандартів регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин, уникнення 

дублювання норм або автоматичного перенесення правових актів ЄС в 

українське право, які через соціально-економічні особливості не можуть бути 

імплементовані в національне законодавство України; 

 існування пріоритетних сфер наближення нормативних положень; 

 особливість інституційної складової, тобто система органів 

держави, міжнародних організацій та їх органів тощо, які беруть участь у 

сприянні суб’єктам трудового права щодо реалізації їх прав та обов’язків. 
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8. Інтеграція національного до міжнародного трудового права 

розглядається як довготривалий, послідовний, комплексний процес, 

зовнішньополітичний курс, що потребує суттєвого залучення кваліфікованих 

кадрових ресурсів та взаємодію всіх гілок влади з метою об’єднання 

нормативно-правових приписів національного та міжнародного трудового 

права для досягнення врівноваження міжнародних, державних, суспільних 

інтересів і створення єдиного правового простору дії міжнародних стандартів і 

правил у сфері праці. Процес інтеграції національного до міжнародного 

трудового права охоплює обов’язкову ратифікацію міжнародних конвенцій та 

багатосторонніх договорів із безпосереднім їх застосуванням. Процес 

інтеграції національного до міжнародного трудового права охоплює 

обов’язкову імплементацію Директив ЄС та відповідних регламентів, 

двосторонніх договорів із ЄС. 

9.  Проблеми в частині гармонізації національного трудового права в 

контексті забезпечення міжнародного курсу інтеграції:  

 існування застарілого Кодексу законів про працю як акту 

радянського зразка;  

 необхідність впровадження положень директив Європейського 

Союзу: а) щодо Директиви № 91/533/ЄЕС – у законодавстві України не 

передбачено обов’язку укладення трудового договору тільки в письмовій 

формі, що призводить до непорозумінь і порушень між працівником та 

роботодавцем; б) щодо Директиви Директиви № 1999/70/ЄС – строк трудового 

договору неважливий за чинним трудовим законодавством, однак в умовах 

сьогодення працівник повинен знати, на які умови праці він погоджується; в) 

щодо Директиви №97/ 81/ ЄС – в Україні не гарантується соціальний захист 

для працівників, які працюють в штаті або поза штатом, повний або неповний 

робочий день; г) щодо Директиви №98/59/ЄС – в законодавстві України не 

передбачено поняття «колективні звільнення» і у кожному випадку спеціальні 
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норми до таких видів звільнень не застосовуються; ґ) щодо Директиви 

№2001/23/ЄС – часто у працівників погіршуються умови праці і вони 

звільняються – в будь-якому випадку це відбувається з ініціативи роботодавця, 

але у законодавстві такої підстави розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця не передбачено; д) щодо Директиви №2002/14/ЄС – забезпечити 

всебічне інформування та консультування працівників; е) щодо Директиви 

2006/54/ЄС у законодавстві України не виписано правила заборони 

дискримінації у сфері освіти;  

 не визначено межі гармонізації законодавства України про працю в 

контексті співвідношення міжнародного та національного трудового права;  

 на сьогодні проблематичним є встановлення чіткого і точного 

змісту і переліку актів МОП та Європейського Союзу, з якими потрібно 

гармонізовувати українське законодавство;  

 виникнення колізій в частині регулювання трудових відносин між 

Угодою про асоціацію та Конституцією України;  

 «цементування» національних правових приписів. 

12. Шляхами вирішення цих проблем є наступні:  

 гармонізація міжанродного та національного трудового права 

потребує скасування Кодексу законів про працю України та прийняття нового 

Трудового кодексу України; 

 необхідно законодавчо закріпити обов’язок укладення трудового 

договору тільки в письмовій формі, щоб убезпечити сторони трудового 

договору від непорозумінь і порушень; 

 необхідно закріпити у новому проекті Трудового кодексу норму, за 

якому у трудовому договорі повинен обов’язково зазначатися строк його дії 

або зазначатися вказівка про його безстроковість; 

 доцільно внести зміни у чинне трудове законодавство і 

врегулювати порядок колективних звільнень, закріпити відповідне поняття і 
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встановити, що даний порядок встановлюється виключно за участю колективу 

працівників, що підлягає звільненню; 

