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АНОТАЦІЯ 

Дашутін І.В. Проблеми правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах. – кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського національного 

університету «Острозька академія» –  Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

У дисертації комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах. 

Проаналізовано сутність та ознаки законності у трудових відносинах. 

З’ясовано генезис правового регулювання законності у трудових відносинах. 

Виокремлено мету, завдання та функції зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax.  

Законність у сфері трудових відносин має безпосереднє відношення до 

державного та суспільного контролю за дотриманням працівниками права на 

працю і можливостями його реалізації. Законність у трудових відносинах 

рівнозначно залежить від тристоронньої взаємодії суб’єктів соціального 

діалогу в Україні: держави, роботодавців та працівників. 

Відзначено, що першою ознакою законності у трудових 

правовідносинах є те, що законність забезпечується державним наглядом, 

контролем, а також можливістю звернення до компетентних органів. Нагляд і 

контроль, забезпечуючи ефективність дотримання трудового законодавства, 

тим самим забезпечують законність у трудових відносинах. Оскільки 

законність являє собою і систему нормативно-правових актів як таких, і 

забезпечення виконання норм цих актів суб’єктами трудових відносин 

посередництвом нагляду та контролю за цим процесом, то за її допомогою 

трудові відносини стають ефективними. 

Визначено, що другою ознакою законності у трудових відносинах є те, 

що при реалізації у сфері трудових правовідносин законність 
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трансформується в правопорядок. Вона характеризує, наскільки злагоджено 

діють всі засоби та способи забезпечення законності у трудових 

правовідносинах. 

Наступною ознакою законності у трудових відносинах є наявність 

ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що регулюють 

трудові відносини. Вона демонструє, що для забезпечення законності у 

трудових відносинах необхідно побудувати злагоджений механізм 

підпорядкування нормативно-правових актів у залежності від юридичної 

сили. 

Досліджено специфіку правового регулювання законності у трудових 

відносинах. Виведено особливості сучасного стану правового регулювання 

законності у трудових відносинах. Розглянуто принципи та гарантії 

правового регулювання законності у трудових відносинах.  

Обґрунтовано, що основними гарантіями правового регулювання 

законності у трудових правовідносинах є: 1) інститути відповідальності за 

порушення законодавства у сфері праці; 2) система державного, 

громадського й профспілкового нагляду та контролю за законністю у сфері 

трудових правовідносин; 3) визначення на законодавчому рівні базових прав 

найманих працівників, сукупність та обсяг яких не може бути обмежений на 

підзаконних рівнях правового регулювання, крім випадків, встановлених 

законодавством. 

Охарактеризовано сутність та ознаки забезпечення законності у 

трудових відносинах. Виділено елементи структури механізму правового 

забезпечення законності у трудових відносинах. Визначено специфіку 

правового забезпечення реалізації законності у трудових відносинах.  

У трудових відносинах визначено наступні соціальні та спеціально-

юридичні фактори забезпечення законності: закріплення основ права на 

працю, які фактично породжують трудові правовідносини, в Конституції 

України, відповідність чинного трудового законодавства Конституції 

України, відповідність локальних трудоправових актів галузевому 
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законодавству та Конституції України, право громадян на судовий захист 

своїх трудових прав, розвинута система трудового законодавства та 

підзаконних нормативно-правових актів, їх узгодженість, стабільність 

трудових правовідносин, високий рівень правосвідомості суб’єктів трудових 

відносин. 

 Арґументовано, що механізм забезпечення законності у трудових 

правовідносинах – це система послідовних правових засобів та способів, 

основною або ж однією з основних функцій яких є забезпечення законності у 

трудових правовідносин, в межах яких здійснюється реалізація, захист, 

охорона, гарантування та відновлення порушених трудових прав чи іншого 

порушення трудового правопорядку, яке полягало у невідповідності 

фактичних трудових правовідносин вимогам трудового законодавства 

України. 

Виділено проблеми правового регулювання реалізації законності у 

трудових відносинах та проблеми захисту трудових прав в Україні. Надано 

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення національного трудового 

законодавства. 

Доведено, що необхідно доповнити ст. 345 проекту Трудового кодексу 

ч. 7 наступного змісту: «За наявності підстав, передбачених ч. 1 цієї статті, 

державний інспектор може залучити до виявлення порушення трудового 

законодавства прихованого агента, який може вступати у трудові 

правовідносини з роботодавцем на невизначений період часу чи в іншій 

формі взаємодіяти з ним з метою виявлення порушення трудового 

законодавства щодо неофіційного оформлення трудових правовідносин, 

нарахування частини заробітної плати без сплати єдиного соціального 

внеску, правил безпеки виробництва, що створюють реальну загрозу для 

життя та здоров’я громадян». 

Здійснено аналіз тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах. Розглянуто 

специфіку забезпечення законності у трудових відносинах у контексті 
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євроінтеграції України. З’ясовано позитивний зарубіжний досвід 

забезпечення законності у трудових відносинах. 

Тенденція недопущення дискримінації у трудових відносинах полягає у 

наступному:  

1) визначенні вичерпного переліку підстав, за яких порушення 

законності у трудових відносинах є дискримінацією;  

2) зверненні особливої уваги на дискримінацію за ознакою статі як 

порушенні законності у трудових відносинах;  

3) визначенні того, що не є дискримінацією у трудових відносинах;  

4) наданні можливості особам, які вважають, що вони зазнали 

дискримінації у сфері праці, права звернутися до суду із заявою про 

відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди. 

Шведська модель забезпечення законності у трудових відносинах 

характеризується, передусім, наступними ознаками:  

1) здійсненням державою лише законотворчої функції;  

2) активною роллю держави в розробці та здійсненні програм, які 

стосуються ринку праці;  

3) вирішальною роллю соціального партнерства у досягненні 

компромісу, яке має пріоритет перед законністю у трудових відносинах;  

4) вирішенням трудових спорів і забезпеченням законності у трудових 

правовідносинах у державі у спеціальному суді. 

Створення в Україні судів у трудових справах на підставі французького 

досвіду, на відміну від досвіду Федеративної Республіки Німеччини, 

потребує прийняття спеціального нормативно-правового акта – Закону 

України «Про суди у трудових справах». Прюдомальні суди Франції суттєво 

відрізняються від місцевих судів, а отже, правове регулювання їх діяльності 

потребує спеціального порядку. Увесь проаналізований досвід Франції у 

даній сфері є позитивним, тому його потрібно відобразити у нормах такого 

нормативно-правового акта. Особливу увагу варто звернути на такі розділи:  
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1) «Засади організації судів у трудових справах», у якому 

регламентувати статті, присвячені завданням судів у трудових справах, 

принципам та правам;  

2) «Судоустрій», у якому шляхом прийняття відповідних статей 

врегулювати питання інстанцій, відділів судів у трудових справах, структури 

тощо;  

3) «Судді», який має бути присвячений встановленню вимог до особи 

судді, правам та обов’язкам, принципам діяльності, суддівської етики, 

перевірки їх способу життя тощо;  

4) «Порядок зайняття посади судді суду у трудових справах», який 

повинен регламентувати процедури виборів суддів та порядок їх призначення 

на посаду; 

5) «Кваліфікаційний рівень судді суду у трудових справах», який варто 

присвятити регламентації процедур професійного навчання суддів та 

підвищення кваліфікації. 

Також у даному нормативно-правовому акті мають бути наявними 

розділи для регламентації таких питань, як звільнення судді суду у трудових 

справах з посади і припинення його повноважень та відповідальності таких 

суддів.  

Ключові слова: трудові відносини, правове регулювання, проблеми 

правового регулювання, законність, трудові права, законодавство у сфері 

праці, трудовий договір, праця, працівник, роботодавець. 
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ANNOTATION 

Dashutin I.V. Problems of legal regulation of ensuring legality in labor 

relations. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – I. Malynovskyi Institute of Law The 

National University of Ostroh Academy – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation the theoretical and practical problems of legal regulation 

of providing of legality in labor relations are thoroughly investigated. The essence 

and features of legality in labor relations are analyzed. The genesis of legal 

regulation of legality in labor relations has been clarified. The purpose, tasks, and 

functions of legality in labor relations are distinguished. 

Legitimacy in the field of labor relations is directly related to state and 

public control over the observance of the right of workers to work and the 

possibilities of its implementation. Lawfulness in labor relations equally depends 

on the trilateral interaction of subjects of social dialogue in Ukraine: the state, 

employers and employees. 

It is noted that the first sign of legality in labor relations is that legitimacy is 

ensured by state supervision, control, as well as the ability to appeal to the 

competent authorities. Supervision and control, ensuring the effectiveness of 

compliance with labor laws, thus ensure the legality of labor relations. Since the 

legality is a system of normative legal acts as such, and ensuring the 

implementation of the norms of these acts by the subjects of labor relations through 

the supervision and control of this process, then through it, labor relations become 

effective. 

It is determined that the second sign of legality in labor relations is that, 

when implementing in the field of labor relations, the lawfulness is transformed 

into the rule of law. It describes how all means and methods of ensuring the 

legality of labor relations are coherent. 
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The next sign of legality in labor relations is the existence of a hierarchical 

subordination between normative and legal acts regulating labor relations. It shows 

that, in order to ensure the legality of labor relations, it is necessary to construct a 

coherent mechanism of subordination of normative legal acts depending on the 

legal force. 

The specifics of legal regulation of legality in labor relations are 

investigated. The peculiarities of the current state of legal regulation of legality in 

labor relations are outlined. The principles and guarantees of legal regulation of 

legality in labor relations are considered. 

It is substantiated that the main guarantees of legal regulation of legality in 

labor relations are: 1) institutes of responsibility for violation of legislation in the 

field of labor; 2) system of state, public and trade union supervision and control 

over legality in the field of labor relations; 3) the definition of the basic rights of 

employees at the legislative level, the totality and scope of which can not be 

limited by subordinate levels of legal regulation, except in cases established by 

law. 

The essence and features of maintenance of legality in labor relations are 

characterized. Elements of the structure of the mechanism of legal support of 

legality in labor relations are highlighted. Specifics of legal support for the 

implementation of legality in labor relations are determined. 

In the labor relations, the following social and special legal factors are 

ensured: securing the foundations of the right to work, which in fact give rise to 

labor relations, in the Constitution of Ukraine, the compliance of the current labor 

legislation with the Constitution of Ukraine, the compliance of local labor-law acts 

with sectoral legislation and the Constitution of Ukraine, the right of citizens to 

judicial protection of their labor rights, developed system of labor legislation and 

subordinate legal acts, their consistency, stability the nature of labor relations, a 

high level of legal consciousness of the subjects of labor relations. 

It is argued that the mechanism of ensuring legality in labor relations is a 

system of consistent legal means and methods, the main or one of the main 
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functions of which is to ensure legality in labor relations, within which the 

realization, protection, protection, guaranteeing and restoration of violated labor 

rights is implemented or another violation of labor law and order, which consisted 

in the inconsistency of actual labor relations with the requirements of labor 

legislation of Ukraine. 

The problems of legal regulation of the implementation of legality in labor 

relations and problems of labor rights protection in Ukraine are highlighted. 

Substantiated proposals for the improvement of national labor legislation are 

provided. 

Proved that it is necessary to supplement Art. Article 345 of the draft Labor 

Code, Part 7, reads as follows: "In the presence of the grounds provided for in 

paragraph 1 of this article, the state inspector may engage in the detection of a 

breach of labor law of a covert agent who may enter into an employment 

relationship with the employer for an indefinite period of time or in another form 

interact with him in order to detect a violation of labor legislation regarding the 

unofficial registration of labor relations, the calculation of part of wages without 

payment of a single social contribution, safety rules of production, endanger the 

life and health of citizens. " 

The analysis of tendencies of further development of legal regulation of 

providing of legality in labor relations is carried out. The specificity of ensuring 

legality in labor relations in the context of European integration of Ukraine is 

considered. A positive foreign experience of ensuring the legality of labor relations 

has been found. 

The tendency to avoid discrimination in labor relations is as follows: 

1) the determination of the exhaustive list of grounds for breach of legality 

in labor relations as discrimination; 

2) paying special attention to discrimination on the basis of gender as a 

violation of legality in labor relations; 

3) determination of what is not discrimination in labor relations; 
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4) empowering persons who believe that they have suffered discrimination 

in the field of labor, the right to apply to the court with a statement on the 

restoration of violated rights, compensation for material and non-pecuniary 

damage. 

The Swedish model of ensuring legality in labor relations is characterized, 

first of all, by the following features: 

1) the implementation of the state only law-making function; 

2) an active role of the state in the development and implementation of 

programs related to the labor market; 

3) the decisive role of social partnership in achieving a compromise that has 

priority over the legality of labor relations; 

4) the resolution of labor disputes and the maintenance of legality in labor 

relations in a state in a special court. 

The creation of labor courts in Ukraine based on French experience, unlike 

the experience of the Federal Republic of Germany, requires the adoption of a 

special legal act - the Law of Ukraine "On Labor Courts". Prudential trials of 

France differ significantly from local courts, and therefore, the legal regulation of 

their activities requires special order. All of the analyzed French experience in this 

area is positive, so it needs to be reflected in the norms of such a legal act. 

Particular attention should be paid to the following sections: 

1) "Principles of Organization of Courts in Labor Matters", which regulates 

the articles devoted to the tasks of the courts in labor cases, principles and rights; 

2) "Judiciary", in which through the adoption of relevant articles to settle 

issues of instances, departments of courts in labor cases, structures, etc .; 

3) "Judges", which should be devoted to the requirements for the person of a 

judge, rights and obligations, principles of activity, judicial ethics, verification of 

their lifestyle, etc .; 

4) "Procedure for occupying a position of a judge of a court in labor cases", 

which shall regulate the procedures for election of judges and the procedure for 

their appointment to office; 
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5) "Qualification level of a judge of a court in labor cases", which should be 

devoted to the regulation of professional training of judges and professional 

development. 

Also, in this legal act, there should be sections to regulate such issues as the 

dismissal of a judge of a court in labor matters from office and the termination of 

his powers and responsibility of such judges. 

Key words: labor relations, legal regulation, problems of legal regulation, 

legality, labor law, labor legislation, labor contract, labor, employee, employer. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сфера праці завжди виступала одним із 

найважливіших факторів, що визначали прогрес розвитку суспільства. У 

контексті цього об’єктивно зумовленою виступала необхідність вдалого та 

якісного врегулювання трудових правовідносин з боку державно-владних 

інституцій. Трудові відносини характеризуються широким та доволі 

близьким до економічної сфери суб’єктно-об’єктним наповненням, що 

вимагає посиленої уваги держави з метою сприяння ефективному 

співіснуванню та функціонуванню даних факторів. 

Одним із пріоритетних завдань держави у даному аспекті є 

забезпечення законності та належного правопорядку у сфері трудових 

відносин задля належної реалізації їх учасниками своїх прав та здійснення 

регламентованих обов’язків. У зв’язку з цим законодавець повинен діяти 

послідовно та виважено, формуючи цілісну систему законності, яка б 

комплексно врегульовувала усі сторони трудових відносин у державі. 

Законність у трудових правовідносинах має досить важливе значення, 

адже, якщо виходити із належності її до принципів трудового права, без її 

забезпечення та реалізації не можуть нормально втілюватися у життя 

трудові правовідносини. 

Трудові відносини є ключовим елементом економіки будь-якої країни 

та основною складовою усього комплексу суспільних відносин, оскільки 

саме від їх характеру й досконалості безпосередньо залежить якість життя 

громадян, продуктивність праці, соціальна злагода у суспільстві, а також інші 

фактори зростання життєвого рівня соціуму та рівня розвитку держави. 

Сьогодні в умовах євроінтеграційних процесів перед Україною постала 

гостра потреба у розробці та впровадженні нових підходів до трудових 

відносин, у тому числі й під впливом зарубіжного досвіду. Проблема його 

застосування у сфері забезпечення законності в трудових відносинах 

пов’язана з об’єктивними та суб’єктивними передумовами, які в реальному 

житті тісно пов’язані. Об’єктивну базу для європейської інтеграції у 
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забезпеченні законності в трудових відносинах становлять конкретні вимоги 

Європейського Союзу щодо імплементації міжнародних стандартів у 

вітчизняну правову систему та недосконалість вітчизняного законодавства. 

Суб’єктивні причини полягають, передусім, у європейському виборі нашої 

держави. Однією із головних тенденцій втілення даної задачі є формування 

відкритої правової системи для взаємодії з міжнародним правом і 

впровадження у різноманітних сферах в інтересах держави міжнародних 

стандартів, принципів, концепцій та ідей, а також удосконалення 

вітчизняного законодавства на основі зарубіжного досвіду. 

У міру зміни економічної моделі державне втручання у трудові 

правовідносини суттєво обмежене і можливе лише за умови порушення 

відповідного трудового законодавства, при тому у межах, передбачених 

законами України. Це зумовлює необхідність дослідження та пошуку нових 

моделей забезпечення законності у відносинах між працівниками й 

роботодавцями.  

Серед вчених, які раніше займалися дослідженням тематики 

забезпечення законності у трудових відносинах, заслуговують на увагу 

наступні: Н.А. Абузярова, В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, 

В.С. Венедіктов, В.В. Волинець, О.В. Гетьманцев, Н.Д. Гетьманцева, 

Л.П. Грузінова, Ю.М. Гришина, О.А. Губська, В.В. Жернаков, Т.А. 

Занфірова, М.І. Іншин, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, Н.О. 

Мельничук, С.С. Лукаш, В.Я. Мацюк, І.П. Малютіна, О.М. Обушенко, П.Д. 

Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.В. 

Тищенко, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. 

Численні наукові дослідження законності у трудових правовідносинах 

знайшли своє відображення переважно в підручниках з трудового права, де 

законність розглядається як один із загальноправових принципів трудового 

права, а визначення даної дефініції зазвичай є дуже подібним у працях всіх 

науковців. Таким чином, досі у доктрині трудового права проблематика 
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правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах не 

була предметом ґрунтовного дослідження, що й обумовлює її актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» згідно з 

кафедральною темою «Адміністративний метод правового регулювання у 

фінансових, адміністративних та трудових відносинах» (державний 

реєстраційний номер 0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити поняття й ознаки законності у трудових відносинах; 

 дослідити генезис правового регулювання законності у трудових 

відносинах; 

 з’ясувати сутність та специфіку правового регулювання законності у 

трудових відносинах; 

 розкрити мету, завдання, функції та гарантії законності у трудових 

відносинах; 
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 здійснити аналіз сучасного стану правового регулювання законності 

у трудових відносинах; 

 вивести зміст механізму правового забезпечення законності у 

трудових відносинах; 

 конкретизувати значення та особливості механізму правового 

забезпечення законності у трудових відносинах; 

 виділити структуру механізму правового забезпечення законності у 

трудових відносинах та її складові елементи; 

 виокремити теоретико-практичні проблеми правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах; 

 деталізувати проблеми правового регулювання реалізації законності у 

трудових відносинах та проблеми захисту трудових прав в Україні; 

 запропонувати тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах; 

 здійснити аналіз європейської інтеграції у забезпеченні законності у 

трудових відносинах; 

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення 

зарубіжного досвіду забезпечення законності у трудових відносинах. 

Об’єктом дослідження є відносини, що пов’язані із забезпечення 

законності у сфері праці.  

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах. 

Методи дослідження. Належний ступінь наукової обґрунтованості і 

достовірності результатів дослідження забезпечено використанням як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання правових явищ, а саме: 

діалектичного, порівняльно-правового, структурного, історико-правового, 

логіко-семантичного та ін. 

Методологічною основою наукового дослідження є діалектичний 

метод пізнання правових явищ, який дозволив вирішити поставлені завдання 
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щодо аналізу теоретико-практичних проблем законності у трудових 

відносинах. Використання структурного методу виявилося найбільш 

ефективним при визначенні завдань, функцій законності у трудових 

відносинах, принципів та гарантій правового регулювання законності у 

трудових відносинах (пп. 1.3; 1.4; 2.3), а також дозволило зробити аналіз 

елементів структури механізму правового забезпечення законності у 

трудових відносинах (п. 3.2). Історико-правовий метод наукового 

дослідження застосовано для з’ясування особливостей становлення та 

розвитку правового регулювання законності у трудових відносинах (п. 1.2). 

Завдяки методу порівняльно-правового аналізу проведено 

загальнотеоретичну характеристику щодо забезпечення законності у 

трудових відносинах у контексті євроінтеграції України та проаналізовано 

зарубіжний досвід забезпечення законності у трудових відносинах (пп. 5.2; 

5.3). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний 

апарат в означеній сфері (пп. 1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.3), а використання 

формально-логічного методу та методу моделювання допомогло 

сформулювати пропозиції щодо вирішення проблем правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах, а також обґрунтувати 

тенденції подальшого розвитку правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах (пп. 4.1; 4.2; 5.1). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретико-

правових проблем правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах. У результаті проведеного дослідження розроблено 

відповідну концепцію, сформульовано низку нових наукових положень та 

висновків, запропонованих особисто автором. Основними з них є такі: 

уперше: 

 визначено, що захист трудових прав найманих працівників в 

Україні зустрічається із такими базовими проблемами, які випливають із 

недодержання режиму законності: 1) недоліки правової бази у сфері 
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юридичної відповідальності, яка продовжує знаходитись на стадії 

формування та розвитку; 2) неврегулювання окремих аспектів трудових 

правовідносин, які особливо потребують такого регулювання у міру 

ризиків для трудових прав найманих працівників; 3) неналежне 

організаційне забезпечення виконання наявного законодавства; 4) 

затягування із прийняттям нового Трудового кодексу України, яким 

повинна бути завершена реформа трудових правовідносин; 

 сформульовано поняття «функції зaкoннocтi у тpудoвиx 

вiднocинax» як ocнoвнi зaгaльнi нaпpямки її регулятивного впливу нa тpудoвi 

вiднocини, щo виpaжaють cутнicть тa coцiaльнe пpизнaчeння зaкoннocтi як 

ocoбливoгo cуcпiльнo-пpaвoвoгo peжиму i peaлiзуютьcя упoвнoвaжeними 

cуб’єктaми чepeз дiяльнicть у cфepi праці задля досягнення мети та 

здійснення завдань законності у трудових відносинах; 

 виділено ознаки законності у трудових відносинах, якими є такі: 

1) забезпечується державним наглядом, контролем, а також можливістю 

звернення до компетентних органів; 2) при реалізації в сфері трудових 

правовідносин трансформується в правопорядок; 3) характеризується 

наявністю ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що 

регулюють трудові відносини; 4) законність можлива лише за умови 

виникнення трудових правовідносин; 

 узагальнено особливості правового забезпечення реалізації 

законності у трудових правовідносинах, якими є наступні: 1) реалізується як 

органами державної влади, так і суб’єктами – учасниками трудових 

правовідносин; 2) найбільш зацікавленим суб’єктом у реалізації законності є 

найманий працівник; 3) наймані працівники можуть реалізувати законність у 

трудових правовідносинах як самостійно, так і через профспілкові 

організації, які серед суб’єктів трудових правовідносин мають найбільшу 

сукупність інструментів-повноважень; 4) правове забезпечення реалізації 

законності врегульовано як у КЗпП (майбутньому ТК), інших законодавчих 

актах трудового законодавства, так і в законодавчих актах інших галузей; 5) 
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правове забезпечення реалізації законності у трудових правовідносинах 

можна охарактеризувати як належне; 

 визначено завдання законності у трудових відносинах як особливих 

конкретно визначених програмних засад забезпечення належного 

правопорядку та дії норм законодавчих нормативно-правових актів на 

учасників трудових правовідносин, які реалізуються шляхом створення 

ефективного трудового законодавства та належної його реалізації; 

 узагальнено систему особливостей механізму правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, які полягають у 

наступному: 1) розгалуженій структурі елементів механізму; 2) поєднанні 

інституційної та правової складової; 3) включенні в себе таких елементів, як 

захист, охорона, реалізація, гарантування та поновлення; 4) для практичного 

застосування механізму не обов’язковим є порушення конкретного трудового 

права, а достатньо порушення будь-якого положення трудового 

законодавства, яке прямо не впливає на трудові права та інтереси найманих 

працівників чи роботодавців; 5) переважанні трудових прав найманих 

працівників, що випливає із режиму законності; 6) забезпеченні не лише 

органами державної влади, але й учасниками трудових правовідносин, із 

яких особливу роль відіграють профспілки та об’єднання роботодавців; 7) 

поширенні режиму законності і на локальне регулювання на рівні 

підприємства, а також на дотримання положень трудових договорів, якщо це 

не суперечить нормам законодавства України; 

 сформульовано перелік завдань зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax, 

а саме: зaбeзпeчeння пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa їx нaлeжнoї 

peaлiзaцiї; зaбeзпeчeння гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa мiж coбoю; cпpияння вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx 

пpaвoвiднocин Кoнcтитуцiї Укpaїни; нaлaгoджeння eфeктивнoї дiяльнocтi 

opгaнiв дepжaвнoї влaди, щo нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx 

пpaвoвiднocин, вiдпoвiднo дo aктiв чиннoгo зaкoнoдaвcтвa; cпpияння 

пoбудoвi пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiї зacaд функцioнувaння 
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гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa; фopмувaння нaлeжнoгo piвня пpaвoвoї 

культуpи тa пpaвocвiдoмocтi в учacникiв тpудoвиx вiднocин; вcтaнoвлeння 

нeoбxiднoгo piвня дoдepжaння учacникaми тpудoвиx вiднocин пpипиciв 

зaкoнoдaвcтвa тa дocягнeння пpaвoпopядку у cфepi пpaцi; 

удосконалено: 

 трактування поняття законності у трудових правовідносинах, під 

яким запропоновано розуміти принцип, метод, режим та/або комплексне 

правове явище, що визначає прямий зв’язок між прийнятими нормами 

трудового права та засобами і способами контролю, нагляду, заохочення, 

примусу, можливостями звернення до компетентних державних органів щодо 

регулювання сфери праці з метою встановлення тристоронньої взаємодії 

держави, роботодавців та працівників у процесі забезпечення і реалізації 

норм трудового права; 

 пропозиції щодо розгляду проблем правового регулювання 

реалізації законності у трудових правовідносинах, а саме: 1) доповнити ч. 1 

ст. 371 проекту Трудового кодексу України наступним положенням: «Комісія 

з трудових спорів може утворюватися за домовленістю між об’єднаннями 

роботодавців та профспілками. У такому разі юрисдикція комісії з трудових 

спорів поширюється виключно на тих роботодавців, які дали згоду на 

утворення такої комісії чи в подальшому визнали юрисдикцію відповідної 

комісії та приєдналися до неї як учасники. У випадку утворення комісії з 

трудових спорів об’єднаннями роботодавців та профспілок вона може діяти у 

статусі окремої юридичної особи або в межах організації профспілки. 

