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У	процесі	реформування	соціального	діалогу	в	Украı̈ні	для	до-
сягнення	відчутних	результатів	і	для	працівників,	і	для	роботодавців	
необхіднии! 	змістовнии! 	тристоронніи! 	соціальнии! 	діалог, що потребує 
ефективних і скоординованих процесів колективних переговорів. 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції 
«Стан та перспективи розвитку управлінської науки: український 
та польський досвід», що відбулася 5 – 6 жовтня 2017 року в Київ-
ському національно-економічному університеті ім. В. Гетьмана, 
дійшли висновків, що варто поширити соціальний діалог на інсти-
тути громадянського суспільства за формулою «соціальний діалог 
плюс» на державну соціально-економічну та соціально-трудову 
політику, а також запровадити алгоритм представницького ви-
значення репрезентативності сторін такого діалогу.  

Світовий досвід підтверджує, що в більшості випадків відмова 
від трипартизму за формулою «соціальні партнери мінус уряд» є не-
гативною і, як правило, має негативні наслідки. Жодна країна з роз-
виненою ринковою економікою не обходиться без активного втру-
чання з боку держави у процеси регулювання соціально-трудової 
сфери, застосовуючи при цьому різні методи і масштаби впливу. 

Тристоронніи! 	 соціальнии! 	 діалог, основою якого є глибоке 
розуміння інтересів сторін, які часто суперечать один одному, є 
цінним демократичним інструментом, метою якого є загальний 
суспільний добробут. 
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Обравши шлях суверенної, незалежної країни, що сповідує гу-
маністичні цінності, спирається на демократичні методи управління, 
Україна поставила перед собою низку надзвичайно важливих за-
вдань стратегічного характеру. Зокрема, перехід від планової еконо-
міки до ринкової, відмова від командно-адміністративних методів і 
засобів здійснення державної політики вимагали створення власної 
правової системи, яка б ураховувала особливості геополітичного ста-
новища України та її національно-культурну специфіку. Однією з ос-
новних сфер суспільних відносин, що потребувала правового врегу-
лювання, стала сфера трудових відносин, адже розбудова української 
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держави та здійснення її всебічного зміцнення, у тому числі економі-
чного, спираються на самовіддану працю населення країни. 

Еволюцію трудового права у своїх працях розглядали Н. Бо-
лотіна, О. Волкова, В. Догадов, Л. Костенко, А. Крістер, В. Лазарен-
ко, Ю. Леонова, А. Лушников, А. Пашерстник, П. Пилипенко, В. По-
горіло, В. Прокопенко, О. Процевський, В. Смолярчук, Г. Чанишева, 
Н. Чубоха, П. Чубинський, І. Шаровкін, В. Щербина, М. Якименко та 
інші. Утім, як правило, правники розглядають становлення й роз-
виток правового регулювання сфери трудових відносин, не роз-
межовуючи трудове право й трудове законодавство, які попри їх 
нерозривний взаємозв’язок не є синонімами та мають власні осо-
бливості й специфіку. 

Сучасний етап розвитку трудового права характеризується бу-
рхливим розвитком законодавства, що викликає необхідність адап-
тування його норм та інститутів до умов ринкової економіки, виклю-
чення застарілих та аморфних положень та вироблення нових. Стру-
ктура та зміст діючого КЗпП не відповідають вимогам сьогодення, 
велика кількість бланкетних норм, множинність нормативно-
правових актів, безліч суперечливих та відверто застарілих норм, 
більшість яких носить декларативний характер, не дозволяють пов-
ною мірою реалізувати закріплені в Конституції України трудові права.  