 необхідно встановити, що неважливо, на яких умовах 

працевлаштована людина, в штаті або поза штатом, працює повний або 

неповний робочий день - роботодавець повинен гарантувати соціальний захист 

для всіх своїх працівників; 

 необхідно закріпити, що у разі розірвання трудового договору у 

зв'язку з погіршенням умов праці вважається, що трудовий договір розірвано з 

ініціативи роботодавця; 

 забезпечити поширення заборони дискримінації і у сфері освіти; 

 закріпити межі гармонізації: у випадку конфлікту міжнародно-

правових вимог і національних інтересів первинними є ці міжнародно-правові 

вимоги; 

 забезпечити постійний переклад Директив ЄС та рішень Євросуду; 

 необхідно внести зміни в Конституцію України, пов’язані з 

обмеженням її суверенітету; 

 «цементування» національних правових приписів не має 

відбуватися всупереч забезпеченню основоположних прав людини та 

громадянина. 

 



408 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі автором здійснено комплексне дослідження 

проблем співвідношення національного та міжнародного трудового права. 

Проведений у дослідженні аналіз дозволяє зробити ряд авторських 

пропозицій та висновків. 

1. Трудове право як галузь права – це система правових норм, що 

регулюють сукупність трудових відносин працівника із роботодавцем, а 

також інші відносини, що випливають з трудових або тісно пов’язаних з ними 

відносин і встановлюють права й обов’язки в галузі праці на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності та відповідальність у 

разі їх порушення, а також загалом охоплюють будь-які правові норми 

стосовно праці. Тобто, трудове право є симбіозом усіх правових норм, які 

стосуються регулювання трудових відносин. 

Основні ознаки національного трудового права: (1) наявність трудових 

правовідносин між працівником і роботодавцем (які займають самостійне 

місце серед видів правовідносин), які оформляються трудовим договором 

(переважно у письмовій формі); (2) чергування робочого часу та часу 

відпочинку; (3) право на винагороду за здійснення трудової діяльності; 

(4) наявність трудових меж (правил) у робочому процесі – трудової 

дисципліни; (5) є вираженням соціально-правових процесів, які відбуваються 

у суспільстві; (6) наявність системної та структурованої сукупності правових 

норм, які регулюють трудові правовідносини; (7) публічно-правовий 

характер; (8) охоронно-захисна властивість – наявність цілих правових 

інститутів, спрямованих на забезпечення охорони праці, дотримання 

законодавства про працю (нагляд та контроль), вирішення трудових спорів 

тощо. 
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2. Генезис становлення та розвитку трудового права в Україні 

складається з таких етапів: (1) Х – ХІХ століття; (2) ХІХ – початок ХХ 

століття; (3) початок ХХ ст. – кінець ХХ ст; (4) кінець ХХ ст. – сьогодення. 

3. До принципів трудового права належать: (1) принцип свободи 

праці; (2) принцип соціальної рівності у сфері праці; (3) принцип 

забезпечення охорони праці; (4) принцип верховенства права у сфері праці; 

(5) законність; (6) гуманізм; (7) принцип оплати праці. 

4. До функцій трудового права належать: (1) виробнича функція; 

(2) захисна функція; (3) регулювальна функція; (4) виховна функція; 

(5) охоронна функція. 

5. Джерела трудового права України – це виражені у конкретних 

формах способи закріплення норм трудового права, що постійно 

взаємодіють, утворюють систему, в якій кожен елемент займає чітко 

визначене місце, має відповідне призначення у сфері врегулювання трудових 

правовідносин і перебуває в ієрархічній підпорядкованості, приймаються 

компетентними органами на державному чи місцевому рівні та служать для 

регулювання трудових і похідних від трудових правовідносин. 

До ознак джерел трудового права України належать: (1) формальна 

визначеність – полягає у вираженні джерел в письмовій формі, наявності 

відповідних правових приписів, прав і обов’язків суб’єктів трудових 

правовідносин, наслідків невиконання та спрямованості на захист інтересів 

як працівників, так і роботодавців; (2) загальнообов’язковість – дана ознака 

зводиться до того, що джерела трудового права України є однаково 

обов’язковими для всіх суб’єктів трудових правовідносин, на яких вони 

поширюються, незалежно від службового положення, національної, 

релігійної чи іншої приналежності, у тому числі і для держави, та 

встановлюють рівну для всіх відповідальність перед законом залежно від 

характеру та тяжкості проступку; (3) загальновідомість – можливість 
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кожного суб’єкта трудових правовідносин ознайомитись з джерелами 

