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Глобалізація процесів у світі, як процес об’єк-
тивної закономірності розвитку суспільства, ви-
магає перегляду державних норм, які не можуть 
здійснювати адекватне регулювання відносин у 
сфері праці. Останнім часом у цій сфері життє-
діяльності спостерігається підвищення рівня 
саморегуляції трудових відносин, а законодавчо 
визначені договірні форми реалізації прав та 
інтересів працівників і роботодавців не можуть 
вирішити усіх проблем. Тому, задля ефективно-
го регулювання трудових та пов’язаних з ними 
відносин, слід враховувати реалії суспільних 
відносин у царині праці та удосконалити вітчиз-
няне трудове законодавство шляхом відміни у 
законодавстві радянських стереотипів та забез-
печивши правового регулювання нетипових 
форм зайнятості, тощо. 

Все частіше у науці трудового права вислов-
люється критика стосовно відсутності концепції 
щодо реформування трудового законодавства, 
а перманентний стан розгляду проектів Трудо-
вого кодексу свідчить про відсутність в державі 
ідеології сучасного трудового права. Ця про-
блема неодноразово ставала предметом обго-
ворення на наукових конференціях, де такі нау-
ковці, як В.М. Андріїв, С.Я. Вавженчук, В.С. Ве-
недиктов, С.В. Вишновецька, Н.Д. Гетьманцева, 
В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин,  
К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.Т. Панасюк, 
С.М. Прилипко, О.В. Тищенко, В.І. Щербина, 
О.М. Ярошенко та інші наголошують на необ-
хідності удосконалення трудового законодавст-
ва, обґрунтовуючи пропозиції та рекомендації 
для вирішення проблеми у сфері праці [1–5]. 

Проте, проблематиці правового становища 
працівника у сучасній науковій літературі приді-
лено недостатньо уваги. Окрема аспекти цієї 
проблеми висвітлено у роботах Б.А. Римара, 
Я.В. Свічкарьової, О.Г. Середи, Г.І. Чанишевої. 
Звідси, метою статті є визначення та характе-
ристика реального правового становища пра-
цівника у трудових відносинах в Україні та обґру-
нтовування пропозицій й рекомендацій щодо 
підвищення якості трудового життя працівника, 
як юридично рівного учасника трудових відносин. 

Не секрет, що сьогодні у приватному секторі 
економіки приписи стосовно мінімальної заробі-
тної плати, нормальної тривалості робочого ча-
су, щорічного відпочинку, безпечних умов праці 
на робочому місці майже не виконуються. Але на 
цьому проблеми у сфері праці не вичерпуються. 
Більше того, такий атрибут трудових правовідно-
син, як трудова книжка, на сьогодні у приватному 
секторі є тягарем для працівника. Замість того, 
щоб підтверджувати стаж роботи, роботодавці 
подекуди під страхом «поганих записів до тру-
дової книжки», зловживаючи своїми правами, 
грубо порушують трудові права працівників. 
Працівники стають «заручниками» трудових 
книжок. Однією з багатьох причин цьому є не 
адаптованість Кодексу законів про працю України, 
який побудовано на «радянській моделі права», 
до регулювання відносин в умовах глобалізації. 
Законодавча невизначеність щодо кола відно-
син, які регулюються законодавством про пра-
цю, також не сприяє його нормальному розвит-
ку. Такі нетипові форми зайнятості, як надомна 
робота, робота за межами місця знаходження 
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роботодавця, короткострокові трудові договори, 
займана праця, тощо сьогодні не мають належ-
ного правового регулювання. Маємо лише за-
конопроект Трудового кодексу, який мав би ре-
гулювати зазначені відносини [6]. У той же час 
його прийняття гальмується політичними проце-
сами. В цілому щодо проекту згаданого кодексу, 
то його не можна визнати панацеєю від сучасних 
проблем. Так, у ст.51 та 52 цього проекту збері-
гають обов’язок працівника подати трудову книж-
ку при прийнятті на роботу, законодавець навіть 
узаконює подання роботодавцеві рекомендацій, 
характеристик, резюме, тощо, а за згодою осо-
би, яка приймається на роботу, роботодавцеві 
дозволено збирати інформацію про попередню 
роботу. Все це, здається, буде працювати на ко-
ристь роботодавця, економічно сильнішого учас-
ника трудових відносин. На противагу цьому, 
правове регулювання трудових відносин, а від-
так і правове становище працівника мають 
сприяти свободі праці та укріпленню справед-
ливості в трудових відносинах.  