Не є секретом той факт, що сьогодні набули широкого поши-
рення грубі порушення трудових прав працівників. Досить часто зу-
стрічаються випадки навмисної відмови від укладення трудового 
договору, використання надурочної праці, застосування праці непов-
нолітніх, нехтування елементарними правилами охорони праці, ви-
користання примусової праці. Також необхідно зазначити необґрун-
товано широке використання цивільно-правових угод для регулю-
вання суто трудових відносин, що поряд із кризовими явищами в 
економіці призводить до погіршення становища працівників та зву-
ження обсягу їх прав. Працівники, у свою чергу, вимушені погоджува-
тися на кабальні умови роботодавців та утримуватися від існуючих 
правових форм боротьби за свої права та інтереси через загрозу зві-
льнення та переслідування. За таких обставин марно чекати на сут-
тєві зміни у економіці, оскільки економічне зростання неможливе без 
підвищення рівня життя населення. 

Стратегічним завданням трудового права повинно стати за-
безпечення належного захисту найманого працівника під час реалі-
зації ним його особистих здібностей та здатності до праці. Це завдан-
ня випливає з історії виникнення трудового права. Зокрема, виникле 
у Франції в ході революції 1848 р. трудове право мало власне такий 
характер. Згодом у Франції та в інших країнах з’явився трудовий ко-
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декс, основним соціальним призначенням якого завжди був і зали-
шається захист працюючих. Отже, соціальна спрямованість трудово-
го права є сьогодні і в майбутньому теоретичним фундаментом під 
час розроблення і застосування трудового законодавства. Це повин-
но виражатися в законодавчому забезпеченні пріоритету інтересів 
практично завжди порівняно економічно слабкого працівника перед 
інтересами практично завжди економічно сильного роботодавця. 
Важливим аспектом науки трудового права в сучасному вимірі є та-
кож розроблення і встановлення найбільш доцільного й корисного 
правового режиму взаємовідносин працівників та роботодавців з 
метою консолідації суспільства і підвищення добробуту держави в 
цілому. Трудове законодавство України повинно відбивати загально-
людські цінності, враховувати досягнення світової цивілізації, спира-
тися на політичні, національні, економічні та культурні особливості 
нашої країни і тим самим сприяти становленню України як демокра-
тичної, соціальної та правової держави1. 

Юридична наука мусить знайти шляхи стимулювання акти-
вності громадян, зміцнення законності і правопорядку, забезпе-
чення розвитку правосвідомості та підвищення іміджу правової 
системи держави. Безпосередню участь у цьому процесі повинна 
взяти наука трудового права. Тільки колективний розум фахівців, 
науковців та практиків в галузі трудового права надасть можли-
вість здійснення науково обґрунтованого підходу до сучасної кон-
цепції трудового права України. Правильно зазначає О. Т. Панасюк 
про те, що «сучасний етап розвитку трудового права вимагає фун-
даментальних досліджень у різних напрямках. Такі дослідження 
неможливо уявити без повернення до первинних засад, до обста-
вин формування та розвитку. Наразі було б правильним зазначи-
ти, що має місце стан формування майбутнього правового регу-
лювання трудових відносин»2. Трудові відносини є основою пред-
мета трудового права України, оскільки відповідають на питання: 
«Що регулює дана галузь права?». 

                                                 
1 Венедіктов В. С. Наука трудового права у сучасному вимірі. Напрями 

розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : 
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 
25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського 
національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) 
; за заг. ред. К. Ю. Мельника. X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 74. 

2 Панасюк О.Т. Про внесок Гордона В. М.  в формування доктрини 
трудового права та його значення в сучасних умовах. / О. Т. Панасюк // 
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпе-
чення: Зб. наук. праць. Матеріали І міжнародної наук. практ. конф.  від 25-
26 квіт. 2013 р. К.: Ніка-центр, 2013. С. 33. 
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Сьогодні перед наукою трудового права стоїть цілий комплекс 
завдань, що випливають з нових умов економічного, суспільного та 
державного розвитку. Основним завданням є критичний перегляд та 
переосмислення діючого законодавства, яке регулює трудові відно-
сини і відносини, які тісно з ними пов’язані, для розроблення концеп-
туальних підходів створення нового трудового законодавства, яке б 
відповідало реаліям сучасного суспільного розвитку та міжнародним 
стандартам у сфері праці. Але треба мати на увазі, що без минулого 
немає сучасного, а без сучасного немає майбутнього. 