трудового права України; (4) предметність – джерело трудового права 

регулює лише певне коло суспільних відносин, а саме трудові та пов’язані 

з трудовими правовідносини; (5) системність – склад системи джерел 

трудового права формують відповідні елементи, що перебувають у 

постійній взаємодії, та характеризуються взаємозв’язком правових норм і 

поділом їх на правові інститути, характерними лише для даної галузі, 

особливою роллю в даній системі локальних нормативно-правових актів, 

призначених для врегулювання внутрішніх питань окремих підприємств, 

установ та організацій; (6) ієрархічність – джерела трудового права 

розташовуються в певному порядку, залежно від юридичної сили їх норм; 

(7) варіативність – полягає у великій кількості норм трудового права 

України; (8) різнорівневість – згідно з даною ознакою джерела трудового 

права України можуть прийматись на міжнародному, державному, 

галузевому, регіональному та локальному рівнях. 

6. Генеза становлення і розвитку міжнародного права у сфері праці 

включає такі етапи: (1) друга половина ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.; 

(2) друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.; (3) друга половина 

ХХ ст. – по теперішній час. 

7. Принципи міжнародного трудового права – це загальновизнані 

правила поведінки суб’єктів міжнародних трудових відносин, які закріплені 

на законодавчому рівні та впливають на регулювання міжнародних відносин 

у сфері праці. 

Система принципів міжнародного трудового права включає: 

загальні (основні): 

 загальновизнані принципи: під загальновизнаними міжнародними 

нормами та принципами розуміють ті, що офіційно визнані більшістю держав 

та юридично закріплені в нормативних актах. Основною формою їх 
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закріплення є відображення в універсальних міжнародних договорах за 

участю більшості держав світу, рідше вони виявляються через повторення в 

окремих договорах, а також у рішеннях міжнародних організацій; 

 міжнародні принципи трудового права міжнародних регіональних 

співтовариств-держав (Європейського Союзу, Ради Європи, СНД): вони 

містяться в актах, які прийняті регіональними організаціями держав, 

наприклад Радою Європи, СНД. Перш за все мова йде про Конвенцію Ради 

Європи про захист прав людини та основних свобод, Європейську соціальну 

хартію 1961 р., Хартію Європейського співтовариства про основні соціальні 

права трудящих 1989 р.; 

спеціальні: 

 – принципи, що містяться в міжнародних договорах: до цієї групи 

принципів відносять принципи, які закріплені в угодах по питаннях праці, які 

укладаються державами поза рамками міжнародних організацій, вони мають 

характер двосторонніх та багатосторонніх угод. 

8. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері праці поділяються за 

такими критеріями: 

(1) за сферою дії: 

 універсальні. До них, перш за все, відносяться загальновизнані 

принципи та норми міжнародного трудового права, які містяться в 

Загальній Декларації прав людини (1948 р.) та в Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні та культурні права, прийняті Організацією 

Об’єднаннях Націй; 

 міжнародні (регіональні). Міжнародні регіональні нормативно-

правові акти у сфері праці – це акти, прийняті регіональними організаціями 

держав, наприклад Радою Європи, Європейським Союзом, СНД та ін.; 

 локальні. Локальні нормативно-правові акти – це акти, що містять 

норми трудового права, які приймає держава згідно із законами та іншими 
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відповідними нормативно-правовими актами, міжнароднми колективними 

договорами, угодами; 

(2) за юридичною силою: 

 обов’язкові. Обов’язкові нормативно-правові акти носять 

обов’язковий характер і містять в собі прямі заборони або обов’язки; 

 рекомендаційні. Рекомендаційні нормативно-правові акти не є 

обов’язковими, вони містять норми рекомендаційного характеру; 

(3) у залежності від функцій та характеру норм у правовому 

регулюванні: 

 процесуальні. Процесуальні нормативно-правові акти – це акти по 

розгляду міжнародних трудових спорів та скарг міжнародними судовими та 

контрольними органами; 

 матеріально-правові. Матеріально-правові використовуються для 

затвердження правил поведінки суб’єктів міжнародного трудового права; 

  колізійні; 

(4) за колом осіб нормативно-правові акти про працю поділяються на: 

 загальні – ті, що розповсюджуються на усіх без винятку суб’єктів 

правового регулювання; 

 спеціальні – ті, що діють у відношенні визначених категорій суб’єктів 

правового регулювання. 