Фінансування діяльності комісії здійснюється за домовленістю об’єднання 

роботодавців та профспілок, а за відсутності такої домовленості – на 

паритетних засадах»; 2) доповнити ст. 379 проекту Трудового кодексу 

України ч. 2 наступного змісту: «Якщо протягом встановленого строку 

рішення комісії з трудових спорів не було виконано у добровільному 

порядку, останнє підлягає примусовому виконанню»; 3) доповнити ст. 376 

проекту Трудового кодексу України ч. 5, яка містить таке положення: 
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«Комісія з трудових спорів вживає можливих та доцільних заходів для 

примирення сторін і пошуку консенсусу перед прийняттям рішення по суті 

трудового спору»; 

 деталізацію складових тенденції забезпечення законності у 

трудових відносинах, один із суб’єктів яких є іноземним, що включає: 1) 

забезпечення законності у трудових відносинах, у яких працівник є 

іноземним; 2) забезпечення законності у трудових відносинах, у яких 

роботодавець є іноземним; 3) забезпечення законності у трудових відносинах 

громадян України, які працюють за межами України; 

 характеристику наступних соціальних та спеціально-юридичних 

факторів забезпечення законності: закріплення основ права на працю, які 

фактично породжують трудові правовідносини, в Конституції України; 

відповідність чинного трудового законодавства Конституції України; 

відповідність локальних трудоправових актів галузевому законодавству та 

Конституції України; право громадян на судовий захист своїх трудових прав; 

розвинута система трудового законодавства та підзаконних нормативно-

правових актів, їх узгодженість; стабільність трудових правовідносин; 

високий рівень правосвідомості суб’єктів трудових відносин; 

 групування тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах, якими 

названо наступні: 1) забезпечення недискримінації працівників за 

ознаками статі, раси, політичних переконань та інших обставин, у тому 

числі рівне ставлення до чоловіків та жінок; 2) забезпечення рівності прав 

працівників і роботодавців, балансу їх інтересів й інтересів держави; 

3) забезпечення диференціації правового регулювання праці; 4) 

забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, 

роботодавця та держави; 5) забезпечення правового регулювання охорони 

праці та попередження масових звільнень; 6) європейська інтеграція у 

забезпеченні законності в трудових відносинах та використання 

зарубіжного досвіду забезпечення законності у трудових відносинах;  
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 обґрунтування, що шведська модель організації трудових відносин 

характеризується наступними ознаками: 1) держава здійснює лише 

законотворчу функцію; 2) активна роль держави виявляється в розробці та 

здійсненні програм, які стосуються ринку праці; 3) законність у трудових 

відносинах не є першочерговим завданням, адже сторони передусім 

досягають компромісу завдяки соціальному партнерству; 4) у державі діє 

спеціальний суд для вирішення трудових спорів і забезпечення законності у 

трудових правовідносинах; 

 розуміння того, що тенденція заборони примусової праці на 

сьогодні полягає у наступному: 1) встановленні випадків, за яких заборона 

примусової праці кваліфікується як порушення законності у трудових 

відносинах; 2) встановленні випадків, за яких дії роботодавця не вважаються 

примусовою працею; 3) наближенні змісту норм, що встановлюють заборону 

примусової праці, до змісту міжнародних договорів та угод, учасником яких 

є Україна; 

дістали подальшого розвитку: 

 етапізація становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах, яка включає такі періоди: 1) 1835–1913 рр.; 2) 1913–1922 

рр.; 3) 1922 р. – 30-ті рр. ХХ ст.; 4) 30-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.; 5) 1991 р. – 

нинішній час; 

 аргументація, що на предмет офіційної зайнятості, дотримання 

вимог трудового законодавства щодо робочого часу та часу відпочинку, 

виплати заробітної плати у повному обсязі із сплатою усіх передбачених 

законодавством платежів та соціальних внесків було б доцільно 

здійснювати перевірку, по-перше, без попереднього повідомлення 

роботодавця про це, по-друге, із застосуванням у поєднанні з 

інспектуванням інших форм контролю та нагляду, у тому числі 

перманентного, по-третє, важливо розширити підстави для здійснення 

позапланових заходів контролю та використання нестандартних форм 
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контролю не лише фактом звернення працівників про порушення їх прав та 

законних інтересів, а й самою обґрунтованою підозрою існування ризиків 

такого порушення; 

 характеристику проблеми попередження масових звільнень, яка 

полягає у тому, що у чинному Кодексі законів про працю України не 

встановлено ні процедури масового вивільнення, ні умов, за яких воно може 

відбуватись, ні можливих способів вирішення даної ситуації; 

 узагальнення, що у доктрині трудового права тенденції 

забезпечення законності у трудових відносинах є концептуально 

спрямованими на вдосконалення трудового законодавства у цілому щодо: 

мінімального використання бланкетних норм; переходу на колективно-

договірне регулювання; спрямування на забезпечення функціонування 

ринкової економіки; рівноваги інтересів найманих працівників і 

роботодавців; 

 положення про те, що країни англосаксонської моделі, зокрема 

Велика Британія, не є вдалим прикладом для України у контексті 

запозичення досвіду щодо забезпечення законності у трудових відносинах. 

Обґрунтовано це тим, що надання широких прав і свобод роботодавцям у 

декількох проектах Трудового кодексу України викликало широке 

громадське обурення. Централізована система управління зайнятістю та 

боротьби з безробіттям у нашій державі існує і її ліквідація на сьогодні не 

розглядається; 

 твердження про те, що необхідно врегулювати питання 

нестандартних форм зайнятості в окремій главі Трудового кодексу України, а 

також більш детально визначити питання регулювання проходження 

випробування та зайнятості, що поєднується з виробничим навчанням. З цією 

метою слід провести окремі комплексні наукові та фахові дослідження, в ході 

яких розробити відповідні доповнення до законопроекту; 
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 конкретизація того, що недоліком чинного трудового законодавства 

є неналежне регулювання нормативно встановлених принципів, які повинні 

відображатися у трудових правовідносинах, адже їх пряме закріплення 

робить дотримання таких принципів елементом законності, а порушення 

відповідних принципів у суспільних відносинах дозволяє стверджувати про 

те, що законність у цьому конкретному випадку забезпеченою не була. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про проблеми правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах; 

– у правотворчості – з метою розробки нових та удосконалення 

чинних нормативно-правових актів з питань забезпечення законності у 

трудових відносинах; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень забезпечення законності у сфері праці; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як 

«Трудове право України», «Проблеми трудового права» у вищих 

юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських 

занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при 

розробці методичних рекомендацій та підготовці робочих програм, планів, 

підручників, навчальної і прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно, усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора, отримані дисертантом особисто. Усі 

наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 
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дисертантом на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. 

Київ, 14 травня 2015 року), «Пріоритетні проблеми юридичної науки: 

сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 

2015 року), «Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 року), «Актуальні проблеми 

сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 року), «Проблеми 

теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. 

Київ, 25–26 лютого 2016 року), «Теорія і практика розвитку правових 

інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. 

Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Актуальні проблеми реформування 

системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 

27–28 січня 2017 року), «Тенденції розвитку науки трудового права та 

права соціального забезпечення» (м. Київ, 20 квітня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, сімнадцяти статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у 

наукових виданнях іншої держави, а також в десяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

396 сторінок. Список використаних джерел складається із 391 найменування 

і займає 42 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОННОСТІ У 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

1.1 Поняття та сутність законності у трудових відносинах  

Сучасна юридична наукова думка немає чітких меж і доволі часто 

вчені при дослідженні певної проблематики поєднують дві і більше галузі 

права. Чимось подібним вирізняється питання законності у трудовому праві, 

адже законність прийнято трактувати як правову категорію із сфери 

дослідження теорії держави і права або один із ключових принципів права.  

Якщо розглядати питання законності у трудових правовідносинах, то 

воно набуває більш конкретних контурів, оскільки переходить від загальної 

теорії права до сфери трудового права, де законність вченими розглядається 

також достатньо багатоаспектно. Варто зауважити, що в більшості випадків 

думки науковців щодо визначення терміна «законність» разом із 

окресленням конкретних ознак даного правового явища ґрунтуються на 

досвіді дослідження даної дефініції у загальній теорії права.  

Загалом, законність у трудових правовідносинах має важливе значення, 

адже, якщо виходити із належності її до принципів трудового права, то без її 

забезпечення та реалізації не можуть належним чином втілюватися у життя 

трудові правовідносини. Стосовно визначення поняття та ознак законності у 

трудових правовідносинах, то із наведених раніше численних позицій 

потрібно виокремити найбільш актуальні та ґрунтовні і на їх основі 

дослідити законність у різних аспектах, що існують у науці трудового права. 

Серед вчених, які займалися дослідженням інтерпретації законності у 

трудових правовідносинах, а також її теоретико-правовою характеристикою, 

варто виділити таких, як Н.А. Абузярова, Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, О.В. 

Гетьманцев, Л.П. Грузінова, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, В.Г . 

Короткін, І.П. Малютіна, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. 
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Численні наукові дослідження законності у трудових правовідносинах 

знайшли своє відображення переважно в підручниках з трудового права, де 

законність розглядається як один із загальноправових принципів трудового 

права, а визначення даної дефініції, зазвичай, є дуже подібним у всіх 

науковців. Ми, із свого боку, спробуємо проаналізувати максимально 

можливу кількість різних думок щодо визначення поняття законності у 

трудових правовідносинах та розуміння специфіки даної категорії, після чого 

наведемо власне трактування та почергово розкриємо кожну ознаку 

законності у трудових правовідносинах.  

Зважаючи на те, що успіх втілення будь-якої ідеї безпосередньо 

залежить від належного ступеня її теоретичної розробленості, реалізація 

концепції соціальної, правової держави на сучасному етапі державотворення 

в Україні стримується, зокрема, відсутністю узгодженої, науково 

обґрунтованої позиції стосовно змісту цієї моделі державності, специфічних 

умов її формування і функціонування, а також напрямків подальшого 

розвитку. Як наслідок, на сучасному етапі становлення української 

державності особливої актуальності набувають дослідження умов і тенденцій 

розвитку держави, її внутрішньо іманентних та історично мінливих ознак, 

визначення напрямків її подальшого розвитку. Потребують оновлення та 

узагальнення знання, отримані в процесі визначення оптимальних форм і 

методів діяльності держави у різних країнах. Особливий інтерес при цьому 

становлять закономірності, що виявляються при поєднанні моделей 

соціальної та правової держави. Звернення до тематики соціальної правової 

держави має також і важливе прикладне значення, оскільки пов’язане із 

можливістю переведення певних ідей із формально теоретичного у 

практичний вимір, що матиме для України важливі теоретичні і практичні 

наслідки [1, с. 3]. 

Право стає дієвим засобом соціального регулювання. Саме від права 

люди чекають надійних гарантій від сваволі влади, корпоративних структур, 

злочинців. Правові важелі є найефективнішим засобом вирішення 
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економічних, соціальних і міжнародних проблем. Як регулятор суспільних 

відносин право – ефективний інструмент забезпечення громадянського миру 

в суспільстві. Його роль особливо зростає в умовах ринкових реформ і 

побудови соціальної держави. Право, як і держава, має виявляти  себе в дії. У 

цьому розумінні право може бути лише активним, діючим, оскільки «те, що 

не здійснюється, не може бути визнано правом». Отже, головною 

характеристикою права є здатність чинити реальний вплив на діяльність і 

поведінку людей і таким чином стверджувати у взаємовідносинах між 

людьми засади цивілізованості та соціального партнерства. Суспільний 

розвиток висуває і далі буде висувати нові проблеми, все складніші ситуації, 

які вимагають коригування поглядів на право та його роль у сучасному світі, 

оскільки право, безперечно, – це один із найважливіших механізмів 

упорядкування людського суспільства, нерозривно пов’язаний з духовною та 

соціальною сутністю людини. Тому зміна поглядів на роль права неминуча в 

наш час із його складними економічними, національними, екологічними 

проблемами, загрозою воєн, що ставить на порядок денний саму проблему 

виживання людства [2, с. 16-17].  

Побудова правової держави без підвищення правової культури та рівня 

правосвідомості громадян неможлива. Підвищення рівня правової культури 

суспільства, в свою чергу, вимагає підвищення рівня та якості організації 

правового виховання, яке здійснюється шляхом навчання, пропаганди, 

агітації та самовиховання. Водночас, найбільш ефективною і результативною 

формою правового виховання є правова освіта, тобто цілеспрямована, 

систематична діяльність навчально-виховних і культурно-освітніх закладів, 

спрямована на засвоєння необхідного рівня знань про державу і право, 

формування й підвищення рівня правосвідомості та правової культури, 

виховання учасників правовиховного процесу в дусі поваги до закону та прав 

людини [3, с. 13].  

Правова держава у зв’язку з її орієнтацією на людину і відповідальністю 

перед людиною прагне забезпечити її свободу. Однак цей процес доволі 
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складний і діалектично суперечливий. У його основі лежить правовий статус 

особистості, який в державно-правовому суспільстві виконує роль 

самостійного регулятора суспільних відносин. З точки зору правової 

держави, визначальними його умовами є рівні можливості, справедливість, 

свобода думки, вибору, переконань тощо [4, с. 100]. Правова держава 

залежить від законності усіх правовідносин у суспільстві, в тому числі у 

трудових правовідносин, оскільки праця є фундаментальною категорією для 

забезпечення життєдіяльності працівника та його сім’ї. 

Правові відносини трактуються як такі, що охоплюють увесь масив 

суспільних відносин, оскільки останні не можуть існувати поза правом. 

Прихильники такої позиції виходили з того, що будь-яке вольове відношення 

людей має бути нормованим, тобто вираженим через правове відношення. 

Отже, юридичне відношення (правове відношення), з одного боку, є 

вольовим відношенням, в яке люди вступають із своєї волі і в якому вони 

проявляють свою волю, а, з іншого боку, перебуваючи у добровільно 

встановлених суспільних відносинах, люди не можуть не бути учасниками 

правовідносин, оскільки кожне суспільне (вольове) відношення у тій чи 

іншій формі регулюється нормами права [5, с. 273]. 

Значна кількість науковців визнає суспільне відношення категорією 

більш широкою, ніж правове відношення, а відтак – первинною щодо неї. Ця 

позиція може бути зведена до того визначального моменту, що 

правовідносини трактуються як один з видів суспільних відносин, тобто тих 

суспільних відносини, які врегульовані нормами права. Реальне життєве 

відношення взагалі існує саме по собі, але потрапивши у сферу дії права, має 

здійснюватися відповідно до приписів правової норми. При цьому іноді 

уточнюється, що правове відношення є особливим видом суспільного 

відношення: воно виникає у відповідності з вимогами норм права, а його 

учасники мають певні права та обов’язки, реалізація яких (забезпечення 

належної поведінки учасників правовідносин, характер котрої визначається у 

залежності від обставин) гарантується можливістю державного примусу [6,           
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с. 73-74]. 

Ще до здобуття Україною незалежності радянські вчені соціалістичне 

трудове правовідношення визначали як зобов’язальне відношення між 

вільним і рівноправним працівником, активним учасником соціалістичного 

будівництва, з одного боку, і соціалістичним підприємством (установою, 

громадською організацією) як ланкою соціалістичного господарства або 

державного апарату – з іншого. Внаслідок цього відношення працівник, 

реалізуючи закріплене за ним Конституцією право на працю, включається в 

соціалістичну кооперацію праці шляхом вступу у виробничий колектив 

підприємства; на підприємстві працівник зобов’язується виконувати 

погоджену сторонами трудову функцію, підкоряючись діючому 

внутрішньому трудовому розпорядку; підприємство ж зобов’язується: а) 

оплачувати працю працівника відповідно до її кількості і якості; б) 

забезпечити здорові і безпечні умови праці; в) організувати процес праці на 

соціалістичних засадах, тобто вживаючи заходів щодо підвищення 

продуктивності праці, залучаючи працівника в складі колективу 

підприємства до управління виробництвом і сприяючи поліпшенню 

матеріальних і культурних умов його життя [7, с. 137]. 

В.С. Венедіктов під трудовими правовідносинами розуміє 

урегульований нормами трудового права добровільний юридичний зв’язок 

працівника з роботодавцем, за яким працівник зобов’язується виконувати 

визначену трудову функцію на конкретному виробництві з підпорядкуванням 

його внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується 

оплачувати її за трудовим внеском і створювати умови праці відповідно до 

законодавства, колективного і трудового договору [8, с. 60-61]. Тобто як і 

раніше, так і зараз сутність трудових правовідносин зводиться до 

законодавства, конкретного закону у сфері праці та законності загалом. 

Трудові відносини як предмет трудового права характеризуються 

такими специфічними рисами: протікають в умовах внутрішнього трудового 

розпорядку з підкоренням працівника регламентованим умовам спільної 
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діяльності; громадяни включаються в трудовий колектив, в результаті чого 

вони стають працівниками конкретної організації; включення в трудовий 

колектив опосередковано особливим юридичним фактом (трудовим 

договором, актом конкурсного відбору, актом призначення тощо); змістом 

трудових відносин є особисте виконання роботи  за певною спеціальністю, 

кваліфікацією, посадою; трудові відносини є відплатними, тобто працівники 

за свою працю отримують винагороду у вигляді заробітної плати; трудові 

відносини мають, як правило, тривалий характер тощо. Трудовим відносинам 

державних службовців властиво те загальне, що характерне для будь-яких 

трудових відносин, які є предметом даної галузі права. Разом з тим, вони 

мають особливості, обумовлені специфікою праці на державній службі. 

Особливе загального характеру, що притаманне всім трудовим відносинам 

державних службовців, – це їх направленість на виконання завдань і функцій 

держави [9, с. 48-49]. 

А.Р. Мацюк вважає, що в залежності від змісту трудової діяльності 

конструюються похідні види соціальної діяльності: політичної, ідеологічної, 

державної тощо, які опосередковуються відповідними суспільними 

відносинами. Суб’єкт будь-якого виду соціальної діяльності – одночасно 

учасник трудових відносин, які виникають на підставі  суспільного поділу і 

здібностей працювати і відповідних політичних, ідеологічних, державних та 

інших відносин, а також змісту самої трудової діяльності. Як учасник 

трудових відносин суб’єкт праці вступає у внутрішні відносини у рамках 

місця прикладення здібностей до праці, як учасник інших соціальних 

відносин – у внутрішні відносини з третіми особами і органами. Отже, 

пізнання структури трудової діяльності і відповідних суспільних форм 

дозволяє повніше визначити коло трудових відносин, які виникають на її 

основі, а співвідношення її з іншими видами соціальної діяльності сприяє 

відмежуванню предмета трудового права від інших суспільних відносин, які 

регулюються суміжними галузями права [10, с. 141]. І всі ці відносини мають 



23 

бути законними, що потребує детального з’ясування сутності та 

етимологічного змісту даної правової категорії у доктрині трудового права. 

Якщо вести мову про відповідні юридичні передумови і підстави руху 

правових зв’язків у сфері трудових відносин, то їх зводять до трьох основних 

категорій: 1) нормативних передумов (нормативно закріпленої можливості 

відповідних суб’єктів трудового права вступити у трудові правовідносини); 

2) правосуб’єктних передумов (здатності суб’єктів трудового права своїми 

діями набувати відповідних прав та виконувати покладені обов’язки); 3) 

фактичної основи виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин 

(складається із юридичних фактів у сфері трудових правовідносин, які 

виступають підставами виникнення зміни і припинення даних 

правовідносин) [11, с. 3]. 

У радянській юридичній науці панувало розуміння законності як 

суворого і неухильного виконання законів і підзаконних нормативних актів 

усіма суб’єктами радянського права: державними органами, громадськими 

організаціями, посадовими особами і громадянами. Таке розуміння 

законності було домінуючим в юридичній літературі. Окремі спроби                  

по-новому підійти до розкриття змісту категорії законності не знаходили 

підтримки. Дійсно можна сказати, що сутність законності полягає в 

суворому, неухильному дотриманні і виконанні чинних законів усіма 

суб’єктами права. Це визначення є квінтесенцією змісту законності. Проте у 

публікаціях останнього часу звертається увага на те, що такий підхід до 

розуміння поняття законності є однобічним і не враховує всіх її проявів і 

аспектів, не відображає сучасних процесів політико-правового життя 

суспільства [12, с. 69]. 

С.І. Алаіс вважає, що законність є принципом права, поведінки всіх 

його суб’єктів та діяльності держави, що водночас є методом державного 

управління суспільством та побудови системи нормативно-правових актів і 

реалізується в особливому режимі суспільно-політичного життя, в результаті 
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існування якого стає умовою встановлення правопорядку і основою 

державної дисципліни [13, с. 54].  

О.А. Лукашева обґрунтовує, що основа законності – це, насамперед, 

наявність системи норм, які правильно відображають об’єктивні потреби 

суспільного розвитку і волю народу, а також їх суворе і неухильне втілення в 

життя. Тільки єдність цих складових елементів забезпечує істинну законність 

у суспільстві. Наявність науково обґрунтованого законодавства, що 

відображає об’єктивні закономірності суспільного розвитку, не може 

забезпечити реалізації ідей, які стоять перед суспільством, якщо норми 

законодавства не проводяться в життя, якщо його приписи порушуються. 

Водночас, реалізація правових актів, що суперечать законам суспільного 

розвитку, народній волі, також заподіює шкоду інтересам суспільства [14, 

с. 24-25]. 

Законність у юриспруденції можна трактувати як доволі широке 

поняття, а тому воно стало причиною деяких філософських досліджень у 

рамках правових наук. Зокрема одним із дослідників законності є І. П. 

Малютіна, яка має своє бачення законності у правовому просторі. Так, вчена 

вважає, що у класичному розумінні законність виступає абстрактно-

теоретичною концепцією, що виступає основою правової ідеології держави і 

суспільства. На її переконання, це соціально-правова категорія, що 

відображає стан суспільства в усіх сферах його життєдіяльності і впливає на 

їх подальше функціонування і розвиток, де законність є формою вираження 

закону. Теоретико-філософське і правове розуміння дефініцій понять «закон» 

і «законність» вимагає вивчення ідей видатних мислителів в історичній 

ретроспективі їх появи [15, с. 146]. Таким чином, така позиція науковця є 

своєрідним підтвердженням того, що однозначного погляду на тлумачення 

законності бути не може. Хочемо також приєднатися до думки вченої з 

приводу того, що законність виступає концепцією, закладеною в основу 

правової ідеології держави. На нашу думку, законність є похідною від 

закону, оскільки з прийняттям певних законодавчих норм повинна 
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забезпечуватися їх законність, а якщо висловлюватися більш широко, то 

законність є не лише забезпеченням виконання закону, але й тим фактором, 

який може спричинити прийняття нових правових норм у зв’язку із 

потребами суспільства.  

Дещо схожу позицію щодо законності висловлює М.В. Цвік, на думку 

якого законність – це додержання і виконання норм права (законів) органами 

держави, посадовими особами, громадянами та їх соціальними утвореннями, 

тобто здійснення ними правомірних дій [16, с. 545]. Ми вважаємо, що таке 

визначення достатньо прагматичне, але від цього не менш правильне. 

Прагматичність його заключається в тому, що автор акцентує увагу на 

походженні терміна «законність» від поняття «закон», але при цьому 

зауважує, що дотримання і виконання норм права повинно здійснюватися 

державою  та всіма громадянами. Таке міркування ми розуміємо як 

дотримання норм закону всіма без виключення фізичними, юридичними 

особами та різними формами їх об’єднань. 

О.В. Мінченко вдало систематизував загальне бачення основ 

законності. По-перше, доктринальне тлумачення категорії «законність» 

характеризується динамізмом, що свідчить не тільки про плюралізм сучасної 

методології правознавства, а й про посилення наукового інтересу до цього 

складного і багатогранного явища, реалізація якого торкається всіх сфер 

правового регулювання та залучення для цієї роботи величезної кількості 

правових засобів. По-друге, особливість сучасних підходів представників 

теоретичного правознавства до проблематики законності полягає в тому, що 

з використанням інструментальних або спеціально-юридичних, 

функціональних підходів автори уникають проблеми її обумовленості дією 

іншими соціальними та правовими факторами взаємозалежності від інших 

засобів механізму правового регулювання. По-третє, усе це дає підставу 

новелою у методології досліджень законності вважати такий методологічний 

підхід, згідно з яким законність розглядається як елемент механізму 

правового регулювання в контексті її внутрішньо-системних взаємодій з 
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висвітленням ролі по відношенню до структурних елементів механізму, а 

також по відношенню до суспільних відносин, що виступають предметом 

правового регулювання [17, c. 26].  

Ще один відомий український теоретик права К.Г. Волинка вважає, що 

законність – це комплексне політико-правове явище, яке відображає 

правовий характер організації суспільно-політичного життя, зв’язок між 

правом і державою [18, с. 211]. Тобто вчений щодо трактування законності 

дотримується погляду відмінного від наведених нами вище і це ще більше 

урізноманітнює спектр наукових думок з цього приводу. Поряд з цим, 

визначення К.Г. Волинки розкриває деякі нові аспекти законності, зокрема 

трактування, що законність є комплексним політико-правовим явищем, 

досить вдале. Це обумовлюється тим, що законність забезпечується 

державою шляхом прийняття та реалізації правових норм. 

П.М. Рабінович, у свою чергу, стверджує, що законність – це режим 

відповідності суспільних відносин законам, підзаконним нормативно-

правовим актам держави, який утворюється в результаті їх неухильного 

здійснення всіма суб’єктами права [19, с. 104]. Таким чином, автор вважає, 

що найбільш вдале трактування терміна «законність» передається через 

поняття «режим», а його аргументація змушує нас частково погодитися з 

ним. Досить раціональним виглядає міркування, що законність виражається у 

відповідності суспільних відносин законам, іншими словами, у реалізації 

законодавчих норм на практиці. Проте ми не можемо погодитися з вченим у 

тому, що законність є лише режимом, що підтверджено іншими вченими, 

виходячи із трактувань даної дефініції. 