Так, щодо інформації про попередню роботу 
працівника, то ця інформація, на наше переко-
нання, належить до персональних даних пра-
цівника, які повинні захищатися законом, а не 
перетворюватися в інструмент бюрократії при 
оформленні на роботу. За чинним законодавст-
вом, при працевлаштуванні на роботу робото-
давці отримують від майбутнього працівника 
згоду на обробку персональних даних відповід-
но до вимог ст.2. Закону України «Про захист 
персональних даних». Така згода є «добровіль-
ним волевиявлення фізичної особи (за умови її 
поінформованості) щодо надання дозволу на 
обробку її персональних даних відповідно до 
сформульованої мети їх обробки, висловленим 
у письмовій формі або у формі, що дає змогу 
зробити висновок про надання згоди» [7]. Про-
те, збір інформації про працівника, зокрема про 
його попередню роботу, має забезпечувати 
працівнику реалізацію його права на невтручан-
ня у особисте життя, закріплене у ст.12 Загаль-
ної декларації прав людини та ст.17 Міжнарод-
ного пакту про громадянські і політичні права [8, 
9]. Права та обов’язки роботодавця на інфор-
мацію про майбутнього працівника повинні за-
хищати інтереси працівника та забороняти 
втручання в особисте життя особи – інформа-
цію, про яку отримано роботодавцем. Тому, 
проект Трудового кодексу має містити відповідні 
зобов’язання роботодавця та закріплювати пра-
вові засоби попередження зловживанням робо-
тодавцем правом на інформацію. 

Щодо трудових книжок працівників, то в умо-
вах прогресу телекомунікацій та комп’ютерізація 
процесів, трудові книжки можуть бути замінені 
веденням реєстрів про трудову діяльність гро-
мадян. Доступ, охорона та захист інформації, 
розміщеної в такому реєстрі, має забезпечувати-
ся державою, а роботодавець повинен надавати 
інформацію про трудові відносини з конкретним 
працівником у порядку повідомлення. Це у певні 
мірі унеможливить випадки «притримання» тру-
дових книжок роботодавцями, коли вони утри-
мують працівника на роботі з власної ініціативи. 

Також про незадовільний стан правового ста-
новища працівників свідчить і рівень заробітної 
плати в Україні, що приваблює великі корпорації 
з метою збагачення за рахунок працівників. Гло-
балізація економіки дозволяє розміщати проми-
слові потужності та фінансові ресурси великих 
корпорацій у країнах з невизначеною соціально-
економічною ситуацією, що дає можливість 
сплачувати громадянам такої країни мізерну, 
порівняно із прибутками, заробітну плату. Як 
наслідок такої ситуації навіть у науковій літера-
турі зустрічаємо таке: «�у виробничому процесі 
працівник бере участь як його матеріальний 
компонент, у разі відсутності якого процес об-
ривається� Важливим аспектом формування 
ринкових відносин у нашій країні є підготовка 
працівників нового типу, які володіють певною 
психологією, культурним рівнем, здатністю ефе-
ктивно працювати в ринкових умовах» [10, 
с.185]. Отже, висновок лише один – в умовах 
глобалізації економіки працівник в Україні пот-
ребує захисту з боку держави. Якщо процеси 
регуляції трудових відносин будуть відбуватися 
на рівні окремого роботодавця службами 
управління персоналом, побудувати яку пропо-
нується у цитованій вище статті, то трудове 
право и права працівників стануть історією, а 
людина з її здібностями до праці – річчю, як у 
римських юристів. Вочевидь, економіка висту-
пає потужним регулятором суспільних відносин, 
але саме держава, якій належить провідне міс-
це у політичний системі будь-якого суспільства, 
є втіленням влади.  

