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сформуватися розуміння того, що така позиція є прямою підтрим-
кою й без того поширеної ганебної практики «втечі на лікарня-
ний» за будь-якої загрози для порушника, що такими рішеннями 
роботодавці врешті-решт фактично позбавляться права на спра-
ведливе рішення щодо звільнення осіб, які відверто ігнорують і 
трудову дисципліну, і вимоги закону взагалі.  
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Ураховуючи зміни суспільного розвитку держави, оновлен-
ня багатьох сфер суспільних відносин, можемо сказати, що базові 
положення, які складалися в умовах радянської системи управлін-
ня економікою, не відповідають сучасним ринковим відносинам, 
що складаються в Україні. Це стосується і сфери трудового права.  

Основою для формування трудового права є його принципи, 
які розкривають і конкретизують сутність і призначення цієї га-
лузі права. У теорії не вироблено єдиного підходу для з’ясування 
сутності принципів трудового права та їх класифікації. 

Термін «принцип» (походить від латинського слова 
«principium» – начало, основа) означає основні, найзагальнiшi, вихiднi 
положення, засоби, правила, що визначають природу й соціальну 
сутність явища, його спрямованість i найсуттєвiшi властивості1. 

Розвинене суспільство передбачає досконалу, цілісну юри-
дичну надбудову, сформовану на передових засадах правової ор-
ганізації суспільного життя людей, їхніх установ і соціальних ін-
ститутів. Ці засади знаходять своє вираження, насамперед, у праві, 
у його принципах. З самого початку свого виникнення принципи 
права існують як модифіковані та пристосовані до правової сфери 
деякі загальносоціальні принципи, що перебувають у діалектич-
ній єдності2. 

                                                 
1 Колодiй А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. К. : 

Юрiнком Iнтер, 1998. С. 17. 
2 Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна ха-

рактеристика). Х.: Право, 2008. С. 92. 
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На думку П. Д. Пилипенка, принципами трудового права як 
системи норм, покликаних забезпечувати трудові й тісно пов’язані 
з ними відносини, є засадничі ідеї, що визначають сферу його дії, 
порядок установлення прав та обов’язків суб’єктів, гарантії захис-
ту їхніх прав і законних інтересів. Це своєрідна система координат, 
у рамках якої розвивається вся галузь, і водночас вектор, який 
указує напрям цієї галузі1. 

Н. Б. Болотіна вважає, що принципи права – керівні засади, ідеї, 
які зумовлені об’єктивними закономірностями існування, рівнем ро-
звитку суспільства й визначають зміст і спрямованість правового 
регулювання. Значення принципів права полягає в тому, що вони в 
стислому вигляді, концентровано відображають найсуттєвіші риси 
комплексу правових норм у конкретній сфері суспільних відносин2. 

Під принципами трудового права слід розуміти керівні, ви-
хідні положення, виражені у цій галузі права (із закріпленням у 
нормах права чи такі, що виводяться з них), які виражають її єд-
ність, відображають основні підходи правового регулювання тру-
дових і пов’язаних із ними відносин і визначають загальну спря-
мованість розвитку цієї галузі права3. 

Доречною є точка зору М. Д. Собяніної, що важливе значення 
для трудового права мають принципи, які характеризують окремі 
інститути, що відображають менш загальні за своїм обсягом дії 
начала порівняно із принципами вищого рівня. Якщо до принци-
пів права підходити з точки зору філософського вчення про систе-
му, то неможливо заперечувати наявність особливих принципів 
правових інститутів. У них ніби переломлюються й своєрідно роз-
криваються галузеві принципи права4. Л. О. Сироватська додає, що 
наявність специфічних принципів є тим чинником, який внутріш-
ньо інтегрує сукупність правових норм, вираженням їхнього ціліс-
ного характеру й функціональної самостійності5. 

Система чинного юридичного права повинна своїм змістов-
ним нормативним наповненням чітко відповідати конкретним 
принципам права. Якщо через якісь об’єктивні обставини ті чи 

                                                 
1 Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права : [монографія] / 

П.Д. Пилипенко. Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту, 1999. С. 56. 
2 Болотіна Н. Б. Трудове право України : [підручник] / Н.Б. Болотіна. 

4-е вид. К. : Вікар, 2006. С. 96 
3 Лаврів О. Я. Система принципів трудового права України: дис. ... 