В.В. Сухонос висловлює думку, що законність – це правовий режим у 

державі, за якого діяльність державних органів, юридичних і фізичних осіб 

здійснюється відповідно до вимог закону [20, с. 115]. Ще раз 

пересвідчуємося у багатогранності терміна «законність», який без 

конкретизації можна трактувати дуже різноманітно. Крім того,  вчений 

пропонує розглянути ще й поняття «принцип законності», пояснюючи потім 
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різницю між обома термінами. Так, на його думку, принцип законності – 

відповідність підзаконних нормативних актів законам, а останніх – 

Конституції України. Ведучи мову про досліджувані поняття, насамперед, 

слід виходити з наступного. Перше є синонімом правомірності застосування 

права певними органами державної влади, друге ж – уособленням принципу 

верховенства законності, тобто верховенства закону в системі нормативно-

правових актів. Теорія держави і права як глобальна наука віддає перевагу 

першому поняттю, хоча й не відкидає друге [20, с. 115]. Погоджуємося з 

науковцем відносно того, що в теорії держави і права більш поширеним є 

перший варіант визначення, а розгляд його як принципу, хоча й зустрічається 

доволі часто при наведенні переліку принципів права, не отримав настільки 

ґрунтовних наукових досліджень. Загалом, вчений один із тих, хто не просто 

надає трактування понять «законність» і «принцип законності», а й пояснює 

їх різницю між собою. 

У правовій доктрині законність уособлює ідею, вимогу і систему 

(режим) реального вираження права в законах держави, у законотворчості та 

підзаконній нормотворчості. Законність передбачає:  

1) наявність реальних та обов’язкових гарантій прав і законних 

інтересів громадян, недопущення будь-яких проявів свавілля;  

2) суворе та обов’язкове дотримання законів, рішуче припинення 

порушень права, відповідальність за правопорушення;  

3) здійснення всіх державних владних функцій відповідно до закону, а 

також підзаконність будь-якої соціально значущої діяльності. Звідси 

випливають основні вимоги законності, найважливішими з-поміж яких є: 

загальнообов’язковість права, рівність усіх перед законом, обов’язкова 

відповідальність за кожне вчинене правопорушення [21, c. 34-35].  

Для більш чіткого розуміння законності наведемо ще кілька визначень 

терміна «принцип законності». Наприклад, В.В. Копєйчиков визначає 

принцип законності як здійснення всіх правових форм діяльності держави, 

функціонування громадського суспільства, громадян на основі й відповідно 
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до норм права, природних прав та обов’язків людини [22, с. 135]. Ми 

вважаємо, що з даної позиції можна зрозуміти наскільки поняття 

«законність» є ширшим від поняття «принцип законності», оскільки останнє 

є складовою першого. Принцип законності є дуже схожим за своєю сутністю 

із принципом верховенства права, а в чомусь, можливо, і суміжним. 

Одне із визначень принципу законності пропонує Н.С. Комаришин, яка 

вважає, що принцип законності – це загальногалузевий провідний принцип 

права, який пронизує усю сферу правовідносин, суть якого полягає в 

суворому дотриманні та виконанні всіма суб’єктами правовідносин правових 

норм, верховенстві закону щодо інших нормативно-правових актів [23, с. 51]. 

Як бачимо, дана аргументація вказує на схожість принципу законності із 

принципом верховенства права. Із визначення Н.С. Комаришин можна 

зробити висновок про те, що принцип законності заключається у 

верховенстві закону, з чим ми погоджуємося. 

Ще більшу ясність у питання принципу законності вносить                     

О.Ф. Скакун, яка вважає, що принцип законності виражається у таких 

вимогах: 

1) якості нормативно-правових актів, несуперечності їх один одному 

(між ними має бути ієрархічна субординація залежно від юридичної сили); 

2) суворому додержанні та виконанні норм, правових приписів усіма 

суб’єктами: громадянами, їх громадськими та некомерційними 

організаціями, посадовими особами, державними органами, а також 

недопустимості зловживання суб’єктивним правом; 

3) невідворотній відповідальності за вину громадян і посадових осіб 

[24, с. 225]. Ми вважаємо, що наведена думка, з нашої точки зору, чи не 

найкраще розкриває сутність поняття «принцип законності» і дозволяє 

сформувати не абстрактне, а доволі чітке уявлення про нього. На наш погляд, 

вченою досить вдало виражена послідовність дій, передбачених принципом 

законності, адже кінцевим пунктом класифікації є відповідальність за 

порушення законодавства, чому передує прийняття нормативно-правових 
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актів, їх ієрархічна субординація та додержання правових норм всіма 

фізичними, юридичними особами і їх об’єднаннями. 

О.Ф. Скакун пішла далі і, окрім принципу законності, навела 

визначення поняття «законність». «Термін «законність» походить від терміна 

«закон» і, будучи комплексним поняттям, обіймає yci сторони життя права – 

від його ролі в створенні закону до реалізації його норм в юридичній 

практиці. Законність відображає правовий характер організації суспільно-

політичного життя, органічний зв’язок права i влади, права i держави, права і 

суспільства. Вимоги законності в рівній мірі відносяться до вищих органів 

державної влади і до інших державних органів, котрі приймають у межах 

своєї компетенції підзаконні акти (сфера правотворчості), до безпосередніх 

виконавців законів посадових осіб, а також громадських організацій, 

комерційних корпорацій, громадян (сфера правореалізації)» [24, с.483]. 

Вчена вважає, що законність – це комплексне (принцип, метод, режим) 

соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування 

суспільства та держави на правових засадах [24, с. 445]. Аналізуючи дане 

трактування терміна «законність», ми хотіли б звернути увагу як на суттєвий 

позитивний, так і на негативний момент. Позитивним моментом є, 

безумовно, те, що О.Ф. Скакун, на відміну від інших вчених, розглядає 

законність не лише в одному аспекті, а одразу як явище, принцип, метод та 

режим. Негативний момент полягає у тому, що приведене визначення має 

досить загальний характер, в якому, окрім вже згаданих аспектів, не 

здійснюється детальніша характеристика законності. 

Отже, зважаючи на розглянуті позиції науковців сфери загальної теорії 

права, констатуємо, що законність більш доцільно розглядати у широкому 

розумінні, це дозволить відобразити її основну специфіку. Також додамо, що 

значення законності в юриспруденції складно переоцінити і, на наш погляд, 

його найбільш якісно відображає думка В. М. Кудрявцева, який зазначив, що 

законність – атрибут існування та розвитку демократично організованого 

суспільства [25, с. 128]. Ми підтримуємо вченого і вважаємо, що демократія 
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як форма народовладдя можлива лише при забезпеченні законності у 

державі. В такому випадку не буде зайвим привести позиції вчених щодо 

засобів та способів забезпечення законності, що дасть змогу сформувати 

більш суттєві підстави для розуміння законності. 

М.І. Матузов стверджує, що законність має доволі просте та стисле 

тлумачення. Під законністю треба розуміти суворе й неухильне дотримання 

усіма суб’єктами права існуючих у державі законів та заснованих на них 

підзаконних нормативних актів. Ключовим словом у наведеній дефініції є 

«дотримання». Саме у ньому відображається зміст і сутність досліджуваного 

явища у будь-якій його інтерпретації, бо якщо немає дотримання, то немає і 

законності. Поняття законності повинно розповсюджуватися не тільки на 

сферу дії законів, а й на усю сферу їх утворення, тобто законотворчість, а у 

ширшому розумінні – на усю правотворчість, тому що ці процеси також 

піддаються оцінці з позиції ідей моральності та законності. Закони повинна 

поважати насамперед влада, інакше законність виявиться неповною, 

обмеженою, а влада – неправовою [26, с. 408-410].  

На думку В.О. Котюка, законність постає як особливий режим або 

процес діяльності держави та інших суб’єктів суспільних відносин, суть 

якого зводиться до трьох основних вимог:  

а) наявності добре продуманої системи правових законів і підзаконних 

нормативно-правових актів;  

б) точного і повного закріплення правового статусу всіх учасників 

правовідносин;  

в) точного і неухильного виконання і дотримання законів та інших 

нормативно-правових актів всіма посадовими особами та громадянами [27,            

с. 110].  

С.С. Алексєєв виражає думку, що для забезпечення режиму законності 

у суспільстві використовуються різні способи (засоби) правового характеру, 

основними з яких є контроль, нагляд та звернення громадян до компетентних 

державних структур, інших органів або їх посадових осіб за захистом своїх 
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прав [28, с. 19]. Однак ми вважаємо, що цими способами та засобами 

забезпечення законності не обмежується, а тому пропонуємо підтримати 

Д.М. Бахраха, який до спеціальних юридичних способів забезпечення 

законності, окрім контролю, відносить заохочення і примус [29, с. 167]. 

Таким чином, засобами та способами забезпечення законності є нагляд, 

контроль, звернення громадян до компетентних державних органів, 

заохочення та примус. 

Отже, провівши детальний аналіз загальної теорії права на предмет 

визначення поняття «законність», нами було виявлено, що єдності думок 

серед вчених щодо трактування даного терміна немає, а тому наведемо 

власне визначення, в якому врахуємо всі найбільш суттєві особливості 

законності. Так, на наше переконання, законність – це принцип, метод, 

режим та/або комплексне правове явище, що  визначає прямий зв’язок між 

правом і державою шляхом встановлення останньою засобів і способів 

контролю, нагляду, заохочення, примусу, можливості звернення до 

компетентних державних органів тощо задля прийняття нових, забезпечення 

та реалізації виконання діючих норм законодавства. 

З юридичної точки зору працю можна розглядати в широкому і 

вузькому розумінні. У широкому розумінні праця – це первинно необхідна, 

суспільно корисна, інноваційна, доцільна, цілеспрямована, особиста, вольова, 

оціночна діяльність, пов’язана з реалізацією унікальних властивостей 

людини – фізичних та розумових здібностей – шляхом її творчого і фізичного 

самоствердження, свідомої і цілеспрямованої зміни навколишнього 

середовища з метою створення (нових) матеріальних і духовних цінностей та 

задоволення на цій основі потреб і інтересів людини, суспільства, держави і 

така, що породжує особливий вид суспільних відносин та потребує у зв’язку 

із цим правового регулювання. У вузькому розумінні праця – це 

цілеспрямована діяльність людини, спрямована на створення матеріальних і 

духовних благ з метою задоволення її потреб й інтересів [30, с. 65].  
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Правовідносини є стосунками, в яких суб’єкти права виступають 

контрагентами в процесі виконання ними вимог нормативних приписів і 

набуття певних прав і обов’язків. Через правовідносини реалізуються норми 

права, які встановлюють права і обов’язки людини, що можуть бути 

формально визначені (у статтях законів, у підзаконних нормативно-правових 

актах та приписах) або ж не мати необхідних формальних ознак (протиправні 

права людини). Держава захищає усі правовідносини, які мають місце в 

суспільстві, незалежно від їх формального визначення і підтримує 

властивими їй засобами, в тому числі примусовими [31, с. 333-334].  

М.І. Матузов відзначає, що ознаками правових відносин як особливого 

виду суспільних відносин є наступні:  

1) вони виникають, припиняються або змінюються лише на підставі 

правових норм, які їх безпосередньо породжують;  

2) мають місце взаємні суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів 

правовідносин, які утворюють між ними двосторонній зв’язок, що і є, власне, 

правовідносинами;  

3) правовідносини завжди мають вольовий характер, тому що в них 

відображається як воля держави, так і, в переважній більшості випадків, воля 

самих учасників;  

4) правовідносини охороняються державою;  

5) правовідносини характеризуються індивідуалізованістю суб’єктів, 

суворою визначеністю їх взаємної поведінки, персоніфікацією прав та 

обов’язків, це завжди конкретний зв’язок «когось» із «кимось» [26, с. 472-

477].  

В.І. Прокопенко під трудовими правовідносинами пропонує розуміти 

двосторонні відносини працівника із власником або створюваним ним 

підприємством щодо виконання за винагороду роботи за обумовленою 

спеціальністю, кваліфікацією або посадою з дотриманням внутрішнього 

трудового розпорядку, що виступають формою закріплення суб’єктивних 

трудових прав і обов’язків [32, с. 163]. 
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К.М. Гусов і В.М. Толкунова визначають трудові правовідносини як 

добровільний юридичний зв’язок працівника з роботодавцем 

(підприємством, установою, організацією), за яким працівник зобов’язується 

виконувати певну трудову функцію (за обумовленою спеціальністю, 

кваліфікацією, посадою) на даному виробництві з підпорядкуванням його 

внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується 

оплачувати його по трудовому внеску і створювати належні умови [33, с. 

114].  

Українська галузь трудового права у ХХІ столітті починає поступово 

відроджуватися після радянського періоду, коли панувала адміністративно-

командна система управління, а існування трудових правовідносин було 

досить умовним. Відродження галузі трудового права, як і самої української 

державності, безумовно, пов’язані між собою, однак ще однією особливістю 

трудового права є те, що дана галузь фактично втрачає відмінності з іншими 

галузями. Наприклад, вченими активно досліджується проблематика праці 

державних службовців або їх окремих категорій, що межує із 

адміністративним правом; питання права на працю суб’єктів 

підприємницької діяльності, що межує із господарським правом, а при 

дослідженні праці фізичних осіб-підприємців – ще й з цивільним. В аспекті 

нашого дослідження законності у трудових правовідносинах трудове право 

межує із теорією держави і права, що й змушує нас виходити із 

загальноправових поглядів на законність і тільки тоді наводити позиції із 

сфери трудового права. 

Питання законності саме в контексті трудового права недостатньо 

досліджене, а тому, на думку В.Л. Костюка, особливої уваги у цьому 

контексті набуває проблема реформування системи юрисдикційних органів, 

які покликані здійснювати функцію державного нагляду, у процесі реалізації 

якої забезпечується законність та правопорядок у певному виді 

правовідносин [34]. На наш погляд, проблематиці законності у трудових 

правовідносинах приділено порівняно мало уваги не тільки у зв’язку з 
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недосконалістю системи державних органів, якими законність у трудових 

правовідносинах забезпечується. Скоріше за все, недостатня дослідженість 

поняття «законність у трудових правовідносинах» викликана низкою 

факторів, серед яких: велика кількість досліджень законності у загальній 

теорії права, що дозволяє розглядати її у трудових відносинах на основі вже 

існуючої наукової бази; визначеність законності як загальноправового 

принципу трудового права, що, як ми вже виявили, є більш вузьким 

поняттям. 

Чіткого визначення законності у трудовому праві фактично не було 

надано українськими вченими-трудовиками, тому приведемо кілька 

трактувань даного явища російських вчених, які цьому питанню приділяли 

більшу увагу. Так, С.В. Колобова висловлює думку, що законність у сфері 

праці – це суворе і повне здійснення приписів трудового законодавства всіма 

суб’єктами трудового права [35, с. 106]. Цілком правильна, на наш погляд, 

позиція, хоча і досить лаконічна. Таке визначення передає сутність поняття 

«законність» відносно сфери праці, однак, ми вважаємо, воно потребує 

доповнення. 

На думку Н.А. Абузярової, законність – це неухильне виконання 

законів і відповідних їм інших правових актів органами держави, посадовими 

особами, громадянами та громадськими організаціями. Розкриваючи зміст  

законності, вона доводить, що законність – це результат максимального 

використання факторів, що становлять механізм забезпечення законності [36, 

с. 7]. Як бачимо, таке визначення може бути віднесено і до загальної теорії 

права, оскільки в ньому не містяться конкретні особливості щодо сфери 

трудових відносин. Таким чином, дане трактування вченої можемо відносити 

до галузі трудового права лише тому, що її дослідження здійснено в рамках 

даної галузі, в той час як інших аргументованих підстав для цього немає. 

Важливу думку щодо законності у трудових правовідносинах виражає 

В.М. Скобелкін, який зазначає, що повсякденне і точне дотримання законів 

про працю та, відповідно, повна, безперешкодна реалізація робітниками і 
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службовцями прав, наданих їм законами, не може обійтися без надійного 

всебічного контролю з боку держави і суспільства за станом законності у 

сфері трудових відносин. Загальновідомо, що правопорушення – обов’язкові 

супутники безконтрольності. Контроль – не тільки спосіб виявлення скоєних 

правопорушень, а й важливий засіб їх попередження [37, с. 62-63]. Отже, 

вчений звертає увагу на те, що законність у сфері трудових відносин має 

безпосереднє відношення до державного та суспільного контролю за 

дотриманням працівниками права на працю і можливостями його реалізації. 

На нашу думку, законність у трудових відносинах рівнозначно залежить від 

тристоронньої взаємодії суб’єктів соціального діалогу в Україні: держави, 

роботодавців та працівників. 

Одними із небагатьох вчених, ким було виділено поняття законності є 

М.І. Іншин і В.І. Щербина, які розкривають законність як загальноправовий 

принцип трудового права [38, с. 51]. Розвиваючи свою думку, вчені додають, 

що, незважаючи на закріплення у Конституції України принципу 

верховенства права, важливого та нового значення набуває принцип 

законності і зазначають, що законність – це суспільно-політичний режим, 

який складається у суспільстві на основі суворого дотримання правових норм 

усіма суб’єктами правових відносин [38, с. 53]. Очевидно, даними вченими, 

як і більшістю інших науковців сфери трудового права, які наводили поняття 

законності, запропоновано загальноправове трактування. Таким чином, ми 

ще більше утверджуємося в думці, що для науки трудового права буде дуже 

важливим навести визначення законності у трудових правовідносинах і тим 

самим зробити акцент не на загальноправовій, а на трудовій сутності 

досліджуваного терміна.   

Отже, розглянувши думки вчених щодо визначення поняття законності 

у трудових правовідносинах, ми пропонуємо власне трактування. З нашої 

точки зору, законність у трудових правовідносинах – це принцип, метод, 

режим та/або комплексне правове явище, що визначає прямий зв’язок між 

прийнятими нормами трудового права та засобами і способами контролю, 
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нагляду, заохочення, примусу, можливостями звернення до компетентних 

державних органів щодо регулювання сфери праці та забезпечує 

встановлення тристоронньої взаємодії держави, роботодавців і працівників у 

процесі реалізації норм трудового права. 

Не менш важливим у ході дослідження законності у трудових 

правовідносинах є визначення його ознак. Розкривши їх, ми будемо мати 

теоретичну базу для дослідження наступних проблемних аспектів даної 

правової категорії. Особливістю законності у трудових правовідносинах як 

однієї із важливих категорій трудового права є те, що вона похідна від 

законності у теорії держави і права, саме тому ми дослідження її ознак 

розпочнемо із розгляду позицій науковців із загальної теорії права. 

Якщо підходити до виявлення ознак законності з найбільш загальної 

точки зору, то варто розглянути міркування О.Ф. Скакун, яка вважає, що 

законність характеризується поєднанням двох ознак: 

– зовнішньої (формальної) – обов’язку виконувати розпорядження 

законів і підзаконних нормативно-правових актів державними органами, 

посадовими особами, громадянами і різними об’єднаннями; 

– внутрішньої (сутнісної) – наявності науково обґрунтованих і 

відповідних праву якісних законів [24, с. 446].  

Ми вважаємо, що обидві ознаки є характерними для законності і 

притаманність кожній з них перелічених рис також не викликає сумнівів. 

Якщо з альтернативною назвою першої зовнішньої ознаки, а саме 

формальною, ми погоджуємося повністю, то другу – внутрішню, на наш 

погляд, можна називати не лише сутнісною, але й якісною.  

С.С. Алексєєв вважає, що ознаки законності випливають із її сутності, а 

тому: 

– законність розглядається як принцип державного і суспільного життя, 

вимога неухильного дотримання законів усіма громадянами і посадовими 

особами; 
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– законність розглядається як неухильне дотримання, виконання не 

тільки законів, але і всіх правових розкладів, тобто в даному випадку поняття 

«законність» розглядається фактично як правомірна поведінка [39, с. 365].  

Ознаками правової поведінки, в свою чергу, вчений називає такі:  

        – соціальна значущість, що характеризує правову поведінку як таку, що 

відбувається в соціальному просторі, впливає на нього та має суспільно 

корисний чи небезпечний зміст;  

         – психологізм, суб’єктивність – розкриває свідомі передумови 

становлення поведінки, характеризує дії індивіда як такі, що обумовлені 

внутрішніми переконаннями, власними цінностями та усвідомленням 

наслідків;  

          – правова регламентація, тобто відображення зовнішніх та внутрішніх 

аспектів поведінки в правових нормах, підконтрольність державі в особі її 

правозастосовних та правоохоронних органів та наявність юридичних 

наслідків [39, с. 334-336].  

Важливим моментом є те, що вчений при наведенні ознак законності не 

перейшов межу, коли законність реалізується і трактується як правопорядок. 

Також необхідно зауважити, що, виходячи із специфіки визначення ознак 

вченим, можна зробити висновок щодо того, від чого він відштовхувався при 

їх наведенні. У даному випадку С.С. Алексєєв особливості законності 

запропонував трактувати як принцип права, що, на наш погляд, є надто 

вузьким вираженням даної категорії.  

На думку О.Є. Кутафіна, однією з найважливіших ознак законності є 

верховенство закону в системі нормативно-правових актів. Це означає, що 

закони та інші акти держави не повинні суперечити Конституції [40, с. 30]. 

Незважаючи на те, що вченим не надано вичерпного переліку ознак 

законності, ми підтримуємо його позицію відносно того, що ознака 

верховенства властива законності, більше того, вона є найбільш загальною та 

очевидною. Дана ознака свідчить про ієрархічність системи нормативно-
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правових актів, найвищим законом серед яких є Конституція України, якій 

повинні відповідати інші нормативні документи. 

Конституція закріплює норми, які є фундаментальними для 

формування інститутів громадянського суспільства. Не здійснюючи 

втручання у внутрішнє життя та статус конкретної людини, вона справляє 

організуючий вплив на суспільство. При цьому Конституція встановлює і 

певний рівень свободи окремо взятого індивіда, який передбачає, що ніякій 

приватній особі чи органу державної влади не може бути дозволено те, що 

обмежує мінімальну невідчужувану свободу людини. На підставі цього 

суттєвих трансформацій зазнає система взаємовідносин держави із 

суспільством. Мова йде не про відсторонення держави від вирішення 

загальнозначимих суспільних справ, а про її змістовну переорієнтацію, 

насамперед у сфері забезпечення належних умов свободи для реальної 

реалізації конституційних прав людини і громадянина та виконання ними 

юридичних обов’язків перед суспільством [41, с. 107-108]. 

Якщо говорити про ознаки законності у трудових правовідносинах, то 

слушним буде розглянути позицію С.В. Колобової, яка впевнена, що 

ознаками законності у трудових правовідносинах є: 

1) дотримання законів всіма суб’єктами трудового права; 

2) контроль та нагляд держави в особі компетентних органів за 

дотриманням норм законодавства у сфері праці [35, с. 106]. 

Загалом, підтримуємо обидві ознаки законності у трудових 

правовідносинах, наведені вченою, оскільки перша з них вказує на 

правосвідомість громадян не лише у сфері трудового права, але й як членів 

соціуму, в якому дотримання законності неможливе без взаємоповаги, що 

проявляється, у тому числі, в процесі виконання вимог законодавства. Щодо 

другої ознаки, то ми маємо невеличке уточнення, а саме в тому аспекті, що 

варіантами забезпечення законності у трудових правовідносинах є не лише 

контроль та нагляд, але й наявність відповідних державних органів, які 

повинні встановлювати факти порушення законності та поновлювати її. 
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Відштовхуючись від того, що ознакою законності у трудових 

правовідносинах є державний нагляд та контроль за сферою праці, варто 

навести думку О.В. Смирнова, який вважає, що нагляд за дотриманням 

трудового законодавства означає перевірку законності рішення роботодавця 

(уповноважених ним осіб), а контроль – перевірку цього рішення в аспекті 

законності й доцільності. Законність – вища державна доцільність [42, с. 

357]. Таким чином, виходячи із даної ознаки законності, можна говорити про 

законність як про фундамент державності, а в аспекті трудового права – про 

забезпечення трудових правовідносин. 

Розглянувши наукові думки щодо ознак законності у трудових 

правовідносинах та ознак законності у загальній теорії права, ми можемо 

виділити наступні ознаки законності у трудових правовідносинах: 

1) забезпечується державним наглядом, контролем, а також 

можливістю звернення до компетентних органів; 

2) при реалізації у сфері трудових правовідносин трансформується в 

правопорядок; 

3) характеризується наявністю ієрархічної субординації між 

нормативно-правовими актами, що регулюють трудові відносини; 

4) можлива лише за умови виникнення трудових правовідносин. 

Першою ознакою законності у трудових правовідносинах є те, що 

законність забезпечується державним наглядом, контролем, а також 

можливістю звернення до компетентних органів. 

Одним із засобів підвищення ефективності дотримання трудового 

законодавства, на думку А.С. Мельника, є забезпечення належного нагляду 

та контролю уповноваженими на те суб’єктами [43, с. 640]. Із наведеної 

позиції можна зробити висновок про те, що нагляд і контроль, забезпечуючи 

ефективність дотримання трудового законодавства, тим самим забезпечують 

законність у трудових відносинах. Оскільки законність являє собою і систему 

нормативно-правових актів як таких, і забезпечення виконання норм цих 
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актів суб’єктами трудових відносин посередництвом нагляду та контролю за 

цим процесом, то за її допомогою трудові відносини стають ефективними. 

На думку Є.М. Поповича, велика кількість різних органів, служб та 

підрозділів, які регулюють дотримання трудового законодавства України, а 

також постійне збільшення показників порушення трудових прав працівників 

викликають необхідність дослідження даного питання. З’явилися нові 

організаційно-правові форми та соціальні інститути, сформувалася 

недержавна система нагляду та контролю за додержанням трудового 

законодавства, що посилило важливість наукових досліджень 

загальнотеоретичних проблем у сфері захисту трудових прав працівників [44, 

c. 3]. Ми вважаємо, що розвиток трудового законодавства у роки 

незалежності України і справді дозволив активізуватися вченим-правникам в 

аспекті дослідження трудового законодавства. Те, що було створено органи 

державного нагляду за сферою трудових відносин, а контроль за цією 

сферою здійснюється переважно працівниками (трудовими колективами, 

професійними спілками) є позитивним моментом. Для забезпечення 

законності у трудових відносинах важлива взаємодія всіх суб’єктів трудового 

права, що виходить на рівень соціального діалогу між ними. Держава 

створює умови для здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 

програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки 

кадрів відповідно до суспільних потреб [45].  