9. Встановлено наступне співвідношення елементів міжнародного 

трудового права та національного трудового права: (1) міжнародні правові 

договори, згода на які надана Верховною Радою України, є елементами 

системи національного трудового законодавства та системи національних 

нормативно-правових актів трудового права, що у свою чергу робить їх 

елементами національного трудового права; (2) конвенції МОП, що не 

ратифіковані Україною, та рекомендації МОП є елементом правової системи 

у сфері трудових правовідносин, проте не виступають складовою частиною 
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системи національного трудового законодавства; (3) акти Міжнародного 

Суду при МОП як елементи міжнародного трудового права не 

співвідносяться з національним трудовим правом; (4) рішення ЄСПЛ є 

елементами системи національних нормативно-правових актів трудового 

права, проте їх не можна вважати елементами національного трудового 

законодавства. У свою чергу, рішення ЄСПЛ включаються до системи 

національного трудового права. 

10. До основних спільних прогалин та проблем національного та 

міжнародного трудового права відносяться: (1) ситуація, коли відповідні 

міжнародно-правові акти встановлюють міжнародні стандарти праці не 

конкретизовано, а у формі абстрактного обов’язку держави щодо 

забезпечення відповідних стандартів у національному законодавстві і 

відповідних дієвих механізмів захисту прав та інтересів осіб, яких вони 

стосуються, не передбачено; (2) співвідношення рішень Європейського Суду 

з прав людини з системою національного трудового права; (3) проблема 

забезпечення застосування положень конвенцій та рекомендацій МОП; 

(4) проблема положень актів міжнародного законодавства, які вказують на 

необхідність та/або можливість зокрема впроваджувати елементи державної 

політики у сфері праці шляхом колективно-правового регулювання; 

(5) проблема механізму забезпечення виконання рішень Міжнародного Суду 

при МОП. 

11. Встановлено наступні позитивні моменти, які можливо запозичити 

для запровадження у законодавство України щодо вирішення проблеми 

співвідношення національного та міжнародного трудового права: 

(1) конституційне закріплення визнання пріоритету загальновизнаних 

принципів міжнародного права і забезпечення відповідності їм 

законодавства; (2) положення Трудового Кодексу Республіки Білорусь, 

відповідно до якого Республіка Білорусь визнає пріоритет загальновизнаних 
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принципів міжнародного права і забезпечує відповідність їм законодавства 

про працю; (3) положення Трудового Кодексу, яке на окрему сферу трудових 

правовідносин поширює одночасно сферу дії як національного 

законодавства, так і конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації 

праці (Республіка Білорусь); (4) конституційне визнання чинним правом 

міжнародних договірних та інших зобов’язань держави; (5) конституційне 

встановлення безпосереднього застосування норм міжнародних договорів 

держави; (6) розуміння змісту поваги до міжнародних принципів, яке 

випливає з позиції Конституційного Суду Республіки Казахстан про те, що 

держава прагне враховувати принципи і норми міжнародного права при 

створенні внутрішньодержавного права. 

12. Виокремлено наступні теоретико-правові та практичні особливості 

гармонізації національного та міжнародного трудового права: (1) наявність 

чітких міжнародних стандартів, що слугують підставою для такої 

гармонізації, означає імплементацію відповідних правових положень 

конвенцій МОП, директив та регламентів ЄС у сфері праці, що поглинають 

основні міжнародно-правові принципи регулювання у сфері застосування 

праці та реалізації права на працю; (2) поступовий характер, що полягає у 

формуванні етапів розвитку положень національного законодавства в силу 

існування відповідних міжнародно-правових норм; (3) встановлення 

мінімальних стандартів забезпечення реалізації прав та обов’язків 

працівників та роботодавців у сфері праці – забезпечення норм відпочинку, 

охорони праці, рівня оплати праці тощо; (4) мета такої гармонізації 

національного та міжнародного трудового права полягає у досягненні не 

формальних, а фактично високих міжнародних стандартів регулювання 

трудових та пов’язаних з ними відносин, уникненні дублювання норм або 

автоматичному перенесенні правових актів ЄС в українське право, які через 

соціально-економічні особливості не можуть бути імплементовані в 
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національне законодавство України; (5) існування пріоритетних сфер 

наближення нормативних положень; (6) особливість інституційної складової, 

тобто системи органів держави, міжнародних організацій та їх органів тощо, 

які беруть участь у сприянні суб’єктам трудового права щодо реалізації їх 

прав та обов’язків. 