Україна проголосила у Конституції, що люди-
на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються найвищою соціа-
льною цінністю. Навіть, якщо виходити з того, що 
положення Конституції є перспективою на май-
бутнє, незалежно від умов розвитку економіки, 
особа працівника та його трудові права й інте-
реси повинні охоронятися державою. Своєчас-
ною у цьому аспекті є думка, що бізнес готовий 
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говорити про свою соціальну відповідальність 
лише за умов безхмарної ситуації [11, с.3]. Слід 
погодитися з цією позицією, при тому, що в 
умовах глобалізації процесів виникають питання 
щодо співіснування правових ідей у регулюванні 
трудових відносин. З часу підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, в Україні збільшується (має збі-
льшуватися) кількість іноземних підприємств, де 
організації праці та принципи її регулювання 
відрізняються від вітчизняних. Поряд із цим все 
частіше постає проблема реалізації прав та ін-
тересів учасників трудових відносин в умовах 
поділу права на публічне та приватне. І це з 
урахуванням того, що сьогодні немає єдиної 
думки щодо критерію (їв) такого поділу права. 
Існує ряд наукових теорій поділу права на пуб-
лічне та приватне, зокрема: класична теорія 
Ульпіана, матеріальна та формальна теорії, і, 
нарешті, теорія заперечення. При цьому кожна з 
названих теорій має свої напрямки. Проте, по-
діл права на публічне та приватне є результа-
том історичного розвитку, а трудове право по-
єднує у собі елементи як приватного, так і 
публічного права. Ці факти вказують на необ-
хідність перебудови не лише системи трудового 
законодавства, а й перегляду правових форм та 
засобів захисту прав та інтересів учасників від-
носин у сфері праці. Означена проблема має 
дискусійний характер, адже основу системи 
трудового права становлять предмет та метод 
правового регулювання, але з огляду на зміни, 
які відбувають в умовах правової конвергенції, 
законодавчі принципи та форми організації сус-
пільної праці в Україні необхідно переглянути.  

Л.О. Золотухіна наполягає, що законні інте-
реси неможливо прописати в законодавстві в 
силу їх кількісної різноманітності, особистого 
характеру і відсутності об’єктивної необхідності 
держави впливати на всі сфери діяльності сус-
пільства імперативними методами [12, с.69]. 
Проте, законні інтереси працівників, які випли-
вають з природного права на працю, повинні 
бути закріплені законодавством. А, відповідно 
до характеру цих інтересів (публічний чи прива-
тний), слід обрати методи впливу на волю та 
свідомість учасників трудових відносин, щоб 
забезпечити реалізацію міжнародних стандартів 
у сфері праці в Україні. І у продовження цієї тезі 
зазначимо, що під міжнародними стандартами 
праці слід розуміти нормативну субстанцію між-
народного трудового права − одне з досягнень 
сучасної цивілізації, що відобразили результати 
узгоджених дій держав по внесенню у ринкову 
економіку соціальних цінностей, розробки зу-

силлями світового співтовариства інструментів 
соціальної політики, прийнятної для відповідних 
держава [13, с.480]. Отже, говорячи про міжна-
родні стандарти праці, важливо пам’ятати, що ці 
стандарти відображають рівень соціалізації ри-
нкової економіки та відображають рівень еконо-
мічного розвитку держави, а тому запроваджен-
ня міжнародних стандартів в Україні вимагає й 
поліпшення економічної ситуації, й надання 
правової форми новим угодам про праці, й ви-
знання пріоритету прав та інтересів працівника. 
Останні, реалізуючись належним чином, нада-
дуть змогу реально забезпечити той рівень ста-
ндартів, які прийняті міжнародною спільнотою. І 
тут слід погодитись із твердженням С.С. Алєк-
сєєва, що факт наближення між різними націо-
нальними і регіональними юридичними систе-
мами є лише зовнішнім проявом більш глибоких 
процесів, перетворюючих світ права, які можуть 
бути названі правовою конвергенцією, або пра-
вовою глобалізацією [14, с.114–115].  

