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правонаступництво – це перехід прав і обов’язків від одного суб’єкта до іншого, що неможливе 

у трудових правовідносинах з їх особистісним характером6.  

Викликає занепокоєння значне зниження ролі профспілок.  Згідно з ст. ст. 111, 112 нового 

проекту Трудового кодексу, роботодавець повинен «погодити» розірвання трудового договору 

з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а не 

отримати його дозвіл. Це означає, що роботодавець може звільнити працівника і без отримання 

згоди профспілкового органу7. Також, відповідно до ст.150 Проекту, роботодавець може 

застосовувати надурочні роботи тільки за письмовою згодою працівника та з обов’язковим 

попереднім повідомленням виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника), тоді як сьогодні необхідно отримати саме дозвіл профспілки 

(стаття 64 чинного КЗпП). Вважаємо, що ці норми суперечать принципу участі трудових 

колективів i профспілок у вирішенні питань встановлення умов праці i здійснення контролю за 

додержанням законодавства про працю. 

Також деякі з норм проекту №1658 можуть призвести до порушення такого принципу 

трудового права як безпека праці. Наприклад, відсутня заборона на залучення жінок з дітьми у 

віці до трьох років до роботи в нічний час (зараз це гарантує стаття 55 чинного КЗпП8), в 

окремих випадках також дозволяється залучати до роботи в нічний час неповнолітніх 

працівників. Такі положення можуть зменшити захищеність цих соціальних верств населення. 

Висновок. Згадані вище недоліки проекту Трудового кодексу України № 1658 є далеко не 

єдиними. Вони викликають занепокоєння не лише серед науковців, а й у експертному 

середовищі. Доводиться констатувати той факт, що деякі з положень Проекту №1658 

суперечать вихідним началам, основоположним ідеям трудового права – його принципам. 

Останні повинні бути втілені у новому кодифікованому акті, що регулюватиме трудові 

відносини. Якщо законодавець не зможе цього забезпечити, то вести мову про правовий 

характер цього законодавчого акту, його справедливість, соціальну цінність не видається 

можливим. Саме тому врахування цього аспекту є необхідною умовою здійснення якісної 

кодифікації законодавства про працю України. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ ПРАЦІ 

В сучасних умовах основні проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

трудовій галузі, можливості їх вирішення для розбудови інститутів трудового права на основі 

принципів верховенства права та законності в інтересах вимог громадян, встановлення умов 

праці з врахуванням усіх потреб працівника. Наголошено на необхідності функціонування 

ефективного механізму правового захисту прав та свобод   

Більшість учених поділяє позицію, що людина, яка наділена правовими почуттями, 

природними правами та свободами, може сприймати юридичні справедливість та 

несправедливість. Крім того, людина міцно детермінована правовою системою, пов’язана з нею 

тисячами зв’язків – вертикальних та горизонтальних, що і визначає її правові якості. Поняття 

«людина» вживалося ще у Конституції Пилипа Орлика, а потім активно переходило із 
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конституції в конституцію, з декларації у декларацію, внаслідок чого стало універсальним 

поняттям, передусім, у конституційному праві, проте з часом це поняття з’явилося і у інших 

національних галузях права, зокрема трудовому. 

Стаття 3 Конституції України вказує, що людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю . В Україні 

сьогодні активно розбудовуються інститути правової та соціальної держави. В правовій та 

соціальній державі права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності 

державних інститутів, які є відповідальними перед людиною за свою діяльність.   

Ідеологія людиноцентризму або «людино-орієнтована» ідеологія, відповідно до якої держава 

має «служити» інтересам громадян, тобто діяти заради і в ім’я приватних осіб шляхом 

всебічного забезпечення пріоритету їх прав, свобод та інтересів у публічній сфері, останнім 

часом набула поширення на сторінках наукової літератури та визнання на рівні влади. Усе 

частіше від політиків та чиновників, суддів та депутатів можна почути заклики до орієнтації 

держави у процесі її функціонування на людину і громадянина, на їх запити та сподівання.  

Таку тенденцію, безумовно, варто вітати і по можливості долучатися до її впровадження у 

життя, у тому числі через підготовку відповідних наукових публікацій, коментарів до 

законодавства тощо. 

Європейська за своєю цивілізаційною належністю нація Україна має спиратися у своєму 

розвитку на європейську людиноцентричну систему цінностей, яка не раз доводила свою 

ефективність. Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної і Східної 

Європи, які продемонстрували динамічний випереджальний розвиток і стійкість суспільства в 

умовах кризи. У європейському світогляді інтелект, освіта, професійний досвід, соціальна 

мобільність беззаперечно визнаються головною складовою національного багатства та 

основним ресурсом соціально-економічного розвитку. В останні десятиліття до цих 

традиційних індикаторів конкурентоспроможності додалась здатність до креативності та 

інновацій у професійній діяльності і соціальному житті, запорукою якої є високий творчий 

потенціал суспільства. Виходячи з свого європейського вибору, Україна започатковує процес 

змін, поділяючи основні ідеї і принципи Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод та Європейської соціальної хартії, покладаючи в основу свого подальшого розвитку 

інтереси людини, її прагнення жити і творити в гармонії зі своїми цінностями, з суспільством і 

природою. Спираючись на цей підхід, Україні необхідно суттєво змінити бачення ролі людини 

в політичному, економічному і соціальному житті країни. 