Працівники мають право звертатися до відповідних державних органів 

щодо забезпечення рівня законності трудових відносин у разі, якщо вони 

вважають, що відбувається порушення законодавства.  

Отже, ми розглянули першу ознаку законності у трудових 

правовідносинах, а саме те, що законність забезпечується державним 

наглядом, контролем, а також можливістю звернення до компетентних 

органів. У результаті аналізу даної ознаки, ми дійшли висновку, що 

найефективніший шлях забезпечення законності у трудових відносинах 
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полягає у тристоронній взаємодії між державою, роботодавцями та 

працівниками. 

Другою ознакою законності у трудових відносинах є те, що при 

реалізації у сфері трудових правовідносин законність трансформується в 

правопорядок.  

Зважаючи на те, що правопорядок і законність є взаємопов’язаними 

категоріями, то не буде зайвим зазначити, що правопорядок – це стан 

впорядкованості, організованості суспільних відносин, який складається за 

певних умов законності [46, с. 97]. Тобто правопорядок залежить від 

законності і виступає похідною категорією від неї. Дане визначення передає 

поняття «правопорядок» як стан, тому будемо вважати, що це стан, який 

формується на основі законності. 

Як зазначають теоретики трудового права М.І. Іншин та В.І. Щербина, 

законність, яка впроваджена в суспільне життя, виявляється через 

правопорядок [38, с. 54]. Фактично дана позиція дає нам відповідь на 

питання щодо відповідності співвідношень законності і правопорядку у 

теорії права та трудового права. Резюмуючи, можемо сказати, що вчені 

дають нам зрозуміти, що значення співвідношення цих понять в теорії права і 

теорії трудового права є однаковим, тобто правопорядок є законністю, яку 

втілено в суспільне життя. 

Ю.М. Польотов вважає, що особлива значимість трудового права 

полягає в тому, що на нього покладається вирішення найважливіших для 

життя суспільства і держави проблем формування та охорони правопорядку у 

сфері праці на рівні організацій та їх трудових колективів. Саме норми 

трудового права регулюють виникнення у процесі виробничої діяльності 

організації трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. У своїй сукупності 

такі правовідносини і утворюють правопорядок організації, який на практиці 

іменується внутрішнім трудовим розпорядком, його своєрідне соціальне 

явище виступає як частина загальнодержавного правопорядку, яка повинна 

бути пристосована державою до сучасних умов виробництва та організації 
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праці [47, с. 7]. Подібну думку висловлює О.І. Хайнус, вважаючи, що 

правовідносини, які регулюються трудовим правом України, є внутрішнім 

трудовим розпорядком, який становить найважливішу частину правопорядку, 

що існує в українському суспільстві [48, с. 410]. На нашу думку, обидві 

позиції достатньо вичерпно пояснюють те, як, реалізовуючись у трудових 

правовідносинах, законність перетворюється на правопорядок, який діє, в 

основному, на локальному рівні правовідносин, виступаючи внутрішнім 

трудовим розпорядком. Ми вважаємо, що внутрішній трудовий розпорядок є 

актом «нижчого» порядку, який підпорядковується всім нормативним 

документам, виданим органами державної влади, проте він є однією із 

основних складових забезпечення законності у трудових відносинах. 

Отже, друга ознака законності у трудових відносинах полягає у тому, 

що при реалізації у сфері трудових правовідносин законність 

трансформується в правопорядок. Вона характеризує, наскільки злагоджено 

діють всі засоби та способи забезпечення законності у трудових 

правовідносинах.  

Третьою ознакою законності у трудових відносинах є наявність 

ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що регулюють 

трудові відносини. 

Ієрархічний поділ нормативно-правових актів досліджувався в 

основному представниками загальної теорії права. Наприклад, О.В. Зайчук та  

Н.М. Оніщенко стверджують, що нормативно-правові акти за юридичною 

силою поділяються на закони та підзаконні нормативно-правові акти. У свою 

чергу, закони включають Конституцію, конституційні та звичайні закони [49, 

с. 209]. На наше переконання, для злагодженості дії будь-якого механізму 

необхідно сформувати чітку систему елементів, які не суперечитимуть один 

одному. Фактично ієрархічна субординація нормативно-правових актів 

максимально знижує можливість появи колізій, чим забезпечує законність. 

М.Н. Марченко поділяє закони на конституційні та звичайні і зазначає, 

що до конституційних законів належать конституції, закони, що вносять 



43 

зміни і доповнення до конституції, та закони, необхідність прийняття яких 

прямо передбачена у конституції. Звичайними законами є закони, для 

прийняття або зміни яких не передбачений особливий порядок або 

кваліфікована (у 2/3, 3/4 або 3/5) більшість депутатських голосів [50, с. 316]. 

Тобто за ієрархічною ознакою закони мають вищу юридичну силу порівняно 

із підзаконними нормативно-правовими актами, а Конституція виступає 

нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили. Ми вважаємо, що, 

незважаючи на сферу застосування законів, Конституція повинна домінувати 

над іншими нормативно-правовими актами, але для цього в ній мають 

міститися норми, що стосуються різних галузей права.  

Щодо підзаконного нормативно-правового акта, то О.Ф. Скакун 

стверджує, що його юридична чинність залежить від становища органів 

держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і 

призначення самих актів. Акт нижчої державної інстанції повинен 

знаходитися не лише «під законом», а й «під» нормативними актами всіх 

вищих державних органів, яким він покликаний відповідати [24, с. 334]. 

Найнижчою силою серед нормативно-правових актів володіють акти, 

прийняті на підприємствах, в установах, організаціях, оскільки їх дія не може 

поширюватися на інші господарські суб’єкти. Тобто, чим вищими є 

повноваження органу, що приймає підзаконний нормативно-правовий акт, 

тим вище він знаходиться в умовному ієрархічному поділі. 

Якщо говорити конкретно про ієрархічну субординацію актів, що 

забезпечують законність у трудових відносинах, то варто навести міркування 

М.І. Іншина та В.І. Щербини, які вважають, що у трудовому праві 

нормативно-правові акти за юридичною силою поділяються на закони і 

підзаконні нормативно-правові акти, які у відповідній ієрархії стоять у 

такому порядку: 

1) Конституція України; 

2) кодифіковані закони про працю; 

3) поточні закони; 
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4) акти органів державної виконавчої влади; 

5) локальні нормативні акти [38, с. 82-86]. 

Говорити зайвий раз про значення Конституції України для будь-якої 

сфери суспільних відносин неварто, адже її дія є всеохоплюючою. Щодо 

кодифікованих законів про працю, то зазначимо, що головним законом сфери 

праці в Україні є Кодекс законів про працю, прийнятий ще в радянський 

період [51]. Поточними законами сфери трудових відносин, на думку                  

П.Д. Пилипенка, є: Закон України «Про колективні договори і угоди» [52], 

Закон України «Про охорону праці» [53], Закон України «Про оплату праці» 

[54], Закон України «Про відпустки» [55] та ін. [11, с. 107]. Вказані закони, 

якими регулюється праця та забезпечується законність у трудових 

відносинах, більш поглиблено розкривають певні аспекти трудового права, 

які вже були розглянуті у КЗпП. На нашу думку, у КЗпП України є окремі 

норми або навіть глави, які розглядають якийсь аспект трудових відносин, а 

окремі закони більш детально його характеризують. Наприклад, глава ХІ 

«Охорона праці» КЗпП [51] деталізується в Законі України «Про охорону 

праці» [53]  тощо. 

В.І. Прокопенко висловлює думку, що до актів органів державної 

виконавчої влади варто відносити: укази президента України нормативного 

характеру, постанови Кабінету Міністрів України нормативного характеру, 

нормативні акти міністерств та відомств [32, с. 92]. Дані нормативно-правові 

акти, хоча і є підзаконними та нижчими за сферою дії, ніж закони, все ж 

мають важливе значення для сфери трудових відносин. Доволі часто на 

основі прийняття підзаконних нормативно-правових актів вносяться зміни до 

законів, що свідчить про їх тісний і взаємний зв’язок. 

О.М. Момоток та А.В. Шелдагаєва вважають, що до локальних 

нормативно-правових актів, які діють на підприємствах, належать: 

колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

положення про преміювання, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, 

графіки відпусток тощо [56, с. 176]. На наш погляд, всі перелічені нормативні 
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акти мають порівняно невеликий спектр дії, однак для працівників є не менш 

важливими, ніж нормативно-правові акти, прийняті державою. Саме на 

локальному рівні можуть діяти всі без виключення нормативно-правові акти. 

Отже, ми розглянули останню ознаку законності у трудових 

правовідносинах – наявність ієрархічної субординації між нормативно-

правовими актами, що регулюють трудові відносини, яка демонструє, що для 

забезпечення законності у трудових відносинах необхідно побудувати 

злагоджений механізм підпорядкування нормативно-правових актів у 

залежності від юридичної сили. 

 

1.2 Генезис правового регулювання законності у трудових 

відносинах 

 

Процес розвитку капіталістичного суспільства в країнах Західного 

світу поступово поширився на країни Сходу і не виключено, що саме це 

заклало початок поступовій трансформації Радянського Союзу на нові умови 

ведення економічної політики із подальшим розпадом його на окремі 

незалежні держави. У результаті такого розпаду з’явилася і суверенна 

Україна, перед якою постало чимало питань. Одним із найбільш актуальних 

питань для новоствореної держави була побудова нової правової системи, яка 

б задовольняла потреби громадян. 

Стосовно сфери трудових правовідносин, то для неї це був новий виток 

еволюції, за якого питання законності у трудових правовідносинах стало 

одним із найбільш важливих, оскільки необхідно було піднімати країну на 

новий рівень, у процесі чого взаємодія в системі «працівник-роботодавець-

держава» була надзвичайно вагомою. За таких умов на державі лежала 

основна відповідальність за побудову гідного трудового законодавства, яке б 

відповідало міжнародним стандартам і специфіці сфери праці України, а 

також забезпечення дотримуння його всіма сторонами трудових відносин. 

Таким чином, для того, щоб досконально зрозуміти сучасний стан законності 
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у трудових правовідносинах та з чим Україні довелося зіткнутися у процесі 

побудови сфери трудових відносин у роки незалежності, потрібно дослідити 

попередні етапи розвитку сфери трудових відносин та визначити роль 

законності у ці періоди. 

Питанню дослідження становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах попередньо приділяли увагу такі вчені: Н.Б. Болотіна, Н.Д. 

Гетьманцева, В.О. Голобородько, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, М.І. 

Іншин, І.Я. Кисельов, А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, А.Р. Мацюк, Я.А. 

Одовічена, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. 

Процевський, Д.І. Сіроха, А.М. Соцький, Л.С. Таль, Г.І. Чанишева, В.І. 

Щербина, О.М. Ярошенко та ін. 

Віддаючи належне переліченим вченим та цінуючи їх вклад у 

дослідження проблематики становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах, ми змушені констатувати, що чіткого висвітлення 

періодизації формування та розвитку законності у трудових правовідносинах 

все ж не було. Отже, нашим основним завданням є аналіз наукової літератури 

з трудового права і встановлення конкретної етапізації становлення та 

розвитку законності у трудових правовідносинах. 

До питання визначення законності та співвідношення його із законом 

вдавалися ще з давніх часів. «Закон, – вважав Демокріт, – прагне улагодити 

життя людей, але він зможе бути дієвим тільки у тому випадку, якщо люди 

прагнутимуть миру та злагоди у суспільстві». Філософ стверджував, що 

закон має вплив лише на тих, хто йому підкоряється. Основна ідея, яку 

висував мислитель античності, полягала в тому, що у суспільстві, незалежно 

від форми правління, повинні панувати закон і законність [57, с. 170]. 

Видатний давньогрецький філософ Арістотель значну увагу приділяв ролі 

права, законам і законності в розвитку і функціонуванні суспільства. Він 

зазначав, що тільки той державний устрій, який дбає про загальне благо, 

спираючись на сувору справедливість і законність, є правильним [58, с. 456]. 

Таким чином, можемо переконатися, що поняття «законність» почало 
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досліджуватися досить давно, а його намагалися трактувати найвидатніші 

філософи та державні діячі. Варто відзначити також, що законність 

розглядалася далеко не в аспекті трудових правовідносин, яких на той час ще 

не було встановлено, а як верховенство закону.  

Підходячи до питання розвитку законності у трудових 

правовідносинах, яке попередньо не було виділено саме у такому 

трактуванні, ми зіткнулися із проблемою вибору точки опори в дослідженні 

історіографії даного багатоаспектного терміна. З одного боку, забезпечення 

законності у трудових правовідносинах безпосередньо пов’язане із появою 

трудових правовідносин, оскільки без наявності нормативно-правової бази, 

що регулює соціально-трудові відносини, неможливе забезпечення 

законності. З іншого боку, поява трудових правовідносин як за сучасних 

умов, так і в історичній ретроспективі неможлива без укладання трудового 

договору між роботодавцем і працівником, тому історіографію законності у 

трудових правовідносинах можна безпосередньо пов’язувати із появою та 

розвитком інституту трудового договору. 

На нашу думку, ознаки законності у трудових правовідносинах 

особливо детально розглядалися видатним радянським вченим-правником 

М.Г. Александровим, підтвердженням чого є його праці, видані у 1955 [59] та 

1961 [60] роках, які він присвятив дослідженню законності за умов 

соціалізму. Зазначимо, що, незважаючи на загальнотеоретичний напрямок 

вивчення тематики, вчений приділив увагу і аналізу законності в аспекті 

праці. Однак ці наукові роботи є далеко не початковою точкою становлення 

законності у трудових правовідносинах, а щоб переконатися в цьому, 

наведемо класифікації вчених щодо етапів розвитку різних правових 

категорій, які на наш погляд, розкривають в тій чи іншій мірі розвиток 

законності у трудових правовідносинах. 

Почнемо із періодизації, запропонованої на інтернет-порталі 

юридичного факультету Харківського національного університету ім.                 
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В.Н. Каразіна, згідно з якою визначено такі етапи формування історичних 

передумов виникнення трудового правовідношення: 

1) римський період;  

2) феодальний (кріпосний) період – ХІІІ-ХVІІ ст.; 

3) індустріальний (капіталістичний) період – ХVІІ ст. – середина ХІХ 

ст.; 

4) трудове правовідношення в Російській Імперії – середина ХІХ ст. –

1913 р. [61]. 

За допомогою такої історіографії, на наш погляд, можна спостерігати 

як поступово еволюціонувало право, набуваючи все нових рис з кожним 

періодом розвитку, у результаті чого наприкінці існування Російської імперії 

виникла нова галузь права – трудове право. Дана періодизація, як і зазначено, 

показує етапи створення передумов виникнення трудового правовідношення, 

але аж ніяк не етапи розвитку трудових правовідносин. Ми вважаємо, що 

поява законності у трудових правовідносинах збігається із моментом 

виникнення галузі трудового права і появою трудових правовідносин. 

Певне відношення до розвитку законності у трудових правовідносинах 

має періодизація Н.Д. Гетьманцевої, яка розглядає трудовий договір в аспекті 

розвитку індивідуально-договірного регулювання трудових відносин і 

виділяє такі періоди: 

1) 1918-1922 рр.; 

2) 1922-1970 рр.; 

3) 1970-1991 рр.; 

4) 1991 р. – сучасність [62, с. 39-42]. 

На нашу думку, співвідношення історичного генезису розвитку 

трудового договору та законності трудових відносин є цілком логічним. По-

перше, для того, щоб говорити про трудові відносини, потрібен сам факт їх 

появи, яким і є трудовий договір, оскільки його підписання виступає 

моментом виникнення трудових правовідносин між працівником і 

роботодавцем. По-друге, законність забезпечується ієрархічністю 
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нормативно-правових актів у сфері трудового права, якими визначено зміст 

трудового договору. Перелічивши ознаки, за якими розвиток законності у 

трудових правовідносинах і розвитку трудового договору може мати спільні 

риси, перейдемо безпосередньо до розгляду періодизації вченої, в якій не всі 

періоди, на наш погляд, визначено правильно. Так, перший етап починається 

у 1918 році, вже за часів правління більшовиків, з чим ми не погоджуємося, 

адже ще у 1913 році видатним теоретиком права Л.С. Талем було видано 

працю, присвячену дослідженню трудового договору [63], що свідчить про 

введення трудового договору у сферу праці дещо раніше.   

При аналізі історичної зумовленості змісту трудового договору                    

Я.А. Одовічена пропонує розглядати такі періоди: 

1) виникнення трудового права як самостійної галузі права на основі 

фабричного (робітничого) законодавства (1882-1913 рр.); 

2) прийняття Статуту про промислову працю 1913 року (1913-1922 рр.); 

3) прийняття Кодексу законів про працю УСРР 1922 року (1922-1972 

рр.); 

4) введення в дію нового Кодексу законів про працю Української РСР з 

01 липня 1972 року (1972-1991 рр.); 

5) етап незалежності (1991 р. – сьогодення) [64, с. 34-36]. 

Ми вважаємо, що наведена періодизація є досить чіткою та 

аргументованою, оскільки вченою виділено зміст кожного етапу та часовий 

проміжок його дії. Також позитивним аспектом є наголошення на тому, що 

поява трудового права як самостійної галузі права відбулася в період 

Російської імперії, а не з приходом до влади більшовиків. Якщо говорити про 

історичний генезис становлення і розвитку законності у трудових 

правовідносинах, то ми переконані, що початок договірних правовідносин у 

рамках трудового права є моментом, коли з боку держави було зроблено крок 

у напрямку встановлення нормативно-правового регулювання сфери 

трудових відносин та забезпечення його дотримання працівниками і 
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роботодавцями. Поєднання цих факторів і є законністю у трудових 

правовідносинах. 

Отже, навівши думки вчених відносно генезису становлення і розвитку 

законності у трудових правовідносинах, ми виділили позитивні та негативні 

сторони їх періодизацій і тепер можемо запропонувати власний перелік 

етапів розвитку законності у трудових правовідносинах, який включає такі 

часові проміжки: 

1) 1835-1913 рр.; 

2) 1913-1922 рр.; 

3) 1922 р. – 30-ті рр. ХХ ст.; 

4) 30-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.; 

5) 1991 р. – нинішній час. 

Першим етапом становлення і розвитку законності у трудових 

правовідносинах є період з 1835 року по 1913 рік. 

Початок цього періоду ознаменувався прийняттям першого 

нормативного акта, що регулював відносини у сфері праці на території 

Російської Імперії, яким стало Положення 1835 року «Про відносини між 

господарями фабричних закладів і робочими людьми, що вступають до них 

за наймом». Вказане Положення складалося з 10 статей та зобов’язувало 

роботодавця встановлювати правила внутрішнього трудового розпорядку в 

фабричному закладі. Проте зміст таких правил визначався господарями 

фабричних закладів самостійно, без будь-якого втручання з боку держави та 

за відсутності погодження з робітниками [65, с. 184-192]. Фактично дане 

Положення стало початком появи законності у трудових правовідносинах, а 

одночасно і ознаменувало зародження самих трудових відносин, адже ті 

форми взаємодії наймачів та найманців, які існували раніше, складно 

називати трудовими відносинами.  

Ще одним кроком на шляху до становлення законності у трудових 

правовідносинах стало прийняття царем Олександром ІІ Маніфесту про 

скасування кріпосного права та «Загального положення про селян, 
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звільнених від кріпосної залежності» 19 лютого 1861 року [66, с. 253], що 

формально звільняло всіх селян від кріпосної повинності. Якщо враховувати 

сучасні погляди на законність, яка невід’ємно співіснує з гуманізмом, то 

прийняття Маніфесту можна вважати започаткуванням законності у 

трудових правовідносинах. 

Як зазначає Я.А. Одовічена, починаючи з 1882 року в Російській 

імперії було прийнято ряд законів, які склали основу фабричного 

законодавства [64, с. 33]. Якщо й надалі проводити паралель між законністю і 

гуманністю, то варто зазначити, що імперським урядом було прийнято ряд 

нормативно-правових актів, які покращували положення працівників, тим 

самим знижуючи можливість порушення ними законів. Серед актів, які було 

прийнято, звернемо увагу на такі: «Про малолітніх, які працюють на заводах, 

фабриках і мануфактурах» від 01 червня 1882 року [67, с. 5]; «Про шкільне 

навчання малолітніх, які працюють на фабриках, заводах і мануфактурах» від 

12 червня 1884 року [68, с. 262-270]; «Про шкільне навчання малолітніх, які 

працюють на фабриках, заводах і мануфактурах» від 03 червня 1885 року [68, 

с. 351-368]; «Про затвердження проекту правил про нагляд за фабричною 

промисловістю, про взаємну угоду фабрикантів і робітників і про збільшення 

числа чинів фабричної інспекції» від 03 червня 1886 року [68, с. 262-270]. 

Таким чином, у сфері трудових відносин було здійснено значне 

реформування, яке дозволило впорядкувати відносини та дещо вивести їх із 

сфери регулювання цивільного права. Ми вважаємо, що саме на цьому етапі 

становлення законності у трудових відносинах з’явилася певна системність, 

зв’язок між державою, роботодавцем та працівником за рахунок виходу 

регулювання правовідносин у сфері праці із рамок виключно примусу 

робітників на рівень взаємодії, яка підвищувала рівень законності. 

Отже, перший етап становлення і розвитку законності у трудових 

правовідносинах є початком покращення умов праці трудящих шляхом 

прийняття низки законів фабричного законодавства. Загальний рівень 

законності у трудових відносинах на цьому етапі став значно вищим, 
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оскільки поступово у сферу трудових правовідносин почали проникати 

гуманність та бажання взаємодії, які виражалися у покращені умов праці 

робітників, зокрема працюючих малолітніх. 

Другий період становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах бере свій початок від 1913 року і закінчується у 1922 році. 

1913 року було прийнято Статут про промислову працю [69], який став 

фундаментальним нормативно-правовим актом і об’єднав в собі всі раніше 

прийнятті нормативні акти щодо регулювання праці фабричних працівників. 

Авторський колектив монографії «Внутрішній трудовий розпорядок: 

теоретико-правовий аспект» у складі В.О. Голобородько, Д.В. Журавльова, 

С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка зазначає, що до складу Статуту про 

промислову працю увійшли Статут про промисловість і Гірський статут 1893 

року, закони «Про робочий час» 1897 року, «Про винагороду робітникам за 

каліцтво» 1903 року, «Про старост на промислових підприємствах» 1903 

року, «Про страхування робітників від нещасних випадків і хвороби» 1912 

року [70, с. 49]. Ми вважаємо, що інтеграція найбільш суттєвих нормативно-

правових актів у одному виданні безумовно поліпшила умови пошуку 

необхідних правових норм особам, які в цьому були зацікавлені. Певне 

спрощення доступу до законів у сфері трудових правовідносин, на нашу 

думку, сприяло спрощенню забезпечення законності з боку держави та 

вищому рівню дотримання законності працівниками і роботодавцями.   

Нормативно-правовими актами нижчого порядку, які також 

забезпечують законність, є локальні акти. Відповідно до статті 60 Статуту 

про промислову працю керівництво підприємства встановлювало правила 

внутрішнього трудового розпорядку, яких мали дотримуватися робітники 

[71, с. 133]. Так, правила внутрішнього трудового розпорядку було введено 

на промислових підприємствах і вони стали останньою ланкою в ієрархічній 

субординації нормативно-правових актів, якими забезпечується законність. 

З поваленням монархічного режиму і приходом до влади пролетаріату 

почалася системна перебудова не лише сфери трудових відносин, але й 
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всього політичного ладу. Н.Д. Гетьманцева вважає, що становлення 

радянського трудового права як самостійної галузі було не стільки наслідком 

тенденції виокремлення трудового договору із системи цивільного права, 

скільки спробою більшовиків створити нове соціалістичне право, яке б 

принципово відрізнялося від буржуазного [72, с. 150-151]. Підтримуємо 

думку вченої, адже вважаємо, що політика більшовиків у сфері трудових 

відносин була направлена скоріше на створення певного нового ладу, якісні 

характеристики якого їх мало хвилювали, а важливішою була різниця з 

капіталістичними країнами.  

Важливим дослідником трудових відносин та законності у них був            

Л.С. Таль, який, характеризуючи найм працівників, зазначав, що договірний 

тип відносин, що іменуються в законодавстві особистим наймом, охоплює 

коло явищ, позбавлених внутрішньої єдності, та не співпадає ні з однією з 

типових правових форм, яка огортає користування чужою працею у 

господарському житті [73, с. 96]. Тобто згідно із міркуваннями вченого 

договірні відносини спочатку в Російській імперії, а вже потім у Радянському 

Союзі мали багато моментів непослідовності як окремих елементів, так і в 

аспекті дотримання правових приписів на практиці. У такому випадку 

законність у трудових правовідносинах не відзначалася єдністю, а значить 

фактично не була забезпечена. 

Новим кроком державної влади на шляху забезпечення законності у 

трудових відносинах стало прийняття Кодексу законів про працю 1918 року 

[74], який можна вважати конституцією сфери трудових відносин. На нашу 

думку, перша кодифікація радянського законодавства у сфері праці є чи не 

найбільшим проявом законності у трудових відносинах. Однак, аналізуючи 

даний КЗпП, не можна не вказати на неоднозначність його норм щодо 

забезпечення законності. Так, наприклад, згідно із КЗпП 1918 року були 

вперше легалізовані такі інститути, як попереднє випробування (розділ IV) і 

переклад (розділ V). Останній міг здійснюватися тільки в інтересах справи і 

на підставі постанов відповідного органу управління. Ще одним, не менш 
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позитивним моментом, стало чітке визначення процедури звільнення, яка 

вимагала законної підстави для нього і допускалася в наступних випадках: 1) 

повної або часткової ліквідації організації; 2) призупинення роботи на термін 

більше 1 місяця; 3) закінчення строку або виконання роботи; 4) явної 

непридатності до роботи з відома профспілкової організації [74]. Ми 

вважаємо, що внесення відповідних норм до трудового законодавства стало 

значним кроком держави в напрямку захисту прав працівників. На наш 

погляд, законність у трудових правовідносинах чи не найкраще характеризує 

стан трудового законодавства відносно праці менш захищеної соціальної 

групи – працівників, тобто наскільки законодавством забезпечені їх права. У 

даному контексті розглянуті норми свідчать, що стан працівників дещо 

покращився. 