Виходячи з цього О. І. Процевський зазначав, що доктрину 
трудового права як правову категорію фрагментарно можна сфо-
рмулювати так: доктрина трудового права як правове явище уо-
соблює собою юридично гарантовану, державою забезпечену мо-
жливість людини вільно реалізувати свою природну здатність до 
праці у соціально-трудових партнерських з роботодавцем відно-
синах з метою створення матеріальних і духовних цінностей для 
всього суспільства та досягнення справедливого розподілу ре-
зультатів трудової діяльності, що забезпечували б достатній жит-
тєвий рівень для працівника і його сім’ї1. 

Досить важливо, щоб в Конституції України було закріплено 
не тільки право на працю, а саме право на гідну працю. Перед дер-
жавою і суспільством на всіх етапах його розвитку стояла і стоїть 
сьогодні проблема визначення меж, рівня і гарантій свободи праці, 
включаючи право на працю. Чим вище рівень економічного та ку-
льтурного розвитку суспільства, тим ширше коло соціальних пот-
реб, які підлягають задоволенню. Забезпечення гідного рівня 
життя означає не тільки задоволення біологічних потреб, але і 
соціальних. Однак при цьому трудові права, в тому числі і захист 
від безробіття, не повинні заохочувати «утриманство» за рахунок 
працездатних і працюючих членів суспільства. Право на трудову 
допомогу в сучасному варіанті легалізовано на рівні міжнародно-
правових стандартів і національному законодавстві.  

Праця була і залишиться не тільки засобом забезпечення 
необхідних потреб людини, а й формою його життєдіяльності, са-
мореалізації, розвитку здібностей особистості. Нам здається ціл-
ком закономірним, що на початку XXI ст. настав час комплексного 
підходу до трудових прав. При цьому на перший план виходять не 
тільки проблеми економічних інтересів, а, перш за все, розвиток 
всього спектра трудових прав, відбувається зміщення акцентів з 

                                                 
1 Процевський О.І. Чинники, що визначають доктрину трудового 

права / О. І. Процевський  // Актуальні проблеми трудового права і права 
соціального забезпечення: Зб.наук.праць. Матеріали V Міжнар. наук.–практ. 
конф. від 27-28 вересня 2013 р. Х.: Право, 2013. С. 26 
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«економічної» людини на особистість, її особисті блага. Ціннісні 
пріоритети прав людини все більше переміщуються зі сфери еко-
номічної і фізичної безпеки працівника у сферу «гідної праці». Са-
ме право на гідну працю і якісне трудове життя повинні стати 
стратегічними пунктами серед досліджень трудового права. 
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Зазвичай, під системою оплати праці розуміється спосіб об-
числення розмірів винагороди, належної виплати працівникам 
відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її результатів. На 
підприємстві системи оплати праці встановлюються в колектив-
ному договорі. В свою чергу, під заохоченням слід розуміти своє-
рідну форму позитивної оцінки результатів праці працівника у 
процесі виконання ним своєї трудової функції та один із засобів 
забезпечення належної трудової дисципліни. Заохочення прояв-
ляться у наданні працівнику деяких благ матеріального або мора-
льного характеру, пільги чи переваги, якими роботодавець від-
значає його трудові заслуги. 

На централізованому рівні регулювання оплати праці, а та-
кож надання заохочень регулюється, в основному, Кодексом зако-
нів про працю України, а також Законом України «Про оплату пра-
ці». Особливе місце в державному (централізованому) регулюван-
ні оплати праці посідає мінімальна заробітна плата як державна 
соціальна гарантія, обов'язкова для підприємств усіх форм влас-
ності, що визначається як законодавчо встановлений розмір опла-
ти праці за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може 
проводитись оплата за виконану працівником місячну, погодинну 
норму праці (обсяг робіт), без урахування доплат, надбавок, заохо-
чувальних та компенсаційних виплат1. Відтак слід погодитись із 

                                                 
1 Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. го-

рид. Т78 спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та 
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