В умовах глобалізації людиноцентризм – це нова якість філософсько-освітнього розуміння 

ролі людини, котра сьогодні переважає як масштаби класичного антропоцентризму, гуманізму, 

моралізму, так і філософської антропології і персоналізму, оскільки виходить за їх межі. Тому 

людиноцентризм водночас є новою якістю інноваційного мислення людини, котра переважає 

масштаби гуманізму та виходить за межі філософської антропології. Перехід до нового 

«людиноцентриського» та ціннісно-орієнтованого суспільства можливий лише за умови 

переосмислення базових засад та орієнтирів побудови, функціонування й розвитку соціальних 

інститутів. 

Трудові відносини в умовах стрімкого реформування економічного й політичного ладу 

України з неминучістю зазнають суттєвого коригування. У зв’язку з цим постає завдання 

наукового осмислення змін і вироблення єдиних підходів до системи трудового права в цілому.  

Панівною ідеєю реформування трудового законодавства з врахуванням соціально-

економічних змін, побудови ефективного механізму діяльності органів державної влади в 

галузі трудового права має стати форма відображення закономірних зв'язків та зовнішнє 

вираження трудових відносин, що базуються на непорушності прав та свобод людини і 

громадянина, спрямовані на перетворення державно-правового механізму забезпечення прав 

людини в сфері праці.  

Глобалізація світових процесів поклала початок реформування трудового законодавства 

України шляхом імплементації норм міжнародного права в галузі трудових відносин в 
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українське національне законодавство; приведення норм трудового законодавства до єдиної 

системи; адаптації українського законодавства до законодавства Євросоюзу. 

 Забезпечення прав людини в сфері праці відбувається шляхом втілення у життя складного 

правового комплексу – механізму їх забезпечення. Тому, здійснюючи дослідження права на 

працю, та похідних від нього прав, першочерговим завданням є з'ясування механізму його 

забезпечення. Оскільки лише проголошення права Основним Законом держави не свідчить про 

можливість його безперешкодної практичної реалізації. 

Високий рівень нормативного закріплення прав і свобод людини в державі не завжди 

доповнюється ефективною системою їх реалізації, тому однією з головних політико-правових 

проблем на сучасному етапі є забезпечення практичного втілення юридичних приписів в галузі 

прав і свобод людини і громадянина. Соціальне призначення такої діяльності обумовлено 

потребою у створенні належних умов для набуття прав на працю реального характеру. 

Серед всіх елементів механізму гарантування прав громадян на працю, діяльність державних 

інститутів необхідно виокремлювати та наголошувати на їх особливому значенні.  

Це пояснюється особливою роллю держави у захисті прав людини. Саме держава завдяки 

своїм інститутам може гарантувати перехід від пасивного визнання суб’єктивного права в його 

реальне здійснення. Мета української держави сьогодні – досягнення реальної забезпеченості 

прав і свобод людини і громадянина в сфері праці.  

Принцип визнання людини, її прав і свобод найвищою цінністю повинен надавати 

визначальний вплив на всю діяльність демократичної держави. Держава в умовах дії цього 

принципу не має права в своїй діяльності виходити за встановлювані ним кордони взаємин з 

людиною. Інтереси захисту людини, її прав і свобод вимагають від держави активних дій і 

надання йому відповідних прав на випадок можливих порушень прав і свобод людини в 

повсякденному житті. 
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КОДИФИКАЦИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

1. С целью формулирования выводов, предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование национального законодательства Украины по защите работниками своих 

экономических и социальных интересов, представляется оправданным учесть положительный 

опыт других стран в этой сфере. В США законодательная база, позволяющая регламентировать 

вопросы защиты работниками своих экономических и социальных интересов в 

общенациональном масштабе, была создана в период правления Ф. Рузвельта, когда 

государство вынуждено было принять на себя ответственность за экономическую безопасность 

и социальную защищенность своих граждан. В последующие десятилетия политика в 

социально-трудовой сфере была возведена в ранг общенациональных приоритетов и к 

настоящему времени охватывает широкий комплекс мер, способствующих всестороннему 

развитию образовательных, информационных, финансовых, медицинских и иных услуг. 

Государственное регулирование трудовых отношений, оплаты и условий труда, компенсации 

утраченного в силу существующих рисков заработка связано с необходимостью обеспечения 

правовой защищенности работников, адаптируемой к постоянно изменяющимся 

экономическим и политическим условиям.  

В период формирования механизма реализации государственной политики в социально-

трудовой сфере были приняты фундаментальные законодательные акты в области защиты 