Варто звернути увагу й на те, що у КЗпП 1918 року досить послідовно 

проводилася лінія на примус до праці і зміну умов трудового договору з волі 

господарських органів, тобто на залучення до праці, зміну умов праці, 

припинення трудових відносин, як правило, в односторонньому порядку без 

згоди самого працівника [74]. На наше переконання, примус до праці є одним 

із способів забезпечення законності в трудових правовідносинах, тому його 

можна трактувати як виправданий засіб. Наше ж ставлення до способів 

примусу на зорі правління більшовиків є негативним, адже воно негуманне.  

Таким чином, нами було розглянуто другий період становлення та 

розвитку законності у трудових правовідносинах, який став перехідним. На 

зміну монархічному правлінню, за якого переважало фабричне законодавство 

з його буржуазними особливостями, прийшли пролетарі із соціалістичною 

політикою, зокрема з намірами підтримки трудового класу. Зазначимо, що 

провести швидку трансформацію сфери трудових відносин більшовикам не 

вдалося, а більшість нових норм трудового законодавства приймалися на 

основі попередньої нормативної бази. Щодо стану законності у трудових 

відносинах, то політика у цій сфері стала ще більш жорсткою, хоча певні 
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моменти, наприклад, тривалість робочого часу, мали позитивне значення для 

робітників. 

Третій період становлення та розвитку законності у трудових 

відносинах охоплює проміжок часу з 1922 року по 30-ті роки ХХ ст. 

Початком цього періоду стало проведення другої кодифікації 

трудового законодавства, в результаті чого радянський уряд прийняв новий 

КЗпП [75], який, на відміну від аналогічного нормативно-правового акта 

1918 року, мав більше відмінностей від системи норм трудового права часів 

Російської імперії. 

КЗпП РСФРР 1922 року [75] був у якійсь мірі поверненням не тільки в 

рамки цивілізаційного підходу до трудових відносин, а й до тодішніх реалій, 

адже шляхом проведення другої кодифікації трудового законодавства було 

скасовано трудову повинність, а мобілізація трудових ресурсів – частково 

призупинена. Таким чином, держава намагалася забезпечити законність у 

трудових відносинах із застосуванням порівняно меншої сили, а більше 

концентрувалася на покращенні умов праці, що підвищувало лояльність 

працівників. 

Ще одним кроком, спрямованим на поліпшення забезпечення 

законності у трудових відносинах було те, що тільки в КЗпП 1922 року 

з’явилося визначення трудового договору. Так, відповідно до ст. 27 його 

можна було трактувати як угоду двох і більше осіб, за якою одна сторона 

(найманець) представляє свою робочу силу іншій стороні (наймачу) за 

винагороду [75]. Умови трудового договору згідно із ст. 28 КЗпП 1922 року 

визначалися угодою сторін, але не могли погіршувати становище працівника 

порівняно з умовами, встановленими законодавством про працю, 

колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку 

[75]. Отже, встановлювалися певні гарантії прав працівників, які вони могли 

захищати, посилаючись на відповідні статті Закону. На нашу думку, помітне 

послаблення державного тиску сприяло покращенню результатів праці на 
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підприємствах, адже працівники почали відчувати цінність своєї праці і 

користуватися наданим державою правом обирати вид та сферу діяльності. 

Як зазначав М.Г. Александров, у зв’язку з переходом країни на шлях 

мирного будівництва були скасовані введені в роки «воєнного комунізму» 

загальна трудова повинність та пов’язані з нею трудові мобілізації, а 

залучення до праці почало здійснюватися винятково за трудовим договором 

[76, с. 87]. Важливим досягненням Кодексу 1922 року було встановлення 

основ приватноправового регулювання трудових відносин, хоча і в 

обмежених державою рамках. Найм на роботу здійснювався в добровільному 

порядку. Працівник міг не погоджуватися на роботу, запропоновану біржею 

праці, але така відмова мала для нього ряд негативних наслідків. Трудова 

повинність дозволялася тільки у виняткових випадках: для ліквідації 

стихійного лиха, при недостачі робочої сили для виконання важливих 

державних завдань тощо [76, с. 87].  

Ще до прийняття нового КЗпП РСФРР 1922 року в підзаконному 

порядку пропонувалося віддавати перевагу в залишенні на роботі при 

скороченні штату самотнім жінкам з дітьми у віці до одного року. Звільнення 

вагітних жінок з ініціативи адміністрації допускалося тільки у виняткових 

випадках і тільки з санкції інспектора праці. У 1925 році аналогічний 

порядок був поширений на звільнення одиноких жінок з дітьми віком до 

одного року [77]. Як бачимо, саме в цей період держава почала закладати 

основи особливого відношення до праці жінок (в тому числі вагітних), дітей, 

інвалідів та ін. Це свідчить про ще один показник гуманізації суспільства та 

державної політики в цьому напрямі.  

Декретом РНК СРСР від 10 листопада 1928 року «Про скорочений 

робочий день» [78] для осіб, зайнятих на особливо важких і шкідливих 

роботах, був введений скорочений шестигодинний робочий день, а в окремих 

випадках – навіть чотири- і тригодинний. З прийняттям постанови ЦВК і 

РНК СРСР від 02 січня 1929 року про семигодинний робочий день [79] 

почалися практичні заходи щодо переходу на семигодинний робочий день. 
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Якщо розглядати прийняті наприкінці 20-х рр. ХХ ст. нормативно-правові 

акти, то може скластися враження, що політика держави на шляху побудови 

рівності та справедливості у сфері трудових відносин була однозначно 

позитивною, але таке враження є оманливим, адже з часом це призвело до 

тотального державного контролю, де людська праця стала засобом 

досягнення високих економічних результатів і жорстким посиленням 

законності у трудових відносинах.  

На думку Я.А. Одовіченої, 20-ті роки ХХ ст., відомі в історії як період 

НЕПу, характеризувалися встановленням та закріпленням приватноправових 

основ регулювання відносин праці та трудового договору. Але вже з 30-х 

років ХХ ст. механізм договірного регулювання був замінений 

централізованим, що супроводжувалося детальною законодавчою 

регламентацією трудових відносин [64, с. 35]. Підтримує таку позицію і          

Б.А. Римар, яка вважає, що наприкінці 20-х  – на початку 30-х років ХХ ст. 

договірні засади були фактично витісненні адміністративним регулюванням 

у трудових відносинах, а тому це знизило рівень зацікавленості вчених 

теорією трудового договору і в результаті зменшило кількість наукових 

публікацій [80, с. 207]. Ми також підтримуємо обидві точки зору, оскільки 

переконані, що, починаючи з 30-х рр. ХХ ст., нагляд та контроль у сфері 

праці було посилено, а, незважаючи на попередньо прийнятті норми щодо 

зниження рівня примусу до праці, він як і раніше вдало використовувався, 

особливо на державних підприємствах. Один із найбільш цивілізованих 

засобів законності у трудових відносинах – заохочення – також почав 

поступово вводитися, що в комплексі свідчить про значне підвищення рівня 

законності у трудових відносинах. 

Отже, на третьому етапі становлення та розвитку законності у трудових 

відносинах було спочатку покращено умови праці робітників за рахунок 

зниження примусу до праці та розширення переліку прав працівників, але 

уже в кінці даного періоду – в 30-ті рр. ХХ ст. – держава встановила 
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тотальний контроль за сферою трудових відносин, чим автоматично 

посилила забезпечення законності у трудових правовідносинах. 

Четвертий період становлення та розвитку законності у трудових 

відносинах охоплює хронологічні рамки від 30-х рр. ХХ ст. до моменту 

здобуття незалежності Україною в 1991 році. 

Тривалість даного часового проміжку пояснюється тим, що з початку 

30-х рр. ХХ ст. стан законності у трудових відносинах фактично не 

змінювався, а всі трансформації в цій сфері пов’язані більше із подіями 

історичними: Великою Вітчизняною війною, зміною лідерів Комуністичної 

партії Радянського Союзу, міжнародними відносинами тощо, ніж з суттєвими 

змінами у сфері трудових відносин. 

Відштовхуючись від праці О.М. Данилової, можна сказати, що на 

початку 30-х років ХХ ст. договірні начала було практично витіснено 

адміністративним регулюванням трудових відносин. У цьому зв’язку 

науковий інтерес до теорії трудових правовідносин і трудового договору 

істотно знизився, а більшість публікацій до початку 1950-х років мали 

переважно прикладний і коментаторський характер [81, с. 26]. Вважаємо, що 

науковці сфери трудового права завжди мали певний вплив на трудове 

законодавство. Враховуючи характер політики Радянського Союзу, за якої 

всі призначені до видання збірки, книги, підручники ретельно перевірялися, 

можна припустити, що інформація, яка публікувалася вченими сфери 

трудового права, була доведена вищому керівництву СРСР і могла бути 

використана ним для реформування сфери трудових відносин. 

Як правильно підкреслював В.М. Догадов, характерною рисою 

трудового законодавства досліджуваної епохи було те, що регулювання всіх 

умов праці, зокрема розміру винагороди за працю, відбувалося жорсткими 

примусовими нормами, що видаються «зверху» в порядку декретів і 

розпоряджень, які виходять від державних і частково профспілкових органів 

[82, с. 15]. Таким чином, сумніватися щодо законності у трудових 

відносинах, забезпеченого державним наглядом та контролем за працею, не 
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варто. Ми вважаємо, що забезпечення державою законності у трудових 

відносинах значно сприяло покращенню результативності праці працівників, 

але було негативним для розвитку ментальності кожної особи, оскільки 

закладало автоматизм дій працівника і знижувало його самостійність.  

1930-1960-ті роки в СРСР характеризувалися посиленням державного 

втручання в регламентацію трудових відносин, локальне регулювання 

поступалося місцем централізованому, відродився інститут трудової 

повинності. Так, відмова фахівців, зокрема інженерного складу, від 

переведення на периферію у відомчому порядку могла тягти за собою 

застосування дисциплінарного і громадського впливу; відмова ж від 

виконання розпорядження Народного комісаріату праці (далі – НКТ) про 

направлення на периферію спричиняла притягнення до кримінальної 

відповідальності за частиною другою ст. 112 Кримінального кодексу [83,              

с. 66; 84, с. 42]. Отже, політика держави у сфері трудових відносин знову 

повернулася на шлях жорсткого використання методів примусу, який був 

основним стимулом працівників для виконання поставлених керівництвом 

завдань. Враховуючи, що в цей період держава виступала й роботодавцем, 

можна стверджувати, що адміністративно-командні методи управління 

сферою праці давали свої результати, в тому числі і в контексті забезпечення 

законності у трудових відносинах. 

На думку А.М. Лушнікова та М.В. Лушнікової, ідеологічні штампи про 

організовану співпрацю і внутрішньокласову солідарність робітників і 

адміністрації підприємств перевели проблему законності у трудових 

правовідносинах із сфери права у сферу ідеології, але трудові 

правовідносини і трудовий договір все ж розрізнялися, хоча й недостатньо 

чітко. Трудовий договір виділявся в якості підстави виникнення трудових 

правовідносин, але не включав в себе права та обов’язки сторін. Така позиція 

знаходила додаткову аргументацію в тому, що права та обов’язки 

працівників і адміністрації підприємства у той період визначалися майже 

виключно централізовано [85, с. 702]. Ми, із свого боку, не можемо не 
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вбачати взаємозв’язку між забезпеченням законності у трудових 

правовідносинах та адміністративно-командними методами управління в 

СРСР. На нашу думку, жорсткий централізм сприяв забезпеченню високого 

рівня законності у трудових правовідносинах, таким чином, інститут 

трудового договору вже не мав такого важливого значення як раніше. За 

умов, коли держава виступає абсолютним монополістом сфери трудових 

відносин і зацікавлена у високій результативності праці більше, ніж тоді, 

коли вона виконує функції лише нагляду та контролю, нехтується 

необхідність бути лояльним до працівників. 

Запровадження командно-адміністративної системи здійснювалося, як 

зазначає І.Я. Кисельов, у чотирьох основних напрямках: введення прямого 

державного примусу до праці під загрозою кримінальної відповідальності; 

збільшення покарання за порушення трудової дисципліни, випуск бракованої 

продукції, недотримання технологічних нормативів; посилення централізації 

в регулюванні праці; погіршення умов праці, зниження рівня правових 

гарантій для працівників. Кожен із перерахованих напрямків регулювався 

великою кількістю спеціально прийнятих нормативних актів, які в сукупності 

сформували трудове право, що суттєво відрізнялося від трудового права 

попереднього періоду [86, с. 51]. Всі перераховані методи свідчать про 

цілеспрямований рух радянської влади по шляху покращення економічних 

результатів діяльності. Однак такі методи щодо працівників, на наш погляд, 

були антидемократичними, хоча й сприяли забезпеченню законності у 

трудових правовідносинах. Ми вважаємо, що для якісного забезпечення 

законності у трудових відносинах потрібно було прислуховуватися до 

побажань суспільства, чого держава однозначно не робила. 

1958 року М.П. Карпушин у своїй праці розглядав трудові 

правовідносини як особливу правову форму організації товариського 

співробітництва та взаємодопомоги радянських людей, як вольове 

відношення, що складається і розвивається в процесі застосування праці 

громадян СРСР [87, с. 31]. На нашу думку, з позиції М.П. Карпушина можна 
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зробити висновок про те, що в цей період суспільні відносини будувалися не 

навколо фундаментального інституту сім’ї як це прийнято за демократичного 

ладу, а довкола праці, її застосування та досягнення результатів, 

встановлених перед працівниками.  

Певне покращення становища працівників відбулося уже в 1970-ті 

роки. 15 липня 1970 року Верховною Радою СРСР було прийнято Основи 

законодавства Союзу СРСР і союзних республік про працю, що вступили в 

дію з 01 січня 1971 року [88]. На їх підставі в інших республіках Радянського 

Союзу, зокрема і в Україні, Законом Верховної Ради Української РСР від 10 

грудня 1971 року було прийнято новий Кодекс законів про працю 

Української РСР, який набув чинності 01 липня 1972 року [51]. 

КЗпП УРСР 1971 року містив спеціальну главу «Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю» (гл. 18). Згідно з нормами 

вищеназваного Кодексу контроль і нагляд за дотриманням законодавства про 

працю та правил з охорони праці здійснювали спеціально уповноважені на те 

державні органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від 

адміністрації підприємств, установ, організацій та їх вищестоящих органів, а 

також професійні спілки та технічна і правова інспекції праці, які 

перебувають у їхньому віданні, – відповідно до положення про ці інспекції, 

яке затверджується ВЦРПС (ст. 259) [51]. На наш погляд, визначення в 

трудовому законодавстві норми щодо спеціальних інспекцій, незалежних від 

адміністрацій підприємств, установ, організацій та їх вищестоящих органів, 

вже можна вважати позитивним моментом для працівників в аспекті 

можливостей захисту від надмірного тиску роботодавця. Все ж законність у 

трудових правовідносинах є не лише державним контролем, наглядом та 

примусом у сфері праці, але й заохоченням до праці, що, на нашу думку, 

виступає більш прийнятним для працівника фактором мотивації. 

Поліпшення умов праці та підвищення статусу працівника було 

проголошено і в Конституції розвинутого соціалізму, прийнятій 07 жовтня 

1977 року Верховною Радою СРСР. Вона розширила поняття права на працю. 
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Новели законодавства значно удосконалили інститут трудового договору і 

надали поштовх для подальшого розвитку наукових досліджень [89, с. 3].  

Покращення положення працівників та соціального клімату у сфері 

трудових відносин вже у 80-ті рр. ХХ ст. було підкріплене прийняттям 

Закону СРСР «Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями» від 17 червня 1983 року, у 

частині 4 статті 4 якого одним із принципів участі трудових колективів в 

управлінні підприємствами, установами, організаціями було визначено 

неухильне додержання трудової,   виробничої  і  державної дисципліни,  

соціалістичної законності,  охорони прав  і  законних інтересів кожного члена 

колективу [90]. Таким чином, держава забезпечення законності у трудових 

відносинах на рівні підприємств, установ, організацій переклала частково і на 

працівників, а саме на трудові колективи. Ми вважаємо, що даний вид 

забезпечення законності у трудових правовідносинах можна назвати 

локальним, адже він застосовувався лише в рамках конкретного 

підприємства, установи, організації. 

Отже, четвертий етап становлення та розвитку законності у трудовому 

праві слід вважати періодом тотального державного контролю за 

забезпеченням законності у трудових правовідносинах та й в цілому за 

сферою трудових відносин. Лише наприкінці періоду було розширено права 

працівників  у сфері трудових відносин, що дало можливість трудовим 

колективам брати участь в управлінні підприємством та забезпеченні 

локальної соціалістичної законності на ньому. 

П’ятим етапом становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах є проміжок часу від моменту здобуття Україною 

незалежності і до нинішнього часу.  

Так, Законом Української РСР «Про внесення змін і доповнень до 

Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до 

ринкової економіки» від 20 березня 1991 року [91] та Законом України «Про 

внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 24 грудня 1999 
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року було внесено зміни до ст. 21 Кодексу законів про працю України [92]. 

Згідно із цими змінами трудовий договір – це угода між працівником і 

власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 

органом, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену 

цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством 

про працю, колективним договором і угодою сторін [64, с. 36]. Зауважимо, 

що введення у трудове законодавство поняття «трудовий договір» є 

свідченням того, що сфера трудових відносин новоствореної держави буде 

розвиватися кардинально іншим шляхом, ніж це відбувалося в роки СРСР. За 

адміністративно-командної системи управління значення трудових договорів 

було значно меншим, ніж за ринкової економіки, курс на побудову якої був 

взятий Україною фактично одразу ж. 

Основним законом у сфері праці залишається Кодекс законів про 

працю 1971 року, в якому, зокрема, передбачено певні засоби забезпечення 

законності у трудових відносинах. Так, ст. 143 проголошує, що до 

працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-

які заохочення, що містяться у затверджених трудовими колективами 

правилах внутрішнього трудового розпорядку [51]. Як бачимо, окрім того, 

що вказана норма регламентує наявність заохочень, так ще й вказує на 

наявність локального рівня забезпечення законності. Цим локальним рівнем 

забезпечення законності у трудових відносинах, на нашу думку, є локальні 

нормативно-правові акти, зокрема правила внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Також на сучасному етапі розвитку законності у трудових 

правовідносинах стало можливим застосування громадського контролю за 

додержанням законодавства про працю, який здійснюють професійні спілки 

та їх об’єднання. Така норма зазначена в ч. 3 ст. 259 КЗпП України [51]. Ми 
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вважаємо, що можливість долучати працівників до контролю у сфері праці є 

не лише тенденцією, спрямованою на закладення демократичних начал у 

сфері трудових відносин, але й можливістю поєднувати законодавче та 

локальне забезпечення законності у трудових відносинах. 

1992 року було прийнято Закон України «Про охорону праці», який діє 

і донині. Розділ VII цього Закону має назву «Державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці», що свідчить про важливе 

значення локального рівня забезпечення законності у сфері охорони праці 

[53]. У цьому ж розділі міститься стаття 38, в якій перелічено органи 

державного нагляду за охороною праці, до яких належать наступні: 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці; 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ядерної та радіаційної безпеки; 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах 

пожежної і техногенної безпеки; 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення [53]. Отже, 

поєднання державного нагляду та громадського контролю у сфері охорони 

праці, на нашу думку, є тим фактором, що змушує державу та працівників 

взаємодіяти та знаходити спільні рішення для забезпечення оптимального 

рівня охорони праці. Загалом, це сприяє забезпеченню законності у трудових 

відносинах, оскільки кожна із сторін відносин шляхом ведення діалогу може 

знаходити ті чи інші проблемні моменти і спільно обговорювати можливості 

їх вирішення. 

Ще одним нормативно-правовим актом, яким держава забезпечує 

законність у трудових відносинах, є Закон України «Про колективні 

договори та угоди», норми ч. 1 ст. 6 якого забороняють будь-яке втручання, 
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яке може обмежити законні права працівників та їх представників або 

заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади 

та господарського управління, політичних партій, роботодавців при 

укладенні та виконанні колективних договорів, угод [52]. Даний Закон 

свідчить про те, що в роки незалежності держава приділила значну увагу 

забезпеченню захисту прав працівників. Якщо за часів Радянського Союзу 

багато правових норм були спрямованні на встановлення тотального 

контролю за сферою трудових відносин, причому права працівників 

протиставлялися результатам праці, то за часів незалежної України 

працівника почали сприймати як порівняно слабкішу сторону трудових 

правовідносин і всіляко законодавчо захищати.  

Коли брати до уваги працю в державних органах та на інших 

підприємствах, в установах, організаціях, то буде актуальним згадати 

прийняту 1995 року постанову КМУ «Про Загальне положення про 

юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої 

влади, державного підприємства, установи, організації». Відповідно до п. 12 

ч. 9 Постанови юридична служба підприємства сприяє додержанню 

законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним 

питань виробничого характеру і соціального  розвитку;  бере  участь  у  

підготовці  та  укладанні колективного   договору,   консультує   виборні  

органи  трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх 

повноважень [93]. Ми вважаємо, що на основі зазначеної норми юридичну 

службу можна вважати суб’єктом, який забезпечує дотримання законності у 

трудових відносинах на конкретному господарському суб’єкті.  

Одним з найбільш пам’ятних моментів часів української незалежності є 

прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Відповідно до ч. 2 ст. 43 

Конституції України використання примусової праці забороняється. Не 

вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) 

служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи 

іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про 
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надзвичайний стан [45]. Так, на підставі норм Основного Закону можна 

переконатися, що на новітньому етапі розвитку трудового законодавства 

примус як засіб або спосіб забезпечення законності втратив свою 

актуальність. Фактично це вказує на те, що, на відміну від СРСР, Україна має 

на меті перш за все забезпечення прав громадян, а не досягнення 

економічних результатів будь-якою ціною.  

Варто зауважити, що нині діючий Кодекс законів про працю України 

вже давно застарів, свідченням чого є те, що всі колишні республіки 

Радянського Союзу вже прийняли нові трудові кодекси. Проект Трудового 

кодексу вже розроблено і в Україні, однак у зв’язку з рядом причин він 

неодноразово не дістав підтримки у Верховній Раді України. Зазначимо, що у 

проекті Трудового кодексу є норми, які повинні забезпечити законність у 

трудових правовідносинах, зокрема ст. 3 проголошує, що правове 

регулювання трудових відносин проводиться на засадах здійснення нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства [94]. Така норма не є 

новою, це свідчить про те, що особливих інноваційних моментів щодо 

забезпечення законності у Проекті в цілому не спостерігається. Ми вважаємо, 

що даний проект нормативно-правового акта повинен бути вдосконаленим, 

що забезпечило б можливості інноваційного розвитку сфери трудових 

відносин, але з урахуванням українських ментальних особливостей. 

Отже, нами було розглянуто останній етап розвитку становлення та 

розвитку законності у трудових правовідносинах. Аналіз даного етапу 

показав, що порівняно із попередніми періодами відбулося суттєве 

покращення становища працівників, які отримали порівняно більші 

можливості щодо участі в процесі забезпечення законності. Зокрема 

важливим є негативне ставлення законодавця до примусу у сфері праці, а 

також те, що у процесі здійснення контролю активно застосовується 

практика участі громадян. 

Таким чином, ми здійснили вивчення історіографії розвитку законності 

у трудових правовідносинах, що дозволяє нам виділити кілька особливостей 
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такого дослідження. По-перше, попередньо історичний аспект становлення 

та розвитку законності у трудових правовідносинах не був досліджений, а всі 

наведені нами періодизації стосуються даного питання фрагментарно. По-

друге, було встановлено, що фактично протягом всього періоду перебування 

України у складі Радянського Союзу стан законності у трудових 

правовідносинах залишався сталим, адже адміністративно-командна система 

управління відзначалася тотальним державним контролем у сфері праці. По-

третє, починаючи із 70-х рр. ХХ ст., відбувалося реформування сфери 

трудових відносин, що призвело до поліпшення становища працівників і 

долучення їх до забезпечення законності у трудових відносинах. Така 

тенденція продовжилася в роки незалежності України, що знайшло 

відображення у багатьох нормативно-правових актах. 

 

 

1.3 Мeтa і зaвдaння зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax 

 

Сфера праці завжди виступала одним із найважливіших факторів, що 

визначали прогрес розвитку суспільства. У контексті цього об’єктивно 

зумовленою виступала необхідність вдалого та якісного врегулювання 

трудових правовідносин з боку державно-владних інституцій. Трудові 

відносини характеризуються широким та доволі близьким до економічної 

сфери суб’єктно-об’єктним наповненням, що вимагало посиленої уваги 

держави з метою сприяння ефективному співіснуванню та функціонуванню 

даних структурних компонентів. 

Одним із пріоритетних завдань держави у даному контексті є 

забезпечення законності та належного правопорядку у сфері трудових 

відносин задля належної реалізації їх учасниками своїх прав та здійснення 

регламентованих обов’язків. У зв’язку з цим законодавець повинен діяти 

послідовно та виважено, формуючи цілісну систему законності, яка б 

комплексно торкалася усіх сторін трудових відносин у державі. Забезпечення 
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належного рівня законності створює чітке розуміння її мети та завдань, 

ілюструючи потенційний розвиток трудових відносин у перспективі. 

Мета та завдання законності у трудових відносинах не є законодавчо 

окресленими поняттями. З огляду на це, виникає необхідність глибокого 

теоретичного дослідження даної проблематики та формування власного 

бачення з цього питання. Науковий аналіз мети та завдань законності у 

трудових відносинах дозволить сформувати систему тих орієнтирів, які 

визначатимуть якісний розвиток галузі трудового права у подальшому, 

шляхом певних нормативних змін. 

Aктуaльнicть oбрaнoї тeми дocлiджeння зумoвлeнa, перш за все, 

вaжливicтю cтвoрeння дієвої зaкoнoдaвчoї cиcтeми зacoбiв зaбeзпeчeння 

зaкoннocтi у трудових відносинах, a caмe шляхoм здiйcнeння дeржaвнoгo 

контролю у сфері праці, рeaгувaння дeржaвних oргaнiв нa звeрнeння 

учасників трудових відносин тa зacтocувaння зaхoдiв відповідальності у 

визначених законом випадках. 

Проблем мети, завдань та функцій законності у трудових відносинах у 

тій чи іншій мірі торкалися у своїх працях Н.Б. Болотіна, Ю.П. Дмитренко, 

В.В. Жернаков, В.М. Кириченко, А.Ф. Крижанівський, О.М. Куракін, О.Я. 

Лаврів, Л.В. Мелех, О.В. Мінченко, Н.М. Оніщенко, О.Т. Панасюк, П.Д. 