Як пише І.Я. Кісєльов, на Заході акцент в 
правовому регулюванні праці зміщений в сто-
рону локального регулювання (в рамках галузі 
та підприємств). У зв’язку з цим, колективні до-
говори відіграють роль законодавчого джерела 
трудового права, а в деяких країнах їх значу-
щість в правовому регулюванні переважає і 
роль законодавства [15, с.242]. Такий стан ре-
чей свідчить про цілу низку факторів, які впли-
вають на розвиток відносини у сфері праці, зок-
рема глобалізація права, економіки та ринку 
праці. Так, останнім часом в Україні поширю-
ються нетипові форми залучення до праці, які 
не мають належного правового регулювання. 
Стрімко зростає кількість аутсорсингових послуг 
в сфері інформаційних технологій, організації 
бізнес-процесів, виробничій аутсорсингу, та аут-
сорсингу послуг, тощо. Моделі такого аутсорси-
нгу поділяються на повний і частковий аутсор-
синг [16, с.214]. За видами діяльності виділяють 
аутсорсинг логістичних функцій, аутсорсинг фі-
нансових і банківських функцій, аутсорсинг кор-
поративного навчання, аутсорсинг людських 
ресурсів [17, с.122]. У зарубіжних країнах підп-
риємництво націлене на розвиток місцевого та 
офшорного ІТ-аутсорсингу, а серед видів аутсо-
рсингу стрімко розвиваються: 1) аутсорсинг ін-
фраструктури, аутсорсинг мереж, електронна 
комерція, розробка веб-сайту і хостинг; 2) аут-
сорсинг бізнес-процесів, аутсорсінг людських 
ресурсів, обробка транзакцій, управління постав-
ками, адміністративна підтримка, юридичне об-
слуговування та безпека, продаж та маркетинг, 
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аутсорсинг документального супроводження, 
видавничий аутсорсинг [18]. До видів аутсорсин-
гу, які поширені в Україні, належать: виробничий 
аутсорсинг, аутсорсінг бізнес-процесів, ІТ-аут-
сорсинг [19, с.30], аутсорсинг послуг [20, с.44], 
аутсорсинг персоналу (аутстафінг) [21, с.89]. 
Враховуючи, що аутсорсинг не має належного 
правового регулювання в Україні, окремі його 
види необхідно визнати нетиповими формами 
зайнятості, які, на жаль, сьогодні переважно ре-
алізовуватися як неоформлені трудові відноси-
ни. Аутсорсинг потребує негайного правового  
закріплення в законодавстві України. При цьо-
му, норми щодо регулювання відносин по за-
стосуванню запозиченої праці, телероботи та 
роботи за викликом доцільно закріпити у норма-
тивних положеннях, на кшталт «Особливості 
регулювання трудових відносин за участю 
окремих категорій працівників і роботодавців» 
[22, с.104]. 

«Ряд нових форм нестандартної праці, які не 
регламентовані чинним трудовим законодавст-
вом, призводять до обмеження конституційного 
принципу, закріпленого в ст.43 Основного Зако-
ну (право на працю). Серед них варто відзначи-
ти запозичену працю та її види: аутстаффінг, 
аутсорсинг та лізинг; дистанційну роботу, робо-
ту за викликом� зволікання з вирішенням цієї 
проблеми може посилити напругу в соціально-
трудовій сфері та негативно позначитися на ри-
нку праці» [23, с.130–132]. Вітчизняні науковці 
наголошують, що «працівники, що формально 
перебувають в трудових відносинах з кадрови-
ми агенціями, не мають змоги брати участь у 
колективних переговорах і в управлінні органі-
зацією, в якій вони фактично працюють, незва-
жаючи на те, що виконувана ними робота за-
звичай носить постійний характер� При 
аутстаффінгу компанія виводить частину своїх 
працівників зі штату й передає їх кадровому 
приватному агентству. Агентство формально 
виконує для них функції роботодавця, але фак-
тично вони продовжують працювати в основній 
компанії» [24, с.137]. Г.І. Чанишева та Б.А. Ри-
мар справедливо стверджують, що «працівники, 
зайняті а агентствах найманої праці, змушені 
миритися не тільки з низькою заробітною пла-
тою, але також з відсутністю постійної роботи, 
неадекватним соціальним забезпеченням, не-
обхідністю часто інтегруватися у новий колек-
тив. Регулювання трудових та інших відносин, 
що виникають при позиковій праці, покликано 
згладити негативні наслідки для працівників, 
зберігаючи при цьому гнучкість, необхідну для 

