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Вияв гуманізму у випадках припинення трудових правовідносин 

Незважаючи на те, що сучасне трудове право ґрунтується на ідеї гуманізму 

навіть не в соціальних державах, саме в усіх соціальних державах гуманістичний 

характер цієї галузі права виводиться у ціннісний абсолют. У контексті цього абсолюту 

гуманістичного характеру трудового права всі теоретичні та практичні проблеми в 

сфері праці інтерпретуються як пріоритетні у переліку питань, що мають оперативним 

та виваженим чином вирішуватись, з одного боку, академічними колами юристів-

трудовиків, економістів, соціологів, а, з іншого боку – законодавцем та урядом 

(важливу роль в цьому також відіграють суди, які складають узагальнення практики та 

рекомендації, котрі можуть стосуватись питань реалізації суб’єктами трудового права 

власних прав і обов’язків, а також питань захисту цих прав).  

Поряд із тим, звернемо увагу на те, що гуманістичний вияв трудового права 

блокується поступовим поширенням ідеї меркантицентризму [1, с. 71–75], 

трансформуючи трудове право в право ринку праці, в межах якого виробнича функція 

цієї галузі права помітно переважає соціальну. На пострадянському просторі вказане 

відбувається на фоні розвитку ринкової економіки, що супроводжується виникненням 

безлічі проблем в соціальній сфері держав колишнього СРСР, котрі, як правило, 

прагнуть «мінімізувати негативні наслідки переходу до ринкової економіки й одним з 

найбільш важливих напрямків в цьому є соціальний захист різних соціальних груп 

населення» [2, с. 586]. Тобто, в об’єктивній дійсності спостерігається певна 

неузгодженість, дисгармонія політики держави, що обумовлюється: (1) некритичним 

запозиченням зарубіжного досвіду впровадження принципів ринкової економіки (без 

врахування специфіки національної, регіональної економіки, правової системи), 

умисне та несвідоме спотворення цих принципів в регулятивній та правозастосовній 

площинах держави; (2) антропоцентричністю функціонування цих держав, що 

особливим чином позначається на характері національного законодавства про працю.  

Важливість вказаного контурується тим, що стратегічним завданням трудового 

права є «забезпечення належного захисту трудових прав та інтересів найманого 

працівника під час реалізації ним здатності до праці». У цьому сенсі, як зазначає 

провідний юрист-трудовик проф. В.М. Андріїв, «соціальна функція трудового права 

виражається у забезпеченні пріоритету інтересів найманого працівника як економічно 

слабкої сторони трудових відносин перед інтересами практично завжди економічно 

сильного роботодавця» (хоча, ця позиція сьогодні висловлюється досить стримано, 

адже сучасні працівники мають низку можливостей, реалізуючи які, вони можуть 

суттєвим чином загрожувати правовому та соціально-економічному статусу 

роботодавця [3, с. 198]). Окрім того, насьогодні примітним також є ще один бік цієї 
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функції – «турбота про найбільш повне визнання та послідовний розвиток прав людини 

у сфері праці. Основними завданнями сучасного трудового права слід вважати 

визнання і послідовний розвиток системи трудових прав і свобод, встановлення 

державних гарантій їх реалізації та захисту» [4, с. 1].  

Таким чином, право ринку праці – це дисгармонічне трудове право, яке 

деградувало до фабричного (заводського) права у результаті відмови у регулятивній та 

практичній правовій дійсності від гуманістичного стрижня трудового права. Власне, у 

вказаному й виявляється різниця між трудовим та заводським законодавством, тобто: 

(1) антропоцентризм – це фундаментальна основа сьогочасного трудового права; 

(2) забезпечення, охорона та захист трудових прав сторін трудових правовідносин, як 

вихідні критерії антропоцентризму трудового права – це певний історичний феномен, 

що продовжує еволюціонувати під впливом розвитку держави, суспільства та 

трансформації людської цивілізації; (3) хоча навіть постзаводський етап розвитку 

законодавства про працю та зайнятість не ознаменував собою існування зразкового 

трудового законодавства, саме антропоцентристське спрямовування еволюції цього 

законодавства визначило його в якості особливої гуманістичної галузі права.  