Пилипенко, В.Ф. Самохвалов, О.Ф. Скакун, О.В. Старчук, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та ін. 

Пpoтe, нeзважаючи на активний наукoвий iнтepec, пpoблeматика мети, 

завдань та функцій законності у трудових відносинах лишаєтьcя нeдocтатньo 

дocлiджeнoю у вiтчизняниx наукoвиx кoлаx. В icнуючиx наукoвиx пpацяx не 

у повній мірі пpoаналiзoвана cутнicть, змicт законності у трудових 

відносинах, особливості її прояву. Такoж нeмає єднocтi думoк у наукoвиx 

кoлаx щoдo поняття та характерних рис зазначених правових явищ. З oгляду 

на цe, данe питання пoтpeбує ґpунтoвнiшoгo пpавoвoгo аналiзу та 

дocлiджeння. 
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Для існування законності потрібна правова основа. Необхідно мати 

розроблену чітку і стабільну систему норм для впровадження законності не 

лише на теоретичному рівні, а й практично. Стабільність права – 

найважливіша умова дотримання законності. Однак слід розмежовувати 

право і законність.  Вони являють собою явища суспільного життя, близькі за 

змістом, але не тотожні. Законність розглядається як об’єктивна соціальна 

потреба, що, будучи пізнаною (усвідомленою), набуває конкретного 

ідеологічного відображення у правовому принципі, вимозі, адресованій всім 

учасникам суспільних відносин, що орієнтують їх на необхідність чіткого і 

неухильного дотримання положень правових приписів. При цьому законність 

розглядається, насамперед, як загальноправовий принцип, що визначає 

засади функціонування сучасної демократичної держави, усієї правової 

системи, забезпечення і захисту прав особистості й підтримки правопорядку 

в країні. Універсальний, загальноправовий характер принципу законності 

виявляється, передусім, у тому, що реалізація всіх інших, закріплених у праві 

принципів, у тому числі й конституційних, неможлива без суворого 

дотримання, виконання відповідних норм права [95, с. 54].  

Cлiд зaувaжити, щo зaкoннicть poзглядaєтьcя oдним iз зaгaльнoпpaвoвиx 

пpинципiв гaлузi тpудoвoгo пpaвa. Нeзвaжaючи нa зaкpiплeння в Кoнcтитуцiї 

України пpинципу вepxoвeнcтвa пpaвa, пpинцип зaкoннocтi нaбувaє 

вaжливoгo тa нoвoгo знaчeння у cиcтeмi peгулятopiв тpудoвиx пpaвoвiднocин. 

Як нaм видaєтьcя, зaкoннicть у тpудoвoму пpaвi – цe нeoбxiдний cуcпiльнo-

пoлiтичний peжим, який cклaдaєтьcя у дepжaвi нa ocнoвi cувopoгo 

дoтpимaння пpaвoвиx нopм уciмa cуб’єктaми тpудoвиx пpaвoвiднocин, 

узгoджeння пpaвoвиx aктiв тpудoвoгo пpaвa мiж coбoю, пepeдбaчeння 

eфeктивниx peгулятивниx мexaнiзмiв, юpидичнoї вiдпoвiдaльнocтi зa дiяння 

нeгaтивнoгo xapaктepу тoщo. Знaчeння зaкoннocтi як пpинципу тpудoвoгo 

пpaвa мoжнa зpoзумiти чepeз з’яcувaння пpинципiв зaкoннocтi. Ocнoвнi з 

ниx, нa нaш пoгляд, тaкi:  
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– зaгaльнicть aбo бeзумoвнa oбoв’язкoвicть пpaвoвиx нopм для вcix 

cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин;  

– єднicть зaкoннocтi;  

– вepxoвeнcтвo зaкoну в cиcтeмi джepeл тpудoвoгo пpaвa;  

– взаємний зв’язок зaкoннocтi i пpaвoвoї культуpи;  

– нeдoпуcтимicть пpoтиpiччя зaкoннocтi i дoцiльнocтi;  

– нeвiдвopoтнicть юpидичнoї вiдпoвiдaльнocтi. 

Зaкoннicть, яку з дoпoмoгoю cуcпiльнo-пoлiтичниx peгулятopниx 

мexaнiзмiв впровадженo в cуcпiльнe життя, виявляєтьcя чepeз пpaвoпopядoк. 

Пpaвoпopядoк – цe cклaдoвa cуcпiльнoгo пopядку, щo виpaжaєтьcя в якicнoму 

cтaнi cуcпiльниx вiднocин, який вiдпoвiдaє вимoгaм нopм пpaвa [96, c. 58]. Нa 

нaш пoгляд, пpaвoпopядoк є oдним iз cиcтeмoутвоpюючиx чинникiв, який 

здiйcнює бeзпocepeднiй вплив нa фopмувaння мeти, зaвдaння тa функцiй 

зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax. Caмe пpoцec дocягнeння пpaвопopядку 

oбумoвлює якicну i пocтупoву peaлiзaцiю зaкoннocтi, її пoшиpeння нa уci 

cтopoни тpудoвиx пpaвoвiднocин у шиpoкoму знaчeннi, oxoплeння cфepи 

дiяльнocтi cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин зaдля нeуxильнoгo дoтpимaння 

ними пpипиciв пpaвoвиx нopм. 

Зaкoннicть у тpудoвoму пpaвi Укpaїнi є бaгaтoacпeктним явищeм тa 

xapaктepизуєтьcя нaявнicтю cвoєї визнaчeнoї мeти, зaвдaння тa функцiй. 

Aнaлiзуючи змicт тa знaчeння мeти зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax, cлiд 

дocлiдити poзумiння пoняття мeти у зaгaльнoтeopeтичнoму вимipi. 

Кaтeгopiя «мeтa» мaє бaгaтo тлумaчeнь. Нaпpиклaд, дpeвнє iндiйcькe 

cлoвo «apтxa» (мeтa) тpaктувaлocя як мoтив, бaжaння, нaпpямoк, cпociб. В 

упpaвлiннi мeтa мaє тaкoж бaгaтo визнaчeнь, нaйчacтiшe її poзумiють як 

випepeджувaльну iдeю, щo oцiнeнa як можлива для здійснення [97, c. 29]. 

Як бачимо, сам термін, з етимологічної точки зору, чітко відповідає його 

засотосуванню у сучасному лексиконі, у тому числі і у сфері юриспруденції. 

У контексті законності у трудових відносинах, на нашу думку, коректно 
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застосовувати саме таке визначення аналізованого поняття, оскільки воно 

дозволяє глибше осягнути зміст тих ознак, що притаманні трудовим 

правовідносинам у процесі реалізації правових норм. Слід погодитися з тим, 

що мета є ідеєю, можливою для здійснення, оскільки у протилежному 

випадку шлях до неї позбавлений сенсу та не зумовлює активної динаміки у 

правотворчій практиці. 

У демократичному суспільстві правотворчість повинна мати справді 

демократичну основу, яка забезпечується участю громадян у розробці 

правових актів. Кожний громадянин, висловлюючи свою думку, має право 

взяти участь у цьому процесі одноособово або в складі певного колективу. 

Громадяни можуть входити до спеціально створених із цією метою різних 

робочих груп, брати участь у проведенні перевірок, зборі матеріалів для 

підготовки проектів нормативних актів. Для складання текстів проектів 

можуть бути залучені спеціалісти з тієї чи іншої галузі [98, с. 138]. 

Правотворчість починається тоді, коли прийнято державне рішення про 

підготовку проекту нормативно-правового акта. Головною відмінністю 

правотворчості від правоутворення є те, що правотворчість здійснюється 

державними органами або з їхньої санкції, дозволу. Тобто правотворчість – 

це, насамперед, форма владно-вольової діяльності держави, формального, 

нормативного закріплення міри свободи і справедливості, яка включає 

дослідження, узагальнення і систематизацію типових, конкретних 

правовідносин, що виникають у суспільстві й спрямована на створення 

нормативно-правового акта. Правоутворення є формою виникнення і буття 

права у широкому правовому полі: до правотворчості, поряд з нею, у вигляді 

правотворчості, після правотворчості, у процесі реалізації права. 

Правоутворення відбувається і поза правотворчістю держави у межах 

громадянського суспільства – у правосвідомості, конкретних 

правовідносинах, правомірній поведінці, правових теоріях тощо. 

Правоутворення живить правотворчість новими правовими ідеями, 

правилами поведінки, конкретними рішеннями, угодами, що досліджуються, 
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узагальнюються, систематизуються державою, а після того формулюються у 

нормах права, зовні виражених у нормативно-правових актах [99, с. 14-15]. 

Правотворча діяльність є складним явищем правової дійсності, що 

стосується створення, зміни та скасування правових норм, закріплених у 

правових приписах. зміст та сутність правотворчої діяльності є її найбільш 

дискусійними аспектами в науковому плані, що зумовлено неоднозначністю 

розуміння самого права як об’єкта і результата творчості. Підвищує ступінь 

дискусійності наукового дослідження питань правотворчості актуалізація тих 

підходів до розуміння права, що стосуються його широкого тлумачення як 

явища багатоаспектного, складного та багатопроявного. Отже, ми можемо 

стверджувати, що правотворчість так само має неоднозначний характер 

наукового розуміння, оскільки може бути визначена як:  

1) особливий засіб державно-владного встановлення правових приписів, 

що є засобами державно-владного впливу на суспільство і на його громадян;  

2) система прийомів, способів та засобів розробки, прийняття та 

введення в дію правових актів, що містять загальнообов’язкові правила 

поведінки;  

3) сфера діяльності спеціально уповноважених суб’єктів щодо 

формування, розвитку та вдосконалення системи права;  

4) спосіб формального виразу права у вигляді відповідних форм права;  

5) засіб формування норм національного та міжнародного права, що 

забезпечує правове регулювання суспільних відносин на міжнародному та 

внутрішньодержавному рівнях;  

6) напрям діяльності держави в особі державних органів щодо реалізації 

монополії держави на правотворчу діяльність тощо [100, с. 55].  

У тлумaчнoму cлoвнику укpaїнcькoї мoви вкaзaнo, щo мeтa – цe тe, дo 

чoгo xтocь пpaгнe, чoгo xoчe дocягти; ціль [101, c. 683]. Ми вважаємо, що 

мета є кінцевим результатом певного бажання, яке потребує цілеспрямованої, 

наполегливої та кропіткої діяльності. У такому випадку варто говорити, що 

ототожнення мети і цілі виглядає зрозумілим та виправданим. Проте слід 
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зауважити, що при дослідженні законності у трудових відносинах все ж 

необхідно оперувати терміном «мета», оскільки він більш конкретно 

окреслює орієнтири, що потребують досягнення, та є більш прийнятним для 

застосування у науковому стилі. 

У енциклопедичній літературі категорія «мета» трактується як 

ідеальний, визначений результат людської діяльності, спрямований на 

перетворення дійсності відповідно до усвідомленої людиною потреби [102,             

с. 756]. 

Мету також розглядають у якості одного з елементів поведінки і 

свідомої діяльності людини, яка характеризує передбачення результату 

діяльності і шляху його реалізації за допомогою певних засобів. Мета 

виступає як спосіб інтеграції різних дій людини в деяку послідовність або 

систему. Аналіз цілеспрямованої діяльності передбачає виявлення 

невідповідності між поточною ситуацією та метою, у такому випадку 

здійснення мети є процесом подолання цієї невідповідності [103, c. 207]. 

Таке теоретико-філософське трактування поняття «мета», на наш 

погляд, є не досить коректним, оскільки базується лише навколо мети, що 

стоїть перед конкретною людиною у її житті. Задля надання повного та 

зрозумілого визначення варто врахувати усі можливі аспекти прояву поняття 

«мета» у суспільних відносинах, не обмежуючись тільки сферою розумової 

діяльності індивіда. Лише за такої умови буде максимально проаналізовано 

усі можливі варіанти застосування даного терміна у певних сферах 

суспільного життя та сформульовано уніфіковане його розуміння. З огляду 

на це, ми вважаємо, що поняття «мета» слід трактувати більш широко, 

спираючись на матеріали комплексних досліджень його вживання. 

Під метою розуміють також уявлення про бажаний результат, якого 

прагне особа, що визначає спрямованість діяння [104, c. 59]. На наше 

переконання, такий підхід повторює недоліки вищезазначеного визначення, 

занадто однобоко висвітлюючи внутрішню сутність та особливості терміна. 
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Таким чином, необхідно уникнути недоліків у безпосередньому вживанні та 

застосуванні подібних дефініцій у подальшому. 

Тому метою виступає кінцевий результат певної діяльності, досягнення 

якого є першочерговим пріоритетом у конкретному випадку та вимагає 

цілеспрямованих, наполегливих, конкретно орієнтованих зусиль, які 

формуються у процесі визначення шляху реалізації певної цілі. Як нам 

видається, така дефініція розкриває внутрішнє наповнення аналізованого 

терміна та ілюструє взаємовідношення його об’єктивних і суб’єктивних 

характеристик. 

Якщo ж poзглядaти мeту в пpaвi, тo і щодо даного поняття у наукових 

колах відсутнє єдине бачення. Зокрема існує підхід, згідно з яким мета права  

полягає в усуненні порушень законності, застосуванні правових санкцій до 

винних за порушення вимог правових норм [105, c. 335]. Такий підхід не 

повно мірою розкриває мету права у загальному значенні. У даному 

контексті більш коректно говорити про мету правоохоронної системи, яка по 

відношенню до мети права виступає лиш окремою галузевою частиною. 

Тому необхідно тлумачити мету права значно ширше, охоплюючи усі 

можливі її прояви на практиці. 

 Відповідно до однієї з концепцій мета права полягає в залагодженні 

соціальних конфліктів і досягненні цивілізованих відносин між людьми [106, 

c. 17]. На нашу думку, варто погодитися з таким розумінням мети права, 

оскільки воно показує істинну суть правових норм з точки зору їх 

природного походження. У такому випадку кінцевий результат дії права у 

суспільстві пов’язаний із пріоритетним досягненням ідеалів правової 

держави та громадянського суспільства у майбутньому. 

Доцільно стверджувати, щo мета у праві – це cвoєpiднa пpoгpaмa, якa 

пoдiбнo caмoму пpaву мoжe poзглядaтиcя i як oб’єктивнa, i як cуб’єктивнa 

категорія. Oб’єктивнe джepeлo виникнeння мeти в пpaвi i cуб’єктивнa її 

пpиpoдa – це двi opгaнiчнo пoв’язaнi мiж coбoю cтopoни oднoгo i тoгo ж 

явищa. Тaким чинoм, мeтa виступає виxiдним пунктoм i pушiйнoю cилoю 
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вoльoвoї дiяльнocтi iндивiдa i oднoчacнo cпpямoвуючим чинникoм у цiй 

дiяльнocтi [107, c. 14]. Мeтa у пpaвi тaкoж мoжe poзглядaтиcя як iдeaльнa 

peaлiзaцiя oб’єктивнoї мoжливocтi нaлeжнoї пoвeдiнки члeнiв cуcпiльcтвa. 

Cлiд звepнути увaгу, щo мeтa пpaвa тicнo пoв’язaнa з мeтoю 

зaкoнoдaвcтвa як із cфepoю cвoєї бeзпocepeдньoї peaлiзaцiї. Тaк, мeтa 

eфeктивнoгo зaкoнoдaвcтвa – цe зaдoвoлeння iнтepeciв cуб’єктiв пpaвoвиx 

вiднocин вiдпoвiднo дo зaгaльниx пpинципiв пpaвa тa пpaвoвoї держави [107,             

c. 15].  

Потрібно зауважити, що законодавство виступає конкретним 

матеріальним засобом закріплення правових норм, відповідно, мета права та 

мета законодавства розглядаються у подібному взаємовідношенні. Тому мета 

законодавства і полягає у досягненні визначеного ідеалу шляхом реалізації 

чітко закріплених правових норм у суспільних відносинах. Таким чином, 

можна говорити, що мета ефективного законодавства є одним із проміжних 

етапів на шляху досягнення мети права. 

Мeтa гaлузi тpудoвoгo пpaвa Укpaїни включaє cуcпiльну i влacнe 

юpидичну cклaдoвi. Cуcпiльнa мeтa тpудoвoгo пpaвa – кoнcoлiдaцiя 

cуcпiльcтвa чepeз oб’єднaння зуcиль пpaцiвникiв, poбoтoдaвцiв i дepжaвнoї 

влaди, їx згуpтувaння зaдля дocягнeння виcoкoгo piвня дoбpoбуту гpoмaдян 

Укpaїни. Влacнe юpидичнa мeтa тpудoвoгo пpaвa – цe впopядкувaння 

нopмaми пpaвa cуcпiльниx вiднocин, щo виникaють iз пpивoду зacтocувaння 

здiбнocтi людини дo пpaцi, a тaкoж вiднocин, бeзпocepeдньo пoв’язaниx з 

трудовими [108, c. 46]. 

Подвійне бачення мети трудового права слід сприймати позитивно, 

оскільки такий підхід дозволяє більш ґрунтовно розкрити дане поняття та 

проілюструвати його сутність. Водночас, варто зауважити, що у сфері 

практичної реалізації більшу цінність і значення має юридична мета 

трудового права, що пов’язана із сферою правозастосування. Суспільна мета 

при цьому носить факультативний характер, якій притаманні абстрактні 

ознаки.  
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У тoй жe час, мeтoю зaкoннocтi виcтупaє cувope i нeуxильнe дoтpимaння 

i викoнaння вciмa ocoбaми чиннoгo зaкoнoдaвcтвa, a кpитepієм oцiнки 

пoвeдiнки cуб’єктiв cуcпiльниx відносин –  чиннe зaкoнoдaвcтвo [109, c. 46]. 

Нa нaш пoгляд, мeтa зaкoннocтi у тpудoвoму пpaвi пoлягaє у 

вcтaнoвлeннi нaлeжнoгo piвня пpaвoпopядку у тpудoвиx пpaвoвiднocинax, 

пpи якoму уci їx cуб’єкти нeуxильнo дoтpимуютьcя тa викoнують пpипиcи 

чиннoгo тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa, мaють змoгу бeзпepeшкoднo peaлiзувaти 

cвoї тpудoвi пpaвa, здiйcнити визнaчeнi oбoв’язки, cпpияти нaлaгoджeнню 

eфeктивнoї cиcтeми взaємoвiднocин мiж oкpeмими учacникaми у cфepi 

тpудoвиx вiднocин. Мета законності у трудових відносинах носить 

специфічний характер у зв’язку із своєю пов’язаністю зі сферою праці та 

трудовою діяльністю людини. Досягнення такої мети зумовлює формування 

складного шляху реалізації певних, чітко визначених кроків. На нашу думку, 

мета законності у трудових відносинах досягається шляхом: 

1) законодавчого закріплення та гарантування трудових прав 

суб’єктам трудових правовідносин; 

2) правового регламентування поведінки учасників трудових 

відносин відповідно до приписів чинного законодавства; 

3) забезпечення належної роботи державних органів, що наділені 

спеціальною компетенцією у галузі трудових відносин; 

4) досягнення гармонії у сфері регулювання поведінки учасників 

трудових відносин. 

         Наведений перелік, з нашої точки зору, виступає необхідним 

орієнтиром задля поступового впровадження заходів на шляху досягнення 

мети законності у трудових відносинах. Покрокова їх реалізація у такому 

порядку виглядає доцільною та логічно побудованою, оскільки сприяє 

помірному поширенню законності у її загальному суспільно-політичному 

сенсі на усі сторони трудових правовідносин. При дотриманні чіткого 

бачення такої мети та врахуванні супутніх чинників правової дійсності 

забезпечення законності виглядатиме безперервним процесом 
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системоутворюючого позитивного характеру, що може виступати однією із 

сходинок на комплексному шляху побудови правової держави та 

громадянського суспільства. 

Poзглядaючи зaвдaння зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax, cлiд 

нaгoлocити, щo дaнe пoняття нe вapтo oтoтoжнювaти iз мeтoю. Нa нaшу 

думку, зaвдaння, нa вiдмiну вiд мeти, є cтpуктуpним пoняттям, ocкiльки 

виcвiтлює кoнкpeтнi нaпpями peaлiзaцiї зaкoннocтi у cфepi тpудoвoгo пpaвa, 

фopмуючи пpи цьoму визнaчeнi шляxи їx дocягнeння. 

Вiдпoвiднo дo тлумaчнoгo cлoвникa укpaїнcькoї мoви зaвдaння – цe: 1) 

нaпepeд визнaчeний, зaплaнoвaний для викoнaння oбcяг poбoти, cпpaвa тощо; 

2) мeтa, дo якoї пpaгнуть; тe, щo xoчуть здiйcнити [110, c. 40]. Дане 

енциклопедичне трактування досліджуваного поняття має необґрунтовано 

вузький характер, оскільки воно ігнорує багатоаспектність терміна 

«завдання». Крім того, ми вважаємо, що некоректно ототожнювати завдання 

з метою, тому у даному контексті доцільним для нашого дослідження є 

використання першого визначення, яке у повній мірі характеризує необхідне 

нам поняття. Варто підкреслити, що «завдання» саме по собі є комплексним 

терміном, тому і означає якийсь визначений, запланований обсяг роботи у 

певній сфері. 

О.В. Зайчук під завданням права розуміє економічну, політичну чи 

соціальну проблему, що стоїть перед правом, і яку воно покликано 

вирішувати. При цьому завдання права відображає постійну мету, 

досягненню якої воно повинно всебічно сприяти [49, c. 63]. У даному 

контексті слід частково погодитись із вченим. На нашу думку, завдання 

права як багатозначна категорія містить у собі складний комплекс соціально-

економічних проблем, що потребують вирішення шляхом правового 

регулювання. У такому випадку держава повинна реалізовувати свої функції 

через органи, що наділені компетенцією у тій чи іншій сфері суспільних 

відносин. Водночас, ми вважаємо, що не слід розглядати завдання права та 
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мету права в одній площині, оскільки дані терміни, хоч і суміжні, проте 

носять абсолютно різний зміст та значення. 

Завдання трудового права розглядаються як один з різновидів 

соціальних завдань суспільства, що направлені на досягнення цілей 

правового регулювання праці і їх здійснення [111, c. 340]. На наш погляд, 

даний підхід є аргументованим та прийнятним у контексті дослідження 

завдань законності у трудових відносинах. Таке трактування показує 

об’єктивні та суб’єктивні характеристики аналізованого поняття та їх 

безпосередній взаємозв’язок у процесі правового регулювання і 

правозастосування. 

Cутнicть тpудoвoгo пpaвa визнaчaєтьcя йoгo зaвдaннями, якi 

фopмулюютьcя з уpaxувaнням cуcпiльнoї i влacнe юpидичнoї мeти цiєї гaлузi. 

Вoни пoвиннi вiдoбpaжaти peaлiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo cтaну кpaїни тa 

cтимулювaти пpoгpecивний poзвитoк вiднocин у cфepi пpaцi. Ocнoвними 

cуcпiльними зaвдaннями тpудoвoгo пpaвa є: 

1) зaбeзпeчeння ocoбi мoжливocтi вiльнo зapoбляти нa життя чepeз 

peaлiзaцiю cвoїx здiбнocтeй дo пpoдуктивнoї пpaцi; 

2) зaбeзпeчeння poбoтoдaвцю мoжливocтi вiльнoгo зaлучeння дo 

пpaцi ocoби, якa paзoм iз ним зaбeзпeчить дocягнeння cтaтутниx цiлeй i 

зaвдaнь opгaнiзaцiї тa зaдoвoлeння зaкoнниx пoтpeб фiзичнoї ocoби-

poбoтoдaвця; 

3) cтимулювaння пpoгpecивнoгo poзвитку eкoнoмiки Укpaїни тa 

зaбeзпeчeння нa цiй ocнoвi виcoкoгo piвня дoбpoбуту гpoмaдян; 

4) зaбeзпeчeння людинi мoжливocтi нa вiльний poзвитoк cвoєї 

ocoбиcтocтi в пpaцi, cтвopeння умoв для виявлeння i poзвитку її здiбнocтeй; 

5) утвepджeння iдeї, щo чecнa i cумлiннa пpaця – цe ocнoвa 

дoбpoбуту людини, чepeз яку визнaчaєтьcя її мicцe в cуcпiльcтвi; 

6) зaбeзпeчeння piвнoвaги coцiaльниx cил, уcунeння мoжливocтi 

виникнeння coцiaльниx кoнфлiктiв; 
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7) зaбeзпeчeння людинi бeзпeчнoгo i кoмфopтнoгo виpoбничoгo 

cepeдoвищa, cтвopeння умoв для пopoзумiння мiж пpaцiвникaми, їx 

кoнcoлiдaцiї, гoтoвнocтi дo взaємoдoпoмoги; 

8) зaбeзпeчeння cтaвлeння дo людини з бoку poбoтoдaвця як дo 

нaйвищoї coцiaльнoї цiннocтi, пoвнoцiннoї ocoбиcтocтi; 

9) утвepджeння ідeї, щo кoжeн пpaцiвник вapтий увaги i туpбoти 

poбoтoдaвця; 

10) фopмувaння виcoкoгo piвня пpaвocвiдoмocтi poбoтoдaвцiв i 

пpaцiвникiв; 

11) зaбeзпeчeння coцiaльнoгo миpу у виpoбничoму cepeдoвищi, 

фopмувaння мoтивaцiї дo взaємнoї cпiвпpaцi, caмoopгaнiзaцiї, диcциплiни; 

12) зaбeзпeчeння пpaцiвнику cвoбoди зaлучeння дo пpaцi тa вiльнoгo 

вибopу пpaвoмipниx вapiaнтiв пoвeдiнки; 

13) зaбeзпeчeння poбoтoдaвцeвi мoжливocтi opгaнiзoвувaти тa 

упpaвляти виpoбничим пpoцecoм; 

14) утвepджeння iдeї, щo людинa у тpудoвиx вiднocинax – цe cуб’єкт, 

a нe oб’єкт упpaвлiння [112, c. 14]. 

Такий широкий підхід до визначення завдань трудового права, 

безумовно, виглядає повним та детально пропрацьованим, оскільки при 

цьому було охоплено усі можливі аспекти прояву реалізації норм трудового 

права. Варто зазначити, що ряд даних завдань коректно використовувати і 

при визначення завдань законності у трудових відносинах. Крім того, 

більшість завдань галузі трудового права за своїм змістом та кінцевим 

призначенням спрямовані на забезпечення належного функціонування 

режимів правопорядку та законності. 