користувача» [24, с.143]. Тобто, з метою захисту 
прав та законних інтересів працівників нетипові 
форми зайнятості повинні бути нормативно вре-
гульовані в Україні, для чого у законодавство 
необхідно внести відповідні зміни, а проект Тру-
дового кодексу доповнити положеннями, які ре-
гулюватимуть нові організаційні форми залу-
чення до суспільно-корисної праці. 

Проаналізувавши сучасний стан правового 
становища працівників у трудових відносинах 
(формальних і неформальних), ми дійшли таких 
висновків: 

1. Глобалізація економіки та правова конвер-
генція показує, що вітчизняне трудове законо-
давство «застрягло» у минулому та нездатне 
забезпечити належне гарантування, реалізацію, 
охорону і захист трудових прав та інтересів 
працівника. Правове становище вітчизняного 
працівника в Україні погіршується зі зростанням 
нових форм залучення до праці. Проект Трудо-
вого кодексу України, який мав би вирішити ці 
проблеми, за своїм змістом є розширеним трак-
туванням діючого Кодексу законів про працю 
України, з акцентом на розширення прав робо-
тодавця, що також доводить зростаючу тенден-
цію погіршення правового становища працівни-
ка. Правова конвергенція з позиції позитивного 
та прогресивного надає можливості запрова-
джувати апробовані форми залучення до суспі-
льної праці, однак наразі можна констатувати 
процес запозичення зарубіжного досвіду органі-
зації праці на підприємства, в установах, органі-
заціях призвів лише до змішування у сфері пра-
ці різних підходів до її правового регулювання, 
що негативно позначилося на правовому стано-
вищі працівників в Україні. 

2. Чинне законодавство України надає пра-
вові можливості реалізації будь-яких, не забо-
ронених законом, форм залучення до праці у 
межах трудових відносинах. Відсутність в Укра-
їні історичного досвіду використання різних ор-
ганізаційних форм залучення до праці в ринко-
вих умовах перетворила ці форми праці на 
моделі пригнічення працівників, які і так є еко-
номічно слабшою стороною трудового догово-
ру. Разом із тим держава виявляється неспро-
можною забезпечити законність і правопорядок 
у трудових відносинах, і замість удосконалення 
трудового законодавства через правове вирів-
нювання становища працівника і роботодавця 
дистанціювалася від свого обов’язку, віддавши 
вирішення цієї проблеми на локальний та інди-
відуальний рівень регулювання відносин у сфе-
рі праці. Як результат цього, протилежність  
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інтересів учасників відносин у трудовій сфері та 
невміння знаходити компроміси не дає можливо-
сті реалізувати у повній мірі правові можливості 
закладені у законодавстві країни. Відсутність по-
літичної волі щодо стимулювання роботодавців 
підвищувати якість трудового життя працівників 
обернулася мінімізацією роботодавцями витрат 
на оплату праці та розвитком тіньового ринку 
праці, заробітною платою у конвертах, не офо-
рмленням трудових відносин, тощо. 