Утім, навіть в соціальних державах (чи державах, що, подібно Україні, 

декларують свій статус в якості соціальної держави), в яких діє трудове право, 

послідовно вибудоване на ідеї антропоцентризму, гуманістичний характер цієї галузі 

права зіштовхується з множинними теоретичними та практичними бар’єрами, часта 

нездоланність яких нівелює гуманістичний принцип трудового права, обмежує 

потужність об’єктивації принципу гуманізму в сфері праці. За цих обставин в нашій 

державі спостерігається реальне стримування процесу становлення України в якості 

дійсно соціальної держави, привнесення відповідним чином множинних ризиків 

забезпечення належного та достатнього стану захисту та охорони трудових прав 

працівників. 

Означенні ризики, головним чином, якщо вони безпосередньо чи потенційно 

стосуються припинення трудових правовідносин (чи обмеження свободи праці 

працівника загалом) на підставі обставин, що не залежать від волі працівника, 

призводять до того, що відповідні працівники (в окремих випадках, серед іншого також 

й особи, котрі є матеріально залежними від цього працівника):  

(1) позбавляються засобів для існування, адже заробітна плата, як правило, є 

основним джерелом отримання доходу найманого працівника;  

(2) позбавляються можливостей належним чином розвиватись в процесі праці 

та поза процесом праці. Особливим чином вказане стосується випадків, коли 

позатрудовий розвиток працівника та матеріально залежних від нього осіб заснований 

на благах, отриманих (загалом чи у певній частині) в процесі праці працівника;  

(3) позбавляються можливостей повноцінно користуватись своєю свободою 

праці у частині права на працю. Припинення з працівником трудових правовідносин 

тоді, коли він цього не бажає та не існує нормативних підстав для легального 

розірвання з ним трудового договору обмежує його право виконувати ту роботу в тій 

компанії, яку він обрав. За цих обставин працівник вимушений стати безробітним та 

шукати іншу роботу, погоджуватись на роботу, що може бути для нього менш 

привабливою у порівнянні з попередньою, проте, на яку він буде вимушений 

погодитись з метою припинення статусу безробіття тощо;  

(4) перебувають у стані психоемоційної нестабільності, що пов’язана з 

унеможливленням участі працівника в трудових правовідносинах й набуттям статусу 

безробітного. Найбільший негативний ефект вказаного відображається, зокрема на: 

(а) вагітних жінках; (б) особах зі спеціальними сімейними обов’язками; (в) особах 
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передпенсійного віку; (г) прекаріатах та інших працівниках нестандартної форми 

зайнятості; (ґ) особах, що вже знаходяться в делікатних психічних станах, зокрема, 

характеризуючись пограничними нервово-психічними розладами, 

ангедонією [5, с. 247–249]; (д) особах, які є працездатними та обмеженими (чи 

позбавленими) у свободі (по-перше, унеможливлення продовжувати працювати 

позбавляє засудженого можливості виправлятись та демонструвати свої просоціальні 

характеристики; по-друге, слід мати на увазі, що у засуджених до позбавлення волі з 

різною динамікою розвиваються, зокрема, стани безнадійності, приреченості, 

обумовлюючи таким чином апатію, пасивність у всіх діях засуджених, а також, 

навпаки, – агресію [6, с. 477], що, певна річ, може посилитись у результаті втрати ними 

можливості працювати не з їх вини); (е) особах зі спеціальними матеріальними 

потребами (зокрема, тими, що перебувають у кредитних зобов’язаннях та 

розраховують вийти з них шляхом отримання стабільної заробітної плати і т. д.).  

Таким чином, можемо дійти думки, що порушення трудових прав працівників 

при припиненні трудових правовідносин та припиненням трудових правовідносин – це 

один з найбільших викликів для цивілізованості держави та суспільства. Саме тому, 

гуманістичний характер трудового права повинен найбільш ефективно протидіяти 

порушенню трудових прав працівників за вказаних обставин, чому мають сприяти 

теоретики трудового права, законодавець, компетентні публічні органи виконавчої 

влади, суди та громадянське суспільство.  
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