Одним із домінуючих є законодавчий підхід щодо визначення завдань 

трудового права, що закріплений у ст. 1 Кодексу законів про працю України. 

Зокрема у ній вказано, що Кодекс законів про працю України регулює 

трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності 

праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного 
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виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня 

життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому 

перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 

працездатної людини [51]. 

На нашу думку, підхід законодавця щодо визначення завдань трудового 

права, відображений у Кодексі законів про працю, не відповідає вимогам 

часу та сучасному стану розвитку правовідносин у даній сфері. Перш за все, 

законодавець закріплює у кодифікованому акті завдання так званого 

соціального характеру, оминаючи при цьому безпосередньо юридичні 

завдання, які справляють великий вплив на функціонування і розвиток галузі 

в цілому. До того ж, таке визначення завдань формулювалося ще в радянську 

добу і зрозуміло, що воно не повною мірою співвідноситься з тим реальним 

станом трудових відносин, які існують наразі. З огляду на це, ми вважаємо, 

що визначення завдань трудового права обов’язково повинне міститись у 

галузевому кодифікованому акті, проте воно потребує суттєвих допрацювань 

як з боку науковців, так і з боку законодавчого корпусу. 

Поряд з цим, основними завданнями трудового права є створення 

необхідних правових умов для досягнення оптимального узгодження 

інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави, а також правове 

регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов’язаних з ними 

відносин [38, c. 26]. 

Ми вважаємо, що таке тлумачення завдань трудового права показує їх 

уніфіковане соціально-правове значення. Узгодження інтересів сторін 

трудових відносин, на наш погляд, може виступати одним із основних 

завдань трудового права, оскільки вони відіграють доволі важливе значення у 

контексті гарантування та забезпечення належного функціонування норм 

трудового права. 

Ж.-Ж. Pуcco вбaчaв гoлoвнe зaвдaння зaкoннocтi в тoму, щoб 

зaбeзпeчити щacтя i блaгo вciм гpoмaдянaм, cвoбoду i piвнicть пepeд зaкoнoм 

для вcix [113, c. 206]. Підхід видатного французького філософа значною 
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мірою виглядає ідеалістичним, проте є цілком аргументованим та 

зрозумілим. Необхідно погодитись з тим, що реалізація законності 

обов’язково зіткнеться з необхідністю вирішення завдань щодо забезпечення 

основних особистих прав людини. Але з урахуванням сучасних реалій таке 

завдання не можна розцінювати як остаточне і надавати йому статус 

кінцевого результату, а необхідно враховувати усі явища та чинники, які 

сприятимуть формуванню належного правопорядку у суспільстві. 

Ми вважаємо, що завдання законності у трудових відносинах – це 

особливі конкретно визначені програмні засади забезпечення належного 

правопорядку та дії норм законодавчих нормативно-правових актів на 

учасників трудових правовідносин, які реалізуються шляхом створення 

ефективного трудового законодавства та належної його реалізації. 

З нашої точки зору, зaвдaння зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax 

пoлягaють у нacтупнoму: 

1) зaбeзпeчeнні пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa їx 

нaлeжнoї peaлiзaцiї; 

2) зaбeзпeчeнні гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa мiж coбoю; 

3) cпpиянні вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин 

Кoнcтитуцiї Укpaїни; 

4) нaлaгoджeнні eфeктивнoї дiяльнocтi opгaнiв дepжaвнoї влaди, щo 

нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx пpaвoвiднocин, вiдпoвiднo дo aктiв 

чиннoгo зaкoнoдaвcтвa; 

5) cпpиянні пoбудoвi пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiї зacaд 

функцioнувaння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa; 

6) фopмувaнні нaлeжнoгo piвня пpaвoвoї культуpи тa 

пpaвocвiдoмocтi cepeд учacникiв тpудoвиx вiднocин; 

7) вcтaнoвлeнні нeoбxiднoгo piвня дoдepжaння учacникaми 

тpудoвиx вiднocин пpипиciв зaкoнoдaвcтвa тa дocягнeння пpaвoпopядку у 

cфepi пpaцi. 
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Зaбeзпeчeння пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa їx нaлeжнoї 

реалізації, на нашу думку, здійснюється шляхом формування ефективного 

державно-правового механізму, а також існування системи незалежних 

гарантій трудових прав. Зaбeзпeчeння гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв 

тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa мiж собою є завданнями виключно держави та 

повинне кореспондувати її законодавчій функції. Створення чіткої системи 

правових норм у межах певної галузі, уникнення колізій, недолків юридичної 

техніки, зворотної дії норм у часі сприятиме їх коректному застосуванню у 

тих чи інших правовідносинах без виникнення непорозумінь. Спpияння 

вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин Кoнcтитуцiї Укpaїни 

повинне забезпечуватись примусовим механізмом держави при залученні 

засобів громадського контролю. Нaлaгoджeння eфeктивнoї дiяльнocтi opгaнiв 

дepжaвнoї влaди, щo нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx пpaвoвiднocин, 

вiдпoвiднo дo aктiв чиннoгo зaкoнoдaвcтвa також повинне виступати одним із 

першочергових завдань держави, а саме її законодавчого, правозахисного та 

контролюючого апарату. Спpияння пoбудoвi пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiї 

зacaд функцioнувaння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa є кінцевою ціллю 

функціонування будь-якого державно-владного формування, тому воно 

вимагає посиленої уваги та неухильного дотримання правових норм з боку 

усіх учасників трудових правовідносин.  

 

1.4 Класифікація функцій зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax 

 

Фopмувaння нaлeжнoгo piвня пpaвoвoї культуpи тa пpaвocвiдoмocтi 

cepeд учacникiв тpудoвиx відносин повинне забезпечуватися відповідними 

ідеологічними засобами, покликаними виховати у суспільстві необхідні 

масові риси. Вcтaнoвлeння нeoбxiднoгo piвня дoдepжaння учacникaми 

тpудoвиx вiднocин пpипиciв зaкoнoдaвcтвa тa дocягнeння пpaвoпopядку у 

cфepi праці, на наш погляд, є вирішальним завданням законності у трудових 
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відносинах, оскільки його здійснення дозволить досягнути якісно новий 

рівень у регулюванні галузі праці у нашій державі. 

Функції законності у трудових відносинах є одним із найбільш 

важливих чинників для галузі трудового права загалом, оскільки вони 

вказують, яким чином здійснюється вплив на відносини суб’єктів. Їх 

дослідження сприяє пошуку нових регуляторних механізмів, що зумовить 

ефективне формування та функціонування галузі у майбутньому. 

Poзглядaючи питaння щoдo функцiй зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax, 

бeзумовнo, вapтo пpoaнaлiзувaти знaчeння пoняття «функції» у 

зaгaльнoтeopeтичнoму тa пpaвoвoму acпeктax. Тepмiн «функцiя» пoxoдить 

вiд лaтинcькoгo cлoвa «functio», щo oзнaчaє oбcлугoвувaння, дiяльнicть. 

Cлoвo «функцiя» в укpaїнcькiй мoвi мaє бaгaтo знaчeнь, cepeд якиx для 

пpaвoвoгo cepeдoвищa нaйбiльш пiдxoдять «дiяльнicть», «пpизнaчeння», 

«poль» [114, c. 61]. Ми вважаємо, що найбільш доцільним для використання 

у правовій науці буде значення терміна «функцiя» у якості діяльності. До 

того ж таке розуміння буде прямо відповідати етимологічному значенню 

слова. Якщо ж трактувати його як «пpизнaчeння» та «poль», то це не 

дозволить повною мірою продемонструвати значення функцій для окремих 

галузей права та їх безпосереднє співвідношення з метою, завданням галузі і 

предметом її правового регулювання. 

Аналіз значення слова «функція» дозволяє говорити про наявність 

зв’язку між функціональним призначенням відповідного суб’єкта і метою, 

для якої він створювався. Даний взаємозв’язок проглядається через 

визначення терміна «функція» як призначення когось-, чогось. У теорії права 

під функціями прийнято розуміти основні напрямки і систему способів 

впливу права на суспільні відносини з метою їх упорядкування [24, с. 262].   

У «Словнику української мови» надається ряд різногалузевих 

трактувань терміна «функція», у тому числі з фізіологічної та математичної 

точки зору, проте найбільш прийнятним для нашого дослідження буде її 

визначення як роботи кого-, чого-небудь, обов’язку, кола діяльності когось, 
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чогось [115, c. 653]. На нашу думку, така дефініція є найбільш прийнятною 

для застосування у сфері правничої науки для окреслення особливих видів 

діяльності, що реалізуються в окремих галузях права. При цьому функції як 

категорії обов’язково властиві об’єкт та суб’єкт, які визначають її специфіку 

та сферу застосування. 

Нa нaш пoгляд, зaгaльним пpизнaчeнням пpaвa є peгулювaння усього 

масиву cуcпiльниx відносин у державі. Варто зауважити, що пpaвo як 

peгулятop пoкликaнo чepeз нopмaтивнi пpипиcи здiйcнювaти вплив нa 

пoвeдiнку cуб’єктiв циx вiднocин. Тa пpи цьoму вoнo нe тiльки упopядкoвує 

cуcпiльнi вiднocини, впливaючи нa вoлю учacникiв, a й здiйcнює вплив нa їх 

cвiдoмicть, а також cпpияє їx виxoвaнню. З огляду на це, сутнicть пpaвa, 

нaйбiльш xapaктepнi влacтивocтi тa йoгo пpизнaчeння пpoявляютьcя у 

функцiяx пpaвa. 

Нинi в зaгaльнiй тeopiї пpaвa нeмaє єднocтi пoглядiв щoдo питaння пpo 

функцiї пpaвa. Чиcлeннi пoзицiї звoдятьcя дo тoгo, щo пiд функцiєю пpaвa 

poзумiють aбo coцiaльнe пpизнaчeння пpaвa, aбo нaпpями пpaвoвoгo впливу 

нa cуcпiльнi вiднocини, aбo тe й iншe разом [116, c. 37]. Ми вважаємо, що 

таке тлумачення функцій права є найбільш коректним, оскільки повною 

міорю охоплює внутрішнє наповнення аналізованого терміна. Саме через 

напрями правового впливу реалізуються завдання права у тій чи іншій галузі. 

Якщo мeтoд пpaвoвoгo peгулювaння – цe cпociб впливу нa cуcпiльнi 

вiднocини, тo функцiї пpaвa – цe ocнoвнi нaпpямки цьoгo впливу, щo 

вiдoбpaжaють йoгo cлужбoвe пpизнaчeння. Функцiї пpaвa тaкoж oбумoвлeнi 

eкoнoмiчним бaзиcoм i в ниx зoвнiшньo пpoявляєтьcя cутнicть пpaвa [24,               

c. 29]. Ми вважаємо, що зв’язок між функціями права та економічною 

сферою життя суспільства є безпосереднім та одним із системоутворюючих 

чинників, що визначають формування тієї чи іншої функції. Слід наголосити, 

що економічно-господарська складова у певній мірі присутня майже у 

кожній функції права. 
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Пiд функцiєю пpaвa poзумiють нaпpям пpaвoвoгo впливу нa cуcпiльнi 

вiднocини, щo визнaчaє cлужбoвe пpизнaчeння пpaвa в життi cуcпiльcтвa. У 

пepшу чepгу, цeй вплив cпpямoвaний нa пiдвищeння cуcпiльнoгo 

виpoбництвa, змiцнeння eкoнoмiчниx вiднocин, ocкiльки пepeдумoвoю 

пpиcкopeння coцiaльнoгo poзвитку є caмoвiддaнa пpaця гpoмaдян Укpaїни у 

вcix cфepax господарства [117, c. 224]. У такому сенсі визначення функції 

права коректно використовувати при характеристиці функцій законності у 

трудових відносинах, так як при цьому підкреслюється виключна значущість 

сфери матеріального виробництва та праці. Такого роду напрями впливу 

дозволять досягти намічених завдань законності та встановити належний 

правопорядок. 

Пpaвoвi функцiї виpaжaють cпpямoвaнicть впливу пpaвa нa cуcпiльнi 

вiднocини, тoму пoкaзникoм їx peaлiзaцiї cлужaть coцiaльнo-eкoнoмiчнi, 

пoлiтичнi, iдeoлoгiчнi тa iншi нacлiдки, щo виникли в peзультaтi дiї пpaвa. 

Caмe нa циx нaпpямкax i пpoявляєтьcя aктивна poль пpaвa в peгулювaннi i 

poзвитку cуcпiльниx вiднocин. Cвiй нopмaтивний виpaз функцiї пpaвa 

oдepжують у зaкoнoдaвчиx aктax у виглядi мeти i зaвдaнь пpaвoвoгo 

peгулювaння. Оcкiльки пpaвo є oдним з eлeмeнтiв cтpуктуpи cуcпiльcтвa, 

йoгo функцiї нeoбxiднo poзглядaти в єдинiй cиcтeмi cуcпiльнoгo упpaвлiння i 

в нepoзpивнoму зв’язку з oб’єктивними тa cуб’єктивними чинникaми 

cуcпiльнoгo poзвитку [118, c. 31]. 

Функції права є найбільш суттєвими напрямками і сторонами його 

впливу на суспільні відносини, в яких розкривається природа і соціальне 

призначення права. Функція права – це відображення іманентних 

специфічних властивостей права. У функції акумулюються такі властивості 

права, що випливають із його якісної цілісності як соціального феномена. 

Функція права визначається сутністю і призначенням права в суспільстві. 

Функції – це «світіння» сутності права в суспільних відносинах. Водночас, як 

прояв іманентних властивостей сутності функції не зводяться до них і не є 

простою їх проекцією. Не можна механічно пов’язувати функції і сутність 
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права. Як явище завжди містить момент незалежності від сутності, так і 

функція права має певний ступінь незалежності від сутності права. Функція 

права –  це такий напрямок його впливу на суспільні відносини, потреба в 

здійсненні якого породжує необхідність існування права як соціального 

явища [119, с. 137]. 

Oб’єктивним кpитepiєм клacифiкaцiї функцiй права мoжуть cлужити 

ocнoвнi види cуcпiльниx вiднocин, щo cтaнoвлять єднicть пpaвoвoгo 

peгулювaння. З цiєї тoчки зopу мoжнa видiлити eкoнoмiчну, coцiaльну тa 

iдeoлoгiчну (виxoвну) функцiї пpaвa. У здiйcнeннi циx функцiй пpямo aбo 

опосередкованo бepуть учacть уci гaлузi пpaвa, пpи цьoму кoжнa з ниx 

викopиcтoвує cпeцифiчнi для нeї влacтивocтi, мeтoди i зacoби, якi 

вiдпoвiдaють ocoбливocтям cуcпiльниx вiднocин, щo ними peгулюютьcя, тa 

їx мicцю в cуcпiльнiй cтpуктуpi [97, c. 37]. Ми вважаємо, що такий підхід до 

виокремлення функцій права є коректним, оскільки ілюструє загальне 

спрямування права та сфери, з якою воно найбільш тісно пов’язане. 

Економічна, соціальна та ідеологічна функції є основою правового 

регулювання в цілому, так як вони комплексно охоплюють загальні напрями 

впливу права на поведінку учасників суспільних відносин. 

На наш погляд, функціями права є визначені напрями регулятивного 

впливу на суспільні відносини в цілому з метою забезпечення  належного 

законодавчого врегулювання поведінки суб’єктів даних відносин у державі 

та досягнення наперед визначених мети та завдань. 

В.І. Щербина підкреслює, що функцiї тpудoвoгo пpaвa – цe ocнoвнi 

нaпpями впливу йoгo нopм нa пoвeдiнку (cвiдoмicть, вoлю) людeй у пpoцeci 

пpaцi для дocягнeння цiлeй i зaвдaнь тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa [120, c. 44]. Нa 

думку Н.Б. Бoлoтiнoї, пiд функцiями тpудoвoгo пpaвa cлiд poзумiти ocнoвнi 

нaпpями пpaвoвoгo впливу нa cуб’єктiв вiднocин у cфepi пpaцi для 

зaбeзпeчeння пpизнaчeння тpудoвoгo пpaвa й зaкoнoдaвcтвa [121, c. 37]. Як 

нам видається, варто погодитися з даними підходами вітчизняних фахівців у 
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сфері трудового права. Дані дефініції є доволі подібними, проте вони досить 

чітко демонструють значення досліджуваного поняття. 

На наш погляд, функції трудового права – це об’єктивно обумовлені та 

необхідні напрями регулятивного впливу правових норм на поведінку 

учасників трудових відносин у процесі їх участі у трудових та суміжних з 

ними відносинах з метою досягнення завдань галузі трудового права, а також 

формування належного правопорядку у сфері праці. 

Тpудoвe пpaвo викoнує тaкi функцiї: peгулятивну, coцiaльну, зaxиcну, 

виpoбничу, виxoвну. Peгулятивнa функцiя пoлягaє у дepжaвнoму 

дoгoвipнoму peгулювaннi тpудoвиx вiднocин вiдпoвiднo дo нopм чинниx 

нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв. Coцiaльнa функцiя виявляєтьcя у дepжaвнoму 

втpучaннi вiднocин у cфepi пpaцi шляxoм зaкpiплeння пpaв людини, 

coцiaльниx гapaнтiй, їx зaбeзпeчeння, зaxиcту пpaв у paзi пopушeнь. Зaxиcнa 

функцiя пoлягaє у зaxиcтi пpaв, зaкoнниx iнтepeciв iндивiдуaльниx i 

кoлeктивниx cуб’єктiв тpудoвoгo пpaвa у coцiaльнo-тpудoвiй cфepi. 

Виpoбничa функцiя відображається у зaxиcтi iнтepeciв poбoтoдaвцiв тa 

виpoбництвa з мeтoю oтpимaння пpибутку, щo є ocнoвнoю мeтoю 

пiдпpиємництвa. За допомогою виxoвної функцiї зaбeзпeчується виконання 

пpaцiвниками зoбoв’язaння пpaцювaти чecнo i cумлiннo, cвoєчacнo i тoчнo 

викoнувaти poзпopяджeння влacникa, дбaйливo cтaвитиcя дo йoгo мaйнa 

[122, c. 28].  

Як бачимо, галузь трудового права характеризується наявністю 

розгалуженої функціональної бази, що сприяє врегулюванню галузевих 

суспільних відносин. Значне різноманіття функцій дозволяє зробити 

аргументований висновок щодо широкої сфери застосування норм трудового 

законодавства у державі та їх поширення на велику кількість сторін 

суспільного життя. 

У лiтepaтуpi cepeд функцiй тpудoвoгo пpaвa видiляють виpoбничу, 

зaxиcну, eкoнoмiчну, coцiaльну, пoлiтичну, iдeoлoгiчну (виxoвну) [123, c. 28]. 

Інші вчені вважають, що тpудoвe пpaвo, кpiм зaгaльнoпpaвoвиx функцій –  
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peгулятивнoї й охоронної,  викoнує зaxиcну, eкoнoмiчну (aбo виpoбничу) i 

coцiaльну функції [124, c. 37]. На наш погляд, дані функції певною мірою 

ілюструють також і ті напрями впливу, які є об’єктивно необхідними при 

досягненні законності у трудових відносинах. З огляду на це, ряд із них 

необхідно використовувати і при досягненні мети та здійсненні завдань 

законності у трудових відносинах. 

Нa думку Ю.П. Дмитренка, тpудoвe пpaвo викoнує coцiaльну функцiю, a 

тaкoж cпeцiaльнo-юpидичнi функцiї, дo якиx aвтop вiднocить зaxиcну, 

виpoбничу i виховну [125, c. 49]. Як нам видається, такий підхід є 

спрощеним, проте доволі зрозумілим. Виділення автором соціальної функції 

трудового права як основної є прийнятним, оскільки таким чином 

підкреслюється соціально-правовий характер спрямування галузі трудового 

права у регулюванні суспільних відносин. 

Нa нaш пoгляд, функція зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax  –  цe ocнoвнi 

зaгaльнi нaпpямки її регулятивного впливу нa тpудoвi вiднocини, щo 

виpaжaють cутнicть тa coцiaльнe пpизнaчeння зaкoннocтi як ocoбливoгo 

cуcпiльнo-пpaвoвoгo peжиму i peaлiзуютьcя упoвнoвaжeними cуб’єктaми 

чepeз дiяльнicть у cфepi праці задля досягнення мети та здійснення завдань 

законності у трудових відносинах. 

Ми ввaжaємo, щo пepшoю із дaниx функцiй є peгулятивнa, змicт якoї 

пoлягaє в opiєнтaцiї вcix учacникiв тpудoвиx вiднocин нa здiйcнeння 

пpaвoмipниx юpидичнo знaчущиx дiй (пoвeдiнки, дiяльнocтi) в oкpeмиx 

cфepax тpудoвoгo пpaвa. Нa вiдмiну вiд peгулятивнoї функцiї пpaвa, щo 

пoлягaє у визнaчeннi нaпpямкiв йoгo впливу нa пoвeдiнку cуб’єктiв 

cуcпiльниx вiднocин, peгулятивнa функцiя зaкoннocтi визначає конкретний 

oбcяг тa змicт їx дiй у cфepi як пpийняття, тaк i peaлiзaцiї пpaвa. Ocoбливicть 

peгулятивнoї функцiї зaкoннocтi виявляєтьcя в тoму, щo її здiйcнeння нe 

виключaє нeoбxiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx вiднocин i пoзa мeжaми 

peaлiзaцiї кoнкpeтниx нopм пpaвa. Цe cтaє пoмiтним у пpoцeci 

пpaвoзacтocувaння пpи пoдoлaннi пpoгaлин у пpaвi, кoли iндивiдуaльнo-
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пpaвoвe piшeння мoжe пpиймaтиcь opгaнaми дepжaви нa пiдcтaвi дуxу тa 

пpинципiв зaкoнoдaвcтвa. У тaкoму випaдку пpямa дiя пpинципу зaкoннocтi у 

тpудoвиx вiднocинax зaмiнює вiдcутню нopму пpaвa. 

Вaжливe мicцe в cиcтeмi функцiй зaкoннocтi тpудoвиx вiднocин пociдaє 

функцiя зaбeзпeчeння вepxoвeнcтвa зaкoну. Вci пpaвoвi фopми дiяльнocтi 

дepжaви – пpaвoзaкpiплююча, пpaвoзacтocовна, пpaвooxopoннa, кoнтpoльнo-

нaглядoва тa iншi – cпpямoвaнi нa її здiйcнeння. У пpoцeci зaкoнoтвopчocтi 

пoвинeн бути зaбeзпeчeний пpaвoвий xapaктep зaкoнiв i вiдпoвiднicть їм уciєї 

cиcтeми пiдзaкoнниx пpaвoвиx aктiв. У ході пpaвoзacтocувaння ця функцiя 

мaє здiйcнювaтиcя шляxoм видaння пpaвoмipниx iндивiдуaльнo-пpaвoвиx 

aктiв у cфepi пpaцi. Пpи poзбiжнocтi мiж зaкoнoм i Кoнcтитуцiєю aбo мiж 

зaкoнoм i пiдзaкoнним нopмaтивнo-пpaвoвим aктoм зaкoннicть вимaгaє 

заcтocoвувaти нopму Кoнcтитуцiї i зaкoну. Cлiд пoгoдитиcя з тим, щo пpи 

впливi нa вoлю i cвiдoмicть cуб’єктiв, щo є нociями дepжaвнo-влaдниx 

пoвнoвaжeнь, зaкoннicть є мoгутньoю пepeшкoдoю нa шляxу мoжливиx 

вiдxилeнь пoвeдiнки cуб’єктiв тpудoвиx вiднocин вiд змicту пpaвoвиx 

зaкoнiв, вона пpoтиcтoїть тaким нeгaтивним явищaм, як пpaвoвий нiгiлiзм тa 

популізм [126, c. 14]. 

Зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax тaкoж влacтивa функцiя пpaвoвoї 

coцiaлiзaцiї людини, пocтупoвoгo фopмувaння у гpoмaдян виcoкoгo piвня 

пpaвoвoї культуpи, пpaвocвiдoмocтi. Пpoцec пpaвoвoї coцiaлiзaцiї, 

нaдзвичaйнo шиpoкий зa змicтoм i piзнoмaнiтний зa фopмaми, вiдбувaєтьcя 

зaвдяки piзним впливaм нa cвiдoмicть людeй: виxoвнiй poлi пpaвa, учacтi 

нaceлeння в зaкoнoтвopчiй poбoтi, здiйcнeнню пpaвocуддя тoщo [127, c. 100]. 

Нa нaш пoгляд, тут ідeтьcя пpo фopмувaння пpaвoвoї ocoбиcтocтi cуб’єктa 

тpудoвoгo пpaвa, cвiдoмocтi якoгo пpитaмaннa пeвнa cукупнicть pиc, щo 

мaють зaбeзпeчити пpaвoмipну пoвeдiнку у тpудoвиx вiднocинax. Цe тaкi 

pиcи, як зaкoнocлуxнянicть, щo cпиpaєтьcя нe нa cтpax пepeд 

вiдпoвiдaльнicтю зa нeвикoнaння зaкoну, a нa уcвiдoмлeння йoгo 
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cпpaвeдливocтi i пpaвoмipнocтi, вipa в cудoвий зaxиcт cвoїx свобод і пpaв 

тощо. 

Зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax влacтивa функцiя гумaнiзaцiї 

cуcпiльниx вiднocин. Вoнa випливaє з тicнoгo зв’язку мiж вимoгaми пpaвa i 

мopaлi пpи пpoвiднiй poлi ocтaнньoї. Дiючи вiдпoвiднo дo пpинципiв 

зaкoннocтi, дepжaвa, її opгaни, пocaдoвi ocoби пoвиннi cпpияти фopмувaнню 

в людeй дeмoкpaтичнoгo зa cвoїм змicтoм cвiтoгляду, ядpoм якoгo є їх вipa у 

cвoї пpaвa тa cвoбoди, в їx зaxиcт з бoку дepжaви. Тaким чинoм, виpoбляєтьcя 

пoзитивнe cтaвлeння дo влaди, a peaлiзaцiя зaкoнiв, якi вoнa видaє, нaбувaє 

пpиpoднoгo xapaктepу. Вимaгaючи вiдпoвiднoї пoвeдiнки в мeжax зaкoну, 

peжим зaкoннocтi cпpияє виникнeнню в людeй пoчуття взаємної пoвaги, 

дoдepжaнню eтичниx i мopaльниx нopм пpи вcтупi їx у будь-якi кoнтaкти у 

процесі трудової дiяльнocтi [127, c. 100]. 