3. Прийняття Трудового кодексу виступить 
об’єктивним каталізатором правових дослі-
джень форм та засобів реалізації громадянами 
прав у сфері праці, хоча не усі його положення 
можна визнати демократичними і такими, що за-
безпечують свободу праці. Так, перегляду підля-
гає державне регулювання обліку трудової дія-
льності працівника, а відмова від обов’язковості 

ведення трудових книжок може бути замінена 
на ведення відповідних реєстрів державою, що 
забезпечить максимальний захист персональ-
них даних працівника та унеможливить притри-
мання роботодавцем трудових книжки з метою 
подовження трудових відносин. Ефективність 
правового регулювання відносин у сфері праці 
залежить від створених державною правових 
умов, де реалізація прав учасників трудових 
відносин залежить від характеру їх інтересу. 
Стримувати економічне панування капіталу над 
людьми, держава має шляхом правового регу-
лювання, соціальним результатом якого має 
бути – вільна і здорова людина, як найвища со-
ціальна цінність в державі. Тобто, пріоритет має 
надаватися забезпеченню реалізації законних 
інтересів працівника та його природним трудо-
вим правам. 
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Костюченко О. Є. Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах. 
Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 200–207. URL: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2017_5_31.pdf 

DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1202446 
Визначено та охарактеризовано реальне правове становище працівника у трудових відносинах в Україні і обґрунто-
вано пропозиції та рекомендації щодо підвищення якості трудового життя працівника, як юридично рівного учасника 
трудових відносин. Наголошується, що в процесі удосконалення трудового законодавства України необхідно відмо-
витися від радянських стереотипів та привести його у відповідність з реаліями сьогодення забезпечивши правове 
регулювання нетиповим формам зайнятості з метою захисту трудових прав працівника. 

Ключові слова: правове становище, працівник, роботодавець, природні права та інтереси, аутсорсинг,  
трудова книжка, персональні дані 

*** 
Костюченко Е.Е. Отечественные реалии правового положения работников в трудовых от-
ношениях 

Определено и охарактеризовано реальное правовое положение работника в трудовых отношениях в Украине и 
обоснованы предложения и рекомендации по повышению качества трудовой жизни работника, как юридически рав-
ного участника трудовых отношений. Отмечается, что в процессе усовершенствования трудового законодательства 
Украины необходимо отказаться от советских стереотипов и привести его в соответствие с реалиями обеспечив 
правовое регулирование нетипичных форм занятости с целью защиты трудовых прав работника. 

Ключевые слова: правовое положение, работник, работодатель, естественные права и интересы, аутсорсинг, 
трудовая книжка, персональные данные 
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Kostyuchenko O.Y. Domestic Realities of the Legal Status of an Employee in Labor Relations 
The real legal status of an employee in labor relations in Ukraine is defined and described, and suggestions and recommen-
dations for improving the quality of working life of an employee as a legally equal participant in labor relations are substanti-
ated. It is noted that the rights of the employer to information about the future employee should protect the interests of the 
employee and prohibit interference in the personal life of the person, information received by the employer. Therefore, the 
draft Labor Code should contain appropriate employer obligations and provide legal means to prevent abuse of the employ-
er’s right to information. Separately, labor records of workers are replaced by the conduct of registries on labor activities of 
citizens. The rapid spread of atypical forms of employment in Ukraine has led to a worsening of the legal status of an em-
ployee in labor relations. Therefore, in order to protect the rights and legitimate interests of employees, non-standard forms 
of employment should be regulated in Ukraine. 
The globalization of the economy and legal convergence show that domestic labor legislation is «stuck» in the past and is 
unable to ensure the proper guarantee, implementation, protection and protection of labor rights and employee’s interests. 
The draft Labor Code of Ukraine, which should solve these problems, is, in its essence, an expanded interpretation of the 
current Labor Code of Ukraine, with a focus on empowerment of the employer, which also proves an increasing tendency for 
the worsening of the legal status of the worker. The author argues that in the process of improving the labor legislation of 
Ukraine, it is necessary to abandon Soviet stereotypes and bring them into line with the realities of the present, including en-
suring legal regulation of atypical forms of employment in order to protect workers’ labor rights. 

Key words: legal position, employee, employer, natural rights and interests, outsourcing, work record, personal data 
 
 




