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Перевагами, які надає зайнятість в інформаційній економіці, 
є свобода переміщень і свобода вибору місця трудової діяльності, 
оптимальне поєднання роботи, особистого і сімейного життя. 

У сучасному світі зростає роль інтерактивних платформ, за 
допомогою яких реалізується онлайн-зайнятість. До найбільш за-
требуваних цифрових інструментів онлайн-зайнятості належать 
Uber, LYFT, TaskRabbit, UpWork и AmazonMechanicalTurk. Дані, що 
генеруються цими платформами, стають важливими для розумін-
ня специфіки трудової зайнятості в рамках цифрової економіки1. 
Загалом зарубіжний досвід свідчить про стрімке і широке поши-
рення цифрових інструментів, інтерактивних платформ і інфор-
маційних технологій на ринку праці. 

Сучасні процеси розвитку трудових відносин стають неаде-
кватними класичним теоретичним уявленням про ринок праці. Це 
обмежує можливість обґрунтування і проведення ефективної по-
літики як у самій трудовій сфері, так і в економіці в цілому. Тим 
самим перед наукою постають нові дослідницькі задачі, вирішен-
ня яких потребує перегляду методологічних принципів і теорети-
чних основ аналізу нового виду трудової діяльності – інформацій-
ної праці, зміни підходів до оцінки її результатів і рушійних сил, 
подолання ряду усталених стереотипів і догм, формування відпо-
відних новій історичній ситуації пріоритетів у політиці і практиці 
управління соціально-економічними процесами2. 
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Як і норми права «принципи права носять об’єктивний, со-
ціально обумовлений характер. Вони відображають у кожний кон-
кретний історичний момент назрілі потреби розвитку суспільства, 
а не «вигадуються» дослідниками чи законодавцями свавільним 
чином… Принципи права або прямо закріплені в законах, або логі-
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чно випливають із них, а закони є продуктом свідомо-вольової 
діяльності їх творців»1. Та попри дану обставину першочергове 
значення принципів права підтверджується тим, що вони відо-
бражають більш глибинну сутність суспільних відносин, що під-
падають під регулювання, ніж норми права, є більш складнішими 
за структурою і змістом. Норми формуються під впливом або на 
розвиток того чи іншого принципу або групи принципів і не по-
винні їм суперечити. Вони є, зазвичай, лише різними проявами дії 
принципів, засобами їх конкретизації2. Законодавець, закріплюю-
чи принципи, виводить їх, зазвичай, також у преамбулах, чим по-
казує їх першочергову значущість. Принципи права носять фунда-
ментальний характер і мають велику науково-практичну значу-
щість при регулюванні суспільних відносин. С. Н. Братусь свого 
часу наголошував, що встановлення або виділення принципів га-
лузі права допомагає правильно застосовувати норми даної галузі, 
краще розуміти її сутність і соціальне призначення3.  

Тому принципи трудового права, які будуть закріплені в за-
конодавстві України як формально-юридичні джерела права, по-
винні пронизувати всі інститути трудового права, і у зв’язку з цим 
носити не субсидіарний характер застосування, а застосовуватися 
при регулюванні всіх трудових відносин, а не у виключних випад-
ках, лише з огляду на ту обставину, що вони є вихідними поло-
женнями, які характеризують риси правового регулювання та ві-
дображають соціальне призначення права і мету правового регу-
лювання трудових відносин, «характеризують основний зміст і 
внутрішню єдність правового регулювання…»4.  

У юридичній літературі традиційно відзначається, що прин-
ципи права тісно між собою пов’язані, утворюючи систему, і недо-
тримання одного тягне одночасно порушення інших. Крім того, 
діючи у відповідній системі, принципи забезпечують реалізацію 
один одного. Отже, характерною властивістю принципів права є їх 
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нерозрізненість, взаємозв’язок1. Іншими словами, принципи утво-
рюють єдину систему – впорядковану систему принципів права, не 
просто єдину сукупність. Система принципів передбачає їх взає-
мозв’язок, взаємозумовленість, узгодженість змісту та форм реалі-
зації. Саме система принципів у цілому як якісно нове утворення 
визначає характер і зміст права та окремих його норм. У даний час 
у вітчизняному сучасному правознавстві поняття «система прин-
ципів права» не є виробленою, але в загальній формі необхідно 
підтримати системне сприйняття проблеми принципів права: 
«для встановлення достеменної природи принципу права, його 
структури, змісту, форми і функції, місця і ролі в конкретних різ-
новидах юридичної практики правовій системі необхідний ком-
плексний підхід, що включає лінгвістичне і формально-логічне, 
філософське і соціологічне, психологічне і історичне, юридичне й 
інше обґрунтування феномена, що розглядається»2.  