канд. юрид. наук. К., 2006. С. 31. 
4 Собянина М. Д. Принципы институтов трудового права: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2006. С. 8-9. 
5 Сыроватская Л. А. Трудовое право: Учеб. пособ. М. : Юрист, 1999. С. 42. 
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інші принципи права перестають існувати, то норми права, інсти-
тути або галузі, які на них базувалися, очевидно, втрачають свої 
регулятивні властивості. Так само якщо певні правові акти розро-
блено і прийнято законодавцем без врахування вимог принципів 
права, то вони не забезпечуватимуть ефективного регулювання 
суспільних відносин і їх, зрештою, потрібно буде або скасовувати, 
або вдосконалювати1.  

Принципами трудового права, які визначають його сутність 
і закономірності розвитку, є: обмеження сфери правового регулю-
вання відносинами найманої праці; оптимальне поєднання 
централізованого і локального правового регулювання; соціальне 
партнерство і договірне встановлення умов праці; забезпечення 
єдності і диференціації правового регулювання; визнання неза-
конними умов договорів про працю, які погіршують правове ста-
новище працівників у трудових правовідносинах порівняно з умо-
вами, встановленими в нормативно-правових актах. 

Проблема принципів трудового права не лише важлива, а й ви-
магає багатьох зусиль від науковців і законодавців, адже необхідно 
проаналізувати трудове законодавство та об’єднати права людини й 
досягнення загальної теорії права, враховуючи при цьому реальні еко-
номічні можливості держави. Необхідно законодавчо закріпити понят-
тя і критерії класифікації принципів трудового права, забезпечити 
ефективний механізм реалізації принципів у практичній діяльності. 
Проект Трудового кодексу України передбачає закріплення 34 основ-
них принципів правового регулювання трудових відносин (ст. 2)2.  

Також у проекті Трудового кодексу України більш детально 
розглядається й характеризується принцип недопущення дис-
кримінації у сфері праці та заборони примусової праці (зокрема у 
ст. ст. 3, 4, відповідно)3. Проте марними виявляються спроби від-
шукати в КЗпП України й у проекті Трудового кодексу України 
вказівку на те, в який саме спосіб потрібно застосовувати основні 
принципи трудового законодавства, особливо під час виникнення 
колізій між ними та конкретними правовими приписами4. Тому є 

                                                 
1 Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. 

М.: Юрид. лит., 1977. С. 113. 
2 Назаревич І. І. Основоположні принципи у сфері праці за Проек-

том Трудового кодексу України / І. І. Назаревич // Вісник ОНУ ім. І.І. Меч-
никова. Серія «Правознавство». 2014. Вип. 2 (23). С. 101. 

3 Проект Трудового кодексу України від 4 грудня 2007 року № 1108 
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

4 Єрьоменко В. В. Принципи трудового права в аспекті правозастосу-
вання / В. В. Єрьоменко // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 
соціального забезпечення. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 124. 
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підстави очікувати, що аналіз цієї проблеми дасть конструктивні 
наукові результати.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що значення 
принципів трудового права в правовому регулюванні трудових 
відносин в сучасних реаліях полягає в наступному:  

1) посилити соціальну сутність трудового права;  
2) посилити дієвість та ефективність права на працю й ін-

ших трудових прав працівників;  
3) забезпечити ефективність механізмів соціального парт-

нерства;  
4) наблизити й адаптувати механізми регулювання відно-

син із питань праці до міжнародних, у тому числі європейських, 
стандартів;  

5) забезпечити цілісність і єдність трудового права як галузі права. 
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13.10.2017 р. Міністерство охорони здоров’я України визна-
ло таким, що втратив чинність, свій наказ від 29 грудня 1993 р. 
№256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкід-
ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється за-
стосування праці жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93)», а 14 грудня 2017 р. 
за № 1508/31376 Міністерство юстиції України цей наказ зареєст-
рувало. Призма, крізь яку МОЗ подало скасування зазначеного на-
казу, – «з метою приведення нормативно-правових актів у відпо-
відність до вимог гендерної політики»1. Звісно, гендерна політика – 

                                                 
1 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256: Наказ Міністер-
ства охорони здоров'я №1254 від 13.10.2017 URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1508-17. 
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