13.  Проблеми гармонізації національного трудового права в 

контексті забезпечення міжнародного інтеграційного курсу: 1) існування 

застарілого Кодексу законів про працю як акта радянського зразка; 

2) необхідність впровадження положень директив Європейського Союзу: 

(а) Директиви № 91/533/ЄЕС – у законодавстві України не передбачено 

обов’язку укладення трудового договору тільки в письмовій формі, що 

призводить до непорозумінь і порушень між працівником та роботодавцем; 

(б) Директиви № 1999/70/ЄС – строк трудового договору неважливий за 

чинним трудовим законодавством, однак в умовах сьогодення працівник 

повинен знати, на які умови праці він погоджується; (в) Директиви № 97/ 

81/ ЄС – в Україні не гарантується соціальний захист працівників, які 

працюють в штаті або поза штатом, повний або неповний робочий день; (г) 

Директиви № 98/59/ЄС – у законодавстві України не передбачено поняття 

«колективні звільнення» і у кожному випадку спеціальні норми до таких 

видів звільнень не застосовуються; (ґ) Директиви № 2001/23/ЄС – часто у 

працівників погіршуються умови праці і вони звільняються, у будь-якому 

випадку це відбувається з ініціативи роботодавця, але у законодавстві такої 

підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця не 

передбачено; (д) Директиви № 2002/14/ЄС – забезпечити всебічне 

інформування та консультування працівників; (е) Директиви 2006/54/ЄС – у 

законодавстві України не виписано правила заборони дискримінації у сфері 

освіти; 3) не визначено межі гармонізації законодавства України про працю 

в контексті співвідношення міжнародного та національного трудового 
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права; 4) на сьогодні проблематичним є встановлення чіткого і точного 

змісту і переліку актів МОП та Європейського Союзу, з якими потрібно 

гармонізовувати українське законодавство; 5) виникнення колізій в частині 

регулювання трудових відносин між Угодою про асоціацію з ЄС та 

Конституцією України; 6) «цементування» національних правових приписів. 

14. Шляхами вирішення проблем на шляху міжнародного курсу 

інтеграції трудового права України є: 1) гармонізація міжнародного та 

національного трудового права потребує скасування Кодексу законів про 

працю України та прийняття нового Трудового кодексу України; 

2) необхідність законодавчого закріпилення обов’язку укладення трудового 

договору тільки в письмовій формі, щоб убезпечити сторони трудового 

договору від непорозумінь і порушень; 3) закріплення у проекті нового 

Трудового кодексу норму, за якою у трудовому договорі повинен обов’язково 

зазначатися строк його дії або вказівка про його безстроковість; 4) внесення 

зміни у чинне трудове законодавство і врегулювання порядку колективних 

звільнень, закріплення відповідного поняття і встановлення, що даний 

порядок визначається виключно за участю колективу працівників, що 

підлягають звільненню; 5) закріплення норми, яка зобов’язує роботодавця 

гарантувати соціальний захист для всіх своїх працівників, незалежно від того, 

на яких умовах працевлаштована людина – в штаті або поза штатом, працює 

повний або неповний робочий день; 6) закріплення положення про те, що у 

разі розірвання трудового договору у зв’язку з погіршенням умов праці 

вважати, що трудовий договір розірвано з ініціативи роботодавця; 7) 

забезпечення поширення заборони дискримінації і у сфері освіти; 8) 

закріплення меж гармонізації: у випадку конфлікту міжнародно-правових 

вимог і національних інтересів первинними є міжнародно-правові вимоги; 9) 

забезпечення постійного перекладу директив ЄС та рішень Євросуду; 10) 

внесення змін в Конституцію України, пов’язаних з обмеженням її 
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суверенітету; 11) «цементування» національних правових приписів не має 

відбуватися всупереч забезпеченню основоположних прав людини та 

громадянина. 
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