Необхідно зауважити, що в сучасному правознавстві існує 
стійка тенденція до використання системного підходу. Основне 
значення системного підходу полягає в тому, що він дозволяє дати 
системну характеристику позитивного права. При цьому «під сис-
темою розуміється складно організоване явище, яке включає еле-
менти, пов’язані різноманітними зв’язками і взаємовідносинами»3. 
Саме як особлива система сьогодні розглядається і саме право. 
Системність права характеризується внутрішньою єдністю всіх 
діючих у державі правових норм, яка надає їм властивостей непо-
вторної індивідуальності, що може бути названа національною 
системою права. З цього приводу Л. С. Явич зауважував, що це вну-
трішня єдність норм, які утворюють національну систему права і 
знаходять своє відображення: в органічній єдності основних пра-
вових ідей, понять і принципів регулювання …»4. 

У методології загальнотеоретичної юридичної науки систе-
мний підхід має найширше застосування. Лише у поодиноких ви-
падках науковці наголошують на застосуванні системного методу, 
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або методу системного аналізу1. Натомість системний підхід у 
юриспруденції враховує вимоги щодо системного способу дослі-
дження правових явищ, проте цим не обмежується. Водночас, як 
стверджує Г. І. Богуцький, необхідно враховувати, що системний 
аналіз, у свою чергу, також охоплюється дослідницьким полем 
системного підходу2. Так, С. С. Алексєєв виводить поняття систем-
ності права, у рамках якої воно «... існує і функціонує за законами 
цілісного органічного утворення – законами системи»3. Не вдаю-
чись у дискусії з даного питання відзначимо лише те, що поняття 
системи принципів права можна вивести на підставі законів логі-
ки і теорії систем. Те, що праву притаманна системна цілісність, є 
традиційним і загальновизнаним фактом. Єдність права утворю-
ється внаслідок структурної впорядкованості її компонентів (під-
систем). Однією з таких підсистем права виступає система прин-
ципів права. По відношенню до права система принципів права є 
його підсистемою, але й система принципів права також склада-
ється з підсистем: загальноправові, міжгалузеві, галузеві принци-
пи, інституційні – є рівні підсистемних утворень загальної системи 
принципів права. Дані рівні підсистемних утворень знаходяться в 
цілісно-системному стані, є залежними і взаємодіючими між со-
бою, мають здатність істотно видозмінювати складові її компоне-
нти (підсистеми) і створювати нові компоненти (підсистеми) в 
межах своєї єдності. Таким новим компонентом може виступати, 
наприклад, система принципів правового інституту. Отже, систем-
ність, а не сукупність, є однією із найголовніших властивостей 
принципів права. Саме дослідження принципів права в їх взає-
мозв’язку має істотне гносеологічне значення. З цієї позиції сис-
тема принципів виступає як інструмент пізнання сутності права, 
як в статиці, так і в динаміці, та надає цілеспрямованості правово-
му регулюванню. Але хибною, на нашу думку є висловлене в юри-
дичній літературі положення про те, що система спеціально-
юридичних принципів права є ієрархічною системою, де розподі-
ляються принципи права на вищестоящий рівень і нижчестоящий. 
Чи можлива взагалі постановка такого питання? Чи має значення 
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те, в якому акті був закріплений той чи інший принцип права? Чи 
має значення інше: яке регулятивне змістовне наповнення надає 
відповідний принцип для норми права, інституту права, галузі 
права, яка їх взаємодія між собою. Якщо принципи мають самос-
тійне регулятивне значення, є спрямовуючими керівними поло-
женнями, каркасом галузі, то чи можливо ставити їх у залежність 
від ієрархічного становища самих правових норм тільки з тієї при-
чини, що вони характеризуються властивістю нормативності? Де 
критерій поділу, і чи можливо його віднайти у такій класифікації 
принципів? Який принцип буде вищестоящим по відношенню 
один до одного: принцип свободи праці, чи принцип рівності прав 
і можливостей, чи заборона дискримінації, чи, можливо, принцип 
справедливості порівняно з принципом добросовісності чи розум-
ності, чи принцип гласності порівняно з принципом презумпції 
невинуватості? Всі вони діють у взаємозв’язку та забезпечують 
цілісне функціонування всієї правової системи. 
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Зазвичай права у сфері праці розглядають крізь призму го-
ловної постаті – працівника як носія здібності до праці, та робото-
давця як іншого суб’єкта трудових правовідносин.  При цьому у 
літературі права систематизуються, розкриваються по групах та 
видах, що, на перший погляд, є цілком логічним. 

Між тим, такий підхід до характеристики прав у сфері праці 
слід визнати  методологічно помилковим. Оскільки нормами за-
конодавства про працю регулюються не тільки трудові, а й інші 
тісно пов’язані з ними відносини, то права у сфері праці слід ви-
значати й розкривати виходячи з більш широкого кола суб’єктів. 
До них входять трудові колективи, профспілки, їх організації та 
об’єднання, роботодавці та їх організації, інші суб’єкти соціально-
го діалогу. Такий погляд дає підстави для системного бачення су-
купності і суб’єктів трудового права, і правових відносин між ни-
ми, і такого їх елемента, як права. 
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