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Особливу роль у кожній галузі права відіграють певні основні ідеї 
та тенденції, які пронизують усе законодавство, визначають цю га-
лузь і виступають критерієм правомірності поведінки і діяльності 
учасників відносин, які регулюються правом. Такі основні ідеї та тен-
денції має і трудове право, яке зумовлює і визначає зміст і соціальне 
значення правового регулювання праці. Оскільки громадяни мають 
право на самостійне працевлаштування до роботодавця або на праце-
влаштування за сприянням центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та тру-
дової міграції, чи суб'єкта господарювання, який надає послуги з по-
середництва у працевлаштуванні, то й принципи працевлаштування 
повинні займати одне із провідних місць у системі організації зайня-
тості населення. 

Ґрунтуючись на загальновизнаних принципах і нормах міжнаро-
дного права й відповідно до Конституції України законодавство про 
працю України визначає основні принципи правового регулювання 
трудових та інших безпосередньо пов’язаних із ними відносин (до 
яких належать і відносини з працевлаштування). Серед них варто від-
значити такі принципи, як свобода праці, включаючи право на працю, 
яка дає можливість заробляти собі на життя працею, яку кожен вільно 
обирає чи на яку вільно погоджується, право розпоряджатися своїми 
здібностями до праці, обирати професію та рід діяльності; захист від 
безробіття і сприяння в працевлаштуванні; поєднання державного й 
договірного регулювання трудових та інших, які безпосередньо 
пов’язані з ними, відносин; встановлення державних гарантій щодо 
забезпечення прав працівників і роботодавців, здійснення державно-
го нагляду й контролю за їх дотриманням; забезпечення права кож-
ного на захист державою його трудових прав і свобод, в тому числі й у 
судовому порядку. Крім цього, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про зайня-
тість населення» передбачає, що державна політика зайнятості насе-
лення базується на наступних принципах: 

1) пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно 
обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціально-
економічної політики держави; 

2) відповідальності держави за формування та реалізацію полі-
тики у сфері зайнятості населення; 
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3) забезпечення рівних можливостей населення у реалізації кон-
ституційного права на працю; 

4) сприяння ефективному використанню трудового потенціалу 
та забезпечення соціального захисту населення від безробіття1. Вка-
зані основні принципи державної політики зайнятості характеризу-
ють інтереси держави в цій галузі, які мають знайти відображення в 
нормах про працевлаштування. 

У Законі України «Про зайнятість населення» закріплені права 
громадян і гарантії держави в галузі зайнятості (розділ І), сформульо-
вані основні напрями державної політики у сфері зайнятості (розділ 
ІІ). На наш погляд, ці положення також можуть бути застосовані для 
розроблення принципів правового регулювання працевлаштування. 

Принципи правового регулювання відображають зміст чинного 
права. Це принципи «права власного часу», котрі змінюються зі змі-
ною законодавства2. 

На підставі чинних норм про працевлаштування та із урахуван-
ням викладеного вище можна виділити такі основні принципи право-
вого регулювання працевлаштування: добровільність вступу грома-
дян у правовідносини з працевлаштування; здійснення працевлашту-
вання, як правило, спеціальними суб’єктами; загальний характер пра-
цевлаштування; надання особливої підтримки особам, що мають до-
даткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; поєднання інтересів 
громадян, роботодавців і держави у правових нормах про працевлаш-
тування; розумне використання трудових ресурсів.  

Таким чином, є підстави зробити висновок, що до принципів пра-
вового регулювання працевлаштування належать зафіксовані в чин-
ному законодавстві основні керівні засади, які виражають сутність 
правових норм у сфері регулювання відносин із приводу надання упо-
вноваженими органами (державними та недержавними) допомоги 
громадянам у пошуку роботи, влаштуванні на роботу, роботодавцям у 
підборі працівників.  
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