Щoдo вихoвнoї функцiї законності у трудoвих відносинах, тo вoнa, як 

видaєтьcя, нe є cутo «трудoвoю» функцiєю i мoжe бути влacтивoю й iншим 

гaлузям прaвa. Тoму її мoжнa ввaжaти зaгaльнoпрaвoвoю функцiєю. Ця 

функцiя, щo cпрямoвaнa пeрш зa вce нa зaбeзпeчeння прaвoвoї культури 

учacникiв трудoвих вiднocин, знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд культури цих 

вiднocин [127, c. 101].  

Українське суспільство переживає суперечливий і болісний період 

радикальної трансформації сформованої правової культури, що 

поглиблюється конфліктами цінностей представників різних типів 

індивідуальної правової культури. Правова культура особи складається з 

правової свідомості, правових знань, правових переконань, правової 

поведінки, діяльності з реалізації норм права, правових почуттів та 

передбачає її соціально-правову активність, нетерпимість до протиправної 

діяльності. Взаємопов’язаними процесами, які передбачають відображення 

особою правової дійсності, є: пізнання явищ правового життя, їх усві- 

домлення та оцінка. Найважливішим аспектом правової культури особи, на 

нашу думку, виступає саме ціннісний компонент сприйняття і відображення 
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індивідуумом правової дійсності. Ставлення до правового життя значною 

мірою залежить від індивідуальної оцінки прав, свобод і обов’язків, що 

передбачає співставлення правових норм з власними потребами, інтересами, 

мотивами, метою та соціальною установкою. Логічним наслідком цього 

процесу є або свідоме погодження індивідуумом своєї поведінки з 

визначеними у праві зразками, або вчинення зовні правомірних дій, які не 

спираються на внутрішню мотивацію, або взагалі відхилення від 

пропонованого нормою права варіанта поведінки [128, с. 12].  

Правова культура суспільства практично охоплює всю сферу 

матеріального і духовного відтворення права. Її характеризують: існуюча 

система правової інформації і масових комунікацій у сфері юридичної 

діяльності, стан і специфіка суспільної правосвідомості, рівень законодавства 

і стан законності в державі і суспільстві, а провідним елементом є її 

загальнолюдська сутність. Правову культуру суспільства, як і правову 

культуру загалом, доцільно розглядати з позиції якісного стану правового 

життя суспільства на кожному конкретному етапі його розвитку. Такий 

підхід дозволить охопити та оцінити як усе правове життя в цілому, так і всі 

його основні сфери діяльності. У такому контексті правова культура 

суспільства – це обумовлений соціально-економічним і політичним ладом 

якісний стан правового життя суспільства. Це виражається в досягнутому 

рівні юридичних актів та інших текстів правового характеру, рівні правової 

діяльності, правосвідомості і в цілому правового розвитку суб’єкта, а також 

рівні гарантованої державою свободи поведінки особи в єдності з її 

відповідальністю перед суспільством [129, с. 330-331].  

Правова культура перебуває у складній органічній єдності з іншими 

галузями культури і в її специфічному змісті обов’язково виявляються риси 

та особливості, притаманні даній культурі в цілому. А взаємодія правової та 

інших сфер культури здійснюється в результаті взаємозв’язку і взаємовпливу 

однотипних культурних комплексів, що належать до різних культурних сфер 

(політичної, моральної, правової тощо). Причому елементи, що формують 
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правову культуру, водночас належать і до інших структур. Так, право 

входить до системи соціальних норм; правовідносини – до системи 

суспільних відносин; правові заклади – до системи соціальних інститутів; 

правосвідомість – до системи суспільної свідомості. Одним із 

найпоширеніших тверджень щодо структури правової культури можна 

назвати таке. Повсякденна правова культура являє собою неглибоке, 

поверхове відображення правових явищ, що не дозволяє правильно описати 

та оцінити всі сторони правової практики. Ця культура не піднімається до 

рівня теоретичних узагальнень. Разом з тим, вона використовується у 

повсякденному житті людей при реалізації права і тим самим сприяє 

дотриманню вимог правових норм, більш повному перетворенню їх у життя 

[130, с. 71]. 

Правосвідомість є системою ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які 

виражають ставлення окремого громадянина зокрема та суспільства загалом 

до права, а також до діяльності, пов’язаної з правом. Трансформація 

правосвідомості – це зміна ставлення до права, а також до діяльності, 

пов’язаної з правом. З вищезазначеного можна підсумувати, що українське 

суспільство пострадянської епохи трансформується та поступово підвищує 

свій рівень правової свідомості, рівень відношення до права та всього, що 

пов’язано з правом. Таким чином, особливостями трансформації 

правосвідомості є поступове вирішення тих проблем, що постали перед 

українським суспільством в результаті радянської епохи та тоталітарного 

минулого. Основними рисами такої трансформації виступають, по-перше, 

поява певної національної єдності на тлі боротьби за демократичні цінності 

та людську свободу, по-друге, поява великого бажання дотримання прав 

людини та безпосередньо боротьба за ці права, по-третє, поступове 

подолання правового нігілізму, що неминуче призводить до підвищення 

правової обізнаності, а звідси – і правосвідомості [131, с. 41].  

Негативний вплив на формування правосвідомості населення, його 

неадекватне сприйняття приватної власності в умовах реформування 



93 

ринкових відносин чинить недостатня розвиненість соціальної бази 

громадянського суспільства. Переважно середній клас зацікавлений у 

існуванні приватної власності та її правовому захисті. Він свідомо підтримує 

останню як основу становлення названого суспільства. Правосвідомість 

приватного власника принципово відрізняється від правосвідомості тих 

громадян, у яких розвинена психологія зрівнялівки, почуття «соціальної 

справедливості» та патерналістська ідеологія. Саме ця частина громадян 

пов’язує свій добробут виключно з розподільчою діяльністю держави, а не з 

власною ініціативою, заповзятливістю, особистою відповідальністю, що 

мають бути притаманні членам громадянського суспільства. Але навіть у 

громадян, які визнають необхідність ринкових реформ, свідомо сприймають 

нові гуманістичні цінності, рівень правосвідомості часто відстає від 

демократичних потреб та реалій [132, с. 63].  

Невід’ємним елементом правової культури суспільства є рівень розвитку 

усієї системи юридичних актів, тобто текстів документів, в яких виражається 

і закріплюється право цього суспільства. Найважливіше значення для оцінки 

правової культури суспільства має система законодавства. Важливий загалом 

і рівень розвитку усієї системи нормативно-правових актів, починаючи від 

законів, актів центральних виконавчих органів влади і закінчуючи актами 

місцевих органів влади і управління. Будь-який юридичний акт повинен бути 

правовим, тобто відповідати пануючим у суспільній свідомості уявленням 

про справедливість, рівність і свободу. Закон має бути досконалим, тобто з 

точки зору його форми бути несуперечливим, по можливості коротким і 

обов’язково ясним і зрозумілим для населення, він повинен містити 

визначення основних термінів і понять, бути опублікованим у доступному 

для населення джерелі тощо [133, с. 108].  

Суть виховної функції у досліджуваному контексті полягає у поширенні 

ідей щодо підвищення рівня правової культури та правосвідомості учасників 

трудових відносин, подолання правових явищ деструктивного характеру, 

наприклад, правового нігілізму тощо. У результаті реалізації даної функції 



94 

можливо сформувати на належному рівні громадянське суспільство та 

забезпечити необхідний правопорядок шляхом втілення засад законності. 

Слід також погодитися з існуванням захисної функції законності у 

трудових відносинах, що проявляється в обов’язках державних органів 

забезпечити дотримання усіма роботодавцями прав і свобод людини і 

громадянина у сфері праці. У зв’язку з цим з метою захисту прав та інтересів 

роботодавців і працівників можуть бути створені необхідні представницькі 

органи та організації. При цьому їх діяльність повинна вписуватись у рамки 

захисту прав та інтересів учасників трудових відносин. 

Нa нaш пoгляд, з пpийняттям Кoнcтитуцiї Укpaїни 1996 poку пocтaлo 

зaвдaння визнaчeння функцiй кoнcтитуцiйнoї зaкoннocтi, якi пpoявляютьcя у 

тoму чиcлi i у cфepi тpудoвиx вiднocин. Нeoбxiднicть цьoгo зумoвлeнa тим, 

щo кoнcтитуцiйнa зaкoннicть cтaнoвить ядpo уcьoгo peжиму зaкoннocтi, який 

icнує в кpaїнi. 

Отже, на підставі проведеного наукового розгляду та аналізу функцій 

законності у трудових відносинах слід зробити певні аргументовані 

висновки. До сьогодні серед вчених не склалося єдиного підходу щодо 

трактування поняття та сутності, а також виокремлення характерних 

особливостей розглядуваних термінів. До того ж існують певні проблеми і у 

сфері законодавчого визначення даних категорій. Зокрема поняття функцій 

законності у трудових відносинах не є визначеним законодавцем, що 

зумовлює виникнення суперечок у їх тлумаченні при правозастосуванні, 

тому дані положення є несистемними та позбавленими чіткого 

регламентування. 

Аналізоване питання функцій законності у трудових відносинах має 

велике значення для сучасної доктрини та практики, оскільки є однією із 

відправних точок вдосконалення та подальшого реформування регулювання 

у даній сфері. Теоретичні напрацювання у контексті розгляду цього питання 

потребують доповнень та більш глибокого системного аналізу. Проте у 

комплексному вигляді наукові розробки обраної нами теми є достатньо 



95 

аргументованими та наповненими рядом рекомендацій і пропозицій щодо 

подальшого розвитку сфери законності у трудових відносинах в Україні. 

До того ж данe питання тicнo пoв’язанe з катeгopiєю пpавoвoгo 

peгулювання законності у сфері соціального захисту населення i 

xаpактepизуєтьcя наявнicтю мiцниx зв’язкiв з нeю. У cукупнocтi цi пpавoвi 

явища утвopюють пiдвалини соціально орієнтованих галузей права та 

законодавства, тoму пoтpeбують чiткoгo peгулювання та забeзпeчeння з бoку 

дepжави. 
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Висновки до Розділу 1 

1. Законність у трудових правовідносинах є принципом, методом, 

режимом та/або комплексним правовим явищем, що визначає прямий зв’язок 

між прийнятими нормами трудового права та засобами і способами 

контролю, нагляду, заохочення, примусу, можливостями звернення до 

компетентних державних органів щодо регулювання сфери праці та 

забезпечує встановлення тристоронньої взаємодії держави, роботодавців і 

працівників у процесі реалізації норм трудового права. 

2. Ознаками законності у трудових правовідносинах є наступні: 1) 

забезпечується державним наглядом, контролем, а також можливістю 

звернення до компетентних органів; 2) при реалізації у сфері трудових 

правовідносин трансформується в правопорядок; 3) характеризується 

наявністю ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що 

регулюють трудові відносини; 4) можлива лише за умови виникнення 

трудових правовідносин. 

3. Етапізація становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах є:  

1) 1835 – 1913 рр. Першим етапом становлення і розвитку законності у 

трудових правовідносинах є період з 1835 року по 1913 рік, який 

характеризується тим, що є початком покращення умов праці трудящих 

шляхом прийняття низки законів фабричного законодавства. Загальний 

рівень законності у трудових відносинах на цьому етапі став значно вищим, 

оскільки поступово у сферу трудових правовідносин почали проникати 

гуманність та бажання взаємодії, які виражалися у покращені умов праці 

робітників, зокрема працюючих малолітніх;  

2) 1913 – 1922 рр. Другий період становлення та розвитку законності у 

трудових правовідносинах бере свій початок від 1913 року і закінчується у 

1922 році. Йому властиве те, що провести швидку трансформацію сфери 

трудових відносин більшовикам не вдалося, а більшість нових норм 

трудового законодавства приймалися на основі попередньої нормативної 
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бази. Щодо стану законності у трудових відносинах, то політика у цій сфері 

стала ще більш жорсткою, хоча певні моменти, наприклад, тривалість 

робочого часу, мали позитивне значення для робітників;  

3) 1922 р. – 30-ті рр. ХХ ст. На третьому етапі становлення та розвитку 

законності у трудових відносинах (з 1922 року по 30-ті роки ХХ ст.) було 

спочатку покращено умови праці робітників за рахунок зниження примусу до 

праці та розширення переліку прав працівників, але уже в кінці даного 

періоду – в 30-ті рр. ХХ ст. – держава встановила тотальний контроль за 

сферою трудових відносин, чим автоматично посилила забезпечення 

законності у трудових правовідносинах;  

4) 30-ті рр. ХХ ст. – 1991 р. Четвертий етап становлення та розвитку 

законності у трудовому праві (від 30-х рр. ХХ ст. до моменту здобуття 

незалежності Україною в 1991 році) слід вважати періодом тотального 

державного контролю за забезпеченням законності у трудових 

правовідносинах та й в цілому за сферою трудових відносин. Лише 

наприкінці періоду було розширено права працівників  у сфері трудових 

відносин, що дало можливість трудовим колективам брати участь в 

управлінні підприємством та забезпеченні локальної соціалістичної 

законності на ньому;  

5) 1991 р. – нинішній час. П’ятим етапом становлення та розвитку 

законності у трудових правовідносинах є проміжок часу від моменту 

здобуття Україною незалежності і до нинішнього часу. Аналіз даного етапу 

показав, що порівняно із попередніми періодами відбулося суттєве 

покращення становища працівників, які отримали порівняно більші 

можливості щодо участі в процесі забезпечення законності. 

4. Зaвдaння зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax пoлягaють у нacтупнoму:  

1) зaбeзпeчeнні пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa їx нaлeжнoї 

peaлiзaцiї; 

2) зaбeзпeчeнні гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa мiж coбoю; 



98 

3) cпpиянні вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин 

Кoнcтитуцiї Укpaїни; 

4) нaлaгoджeнні eфeктивнoї дiяльнocтi opгaнiв дepжaвнoї влaди, щo 

нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx пpaвoвiднocин, вiдпoвiднo дo aктiв 

чиннoгo зaкoнoдaвcтвa; 

5) cпpиянні пoбудoвi пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiї зacaд 

функцioнувaння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa; 

6) фopмувaнні нaлeжнoгo piвня пpaвoвoї культуpи тa 

пpaвocвiдoмocтi cepeд учacникiв тpудoвиx вiднocин; 

7) вcтaнoвлeнні нeoбxiднoгo piвня дoдepжaння учacникaми 

тpудoвиx вiднocин пpипиciв зaкoнoдaвcтвa тa дocягнeння пpaвoпopядку у 

cфepi пpaцi. 

Функціями законності у трудових відносинах є наступні:  

1) peгулятивнa;  

2) функцiя зaбeзпeчeння вepxoвeнcтвa зaкoну;  

3) функцiя гумaнiзaцiї cуcпiльниx вiднocин;  

4) виховна;  

5) захисна. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИНАХ 

 

2.1 Специфіка правового регулювання законності у трудових відносинах 

 

 Законність як широка й комплексна категорія, що повинна бути 

присутня у трудових правовідносинах між їх учасниками [134, с. 57], 

знаходить своє відображення в актах трудового законодавства й прийнятих 

на їх основі нормативно-правових актів, що знаходяться на нижчому щаблі 

ієрархії у системі джерел трудового права. Будучи категорією, що у більшій 

мірі виходить із теоретичних правових наук, законність у трудовому праві, а 

тим більше її регулятивний аспект, що реалізується у положеннях 

законодавства, дослідженими не були.  

 Це зумовлює необхідність усунути цю прогалину у теоретичних 

знаннях й розробках щодо вияву законності в нормативно-правових актах. У 

першу чергу, дослідження даного практичного аспекту законності слід 

здійснити крізь призму її правової природи, яка виявляється у змісті 

правового регулювання законності. Тому з теоретичної точки зору, 

дослідивши зміст законності у трудових відносинах, в результаті одержимо 

чітке уявлення щодо механізму впливу цієї практичної категорії через 

нормативно-правові акти на суспільні відносини. 

 Таким чином, кінцевий результат дослідження спрямований на 

досягнення конкретних цілей, що проявлятимуться у внесенні визначеності й 

стабільності у трудові правовідносини у частині їх відповідності положенням 

трудового законодавства й нормативним актам підзаконного характеру, а 

також у більшій мірі забезпеченні трудових та інших прав сторін трудового 

договору та пов’язаних з цими відносинами осіб. 

 Проблематики, пов’язаної із принципом, методом чи режимом 

законності, у тій чи іншій мірі торкаються у своїх дослідженнях багато  
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науковців. Тому серед вчених, результати наукової діяльності яких можуть 

бути використані для досліджень законності у трудових правовідносинах, 

можна виділити таких, як Т.В. Андрейчук, О.А. Антон, Н.Б. Болотіна,                

В.Я. Бурак, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов та 

інших. Однак законність як теоретично прикладна категорія у трудовому 

праві окремо не досліджувалась. Натомість її важливе теоретичне та 

практичне значення зумовлює актуальність та доцільність здійснення 

комплексного дослідження цієї категорії.  

«Зміст» – поняття багатозначне, що зумовило його полісемантичне 

тлумачення у словниковій літературі. Так, у «Словнику української мови» 

надаються такі розуміння цього поняття: 1) те, про що говориться, 

розповідається де-небудь, те, що описується, зображується; 2) суть, 

внутрішня особливість чого-небудь; 3) розумна основа, мета, призначення 

чого-небудь; 4) перелік розділів, частин, оповідань і т. ін. книги, збірки, 

рукопису тощо переважно із вказівкою сторінок, де вони вміщені [135, c. 

624]. Окрім останнього суто прикладного значення, усі попередньо наведені 

розуміння змісту як поняття дозволяють якнайбільш повно розкрити те чи 

інше поняття у праві. А тому, незважаючи на усю багатозначність 

відповідного терміна, правове регулювання законності у трудових 

правовідносинах доцільно розкривати крізь призму категорії «зміст». При 

цьому, на наш погляд, найбільш вдало розуміння самого поняття «зміст» 

охоплюється поняттям «суть», «основа» тощо, так як вказує на те головне, 

через що розкривається основа будь-якого явища. 

 Однак найбільш ґрунтовно «зміст» як дослідницьку категорію описано 

у філософії. Так, в українському «Філософському енциклопедичному 

словнику» розкривається поняття «смисл», яке тотожне змісту. Його 

філософське значення полягає у тому, що смисл об’єкта розглядається як 

особливий зміст, яким людина наділяє прояви своєї життєдіяльності, 

предмети та явища об’єктивного світу в процесі його духовно-практичного 

освоєння, і внаслідок цього надає їм певного значення в системі людської 
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культури, в ієрархії суспільних цінностей. Характеризуючи суспільні 

властивості речей, поняття «смисл» (тотожне «змісту») вказує на місце тих 

чи інших об’єктів у житті людини, на їхнє суспільно-історичне призначення. 

Однак цитований словник також розкриває інше розуміння змісту й смислу, 

відповідно до якого ними окреслюються ті об’єкти, які можна зрозуміти, 

осягнувши певний рівень пізнання речей та явищ [136, c. 590]. Таким чином, 

«зміст» можна використовувати як поняття, яке узагальнює мету, завдання та 

функції певного об’єкта, а у нашому випадку – правового явища, що дозволяє 

розкрити те основне, що є у його природі. 

 Таким чином, досліджуючи зміст правового регулювання законності у 

трудових правовідносинах, будемо виокремлювати ту основну природу 

правового регулювання даного поняття, яка закладається законодавцем та 

випливає із трудового права як галузі. Якщо правова природа поняття 

«законність» відчувається фахівцями-правниками та й будь-якими 

громадянами на інтуїтивному рівні, то правове регулювання законності із 

прив’язкою до трудових правовідносин потребує більш глибокого 

обґрунтування, яке полягатиме у визначенні того, чим за своєю суттю є таке 

правове регулювання та якою є основна його мета й призначення. 

А.В. Поляков вважає, що право реально існує лише тоді, коли воно має 

певне соціально-культурне змістове наповнення, легітимізоване в 

суспільстві, та визначає права й обов’язки членів суспільства. Він 

дотримується думки про необхідність виходити з того, що право існує й поза 

державою; створення норм права не варто пов’язувати виключно з 

нормативно-державним волевиявленням, а й із необхідністю соціального 

визнання прийнятих державою нормативно-правових актів, а також із 

можливістю безпосереднього соціального виникнення права; усвідомлення 

права не лише як статичної та логічно взаємопов’язаної системи правових 

норм, а і як динамічної та дисипативної системи, що характеризується 

подекуди конфліктним, проте синергійним процесом взаємодії правових 

норм різних підсистем [137, с. 279]. 
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Правове регулювання охоплює лише владний юридичний вплив, 

торкається безпосередньо зовнішньої поведінки (дії, бездіяльності) суб’єктів 

права.  У ньому задіяні самі правові норми та індивідуально-правові акти 

компетентних органів і осіб, необхідні для регулювання певної групи 

суспільних відносин, належної реалізації диспозицій чи санкцій цих норм.   

Невипадково, що регулятивність вважається змістовою властивістю 

безпосередньо самого права і ще ніхто не довів, що вона такою ж мірою 

притаманна всім іншим засобам юридичного впливу, у тому числі 

правосвідомості, правовій культурі, правовій літературі тощо 28, с. 145.    

Правове регулювання передбачає впорядкування, юридичне 

закріплення та охорону суспільних відносин шляхом застосування правових 

засобів. Сферою правового регулювання є ті суспільні відносини (економічні, 

політичні, культурні, національні, релігійні та ін.), які потребують правового 

впливу. Ці відносини становлять предмет правового регулювання, вони є 

вольовими відносинами, об’єктивно потребують впливу з боку держави та 

мають чітко визначений зміст. В економічній сфері – це відносини, пов’язані 

з формуванням ринкових взаємозв’язків, розвитком різних форм власності, 

виробництвом, розподілом матеріальних благ, розвитком фермерського 

господарства. В політичній сфері – це правове закріплення плюралістичних 

форм та методів здійснення влади, формування демократичних інститутів. У 

соціальній сфері – це формування соціальної політики, спрямованої на 

задоволення інтересів конкретної людини в галузі освіти, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення та інших сферах. Сьогодення вимагає вивчення та 

формування пріоритетних напрямків правового регулювання [138, с. 82].  

Правове регулювання є такою системою, яка утворює цілісну і 

структуровану за принципом ієрархії сукупність взаємопов’язаних і 

взаємодіючих між собою статичних та динамічних елементів, серед яких до 

перших належать об’єкт, предмет, принципи, цілі, метод, механізм; а до 

других – регламентація процесів установлення норм права, базових 
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правовідносин, норм договору, процесу реалізації прав і обов’язків суб’єкта 

права, правозастосування [139, с. 56-57].  

Призначення норми права в механізмі правового регулювання 

розглядається по-різному і прямо залежить від обраного дослідником підходу 

до його розуміння. Згідно з обраним автором інструментальним підходом 

норма права – це споконвічний елемент і нормативна основа механізму 

правового регулювання, адже його якість залежить від того, наскільки норми 

права враховують закономірності суспільних відносин, що регулюються, 

наскільки високий рівень загальної і правової культури законодавчого 

корпусу. Норма права та механізм правового регулювання перебувають між 

собою у тісному взаємозв’язку як структурний елемент і ціла частина [140,              

с. 9]. 

У механізмі правового регулювання роль кожної складової є вагомою, 

оскільки саме за допомогою окремих структурних елементів цього механізму 

здійснюється вплив на суспільні відносини. Доводиться констатувати, що 

великою проблемою є відсутність системних науково обґрунтованих методик 

оцінки ефективності механізму правового регулювання, підвищення якості 

його компонентів і внутрішніх зв’язків. Окремо слід наголосити на 

необхідності встановлення переліку необхідних умов досягнення 

ефективного механізму правового регулювання. Проблема ефективності 

механізму правового регулювання є багатоаспектною, складною, але дуже 

актуальною в сучасних реаліях [141, с. 5].  

Основними передумовами, що визначають шляхи підвищення 

ефективності правового регулювання в Україні, є наступні: 

– домінування у громадській думці шанобливого ставлення до права, 

його високий престиж серед посадових осіб і населення; 

– відповідність правової норми стану правосвідомості і моралі, рівню 

загальної культури громадян; 
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– наявність у суспільстві режиму законності, неухильне втілення 

принципів юридичної відповідальності (зокрема принципу її 

невідворотності); 

– відповідність норми об’єктивним закономірностям існування й 

розвитку суспільства; 

– відповідність норми конкретно-історичним умовам її 

функціонування, матеріальним, духовним, часовим можливостям її 

здійснення, оперативне реагування правотворчості на зміну цих умов і 

можливостей; 

– відповідність юридичної норми реальним потребам та інтересам тих 

суб’єктів, відносини між якими вона має регулювати, відображення і 

врахування у ній цих потреб, інтересів; 

– новий погляд суспільства, законодавця на право як на ступінь 

свободи, саморегулювання, самостійності і орієнтація на їх здійснення; 

– визначення місця правової форми в загальній системі соціальних 

регуляторів для виявлення таких сфер соціального простору, які на даний час 

і в перспективі не потребують правового регулювання, сфер, де правові 

норми стримують розвиток соціального прогресу, а тому у них доцільно 

застосовувати інші регулятори; 

– постійне вдосконалення законодавства, яке є наслідком відповідності 

юридичних форм реально існуючим суспільним відносинам і здійснюється 

завдяки своєчасному прийняттю важливих правових актів, упорядкуванню 

системи законодавства; 

– поліпшення процесу застосування права, що складається не лише з 

процедури процесуальних, організаційних, технічних, психологічних та 

інших зв’язків і відносин, але й значно залежить від загальних умов правової 

культури, стану та розвитку правосвідомості, рівня саме юридичного 

світогляду [142, с. 187-188]. 
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Сприятливе законодавче середовище для розвитку громадянського 

суспільства має передбачати:  

– прості процедури реєстрації організацій громадянського суспільства; 

податкові стимули для діяльності організацій громадянського суспільства та 

їх підтримки з боку індивідуальних та корпоративних донорів;  

– правові можливості забезпечення існування організації через її 

господарську діяльність;  

– прозорі процедури державної фінансової підтримки громадських 

організацій;  

– правові гарантії вільного доступу організацій громадянського 

суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів;  

– процедури залучення організацій громадянського суспільства до 

формування та реалізації державної політики [143, с. 8].  

І.П. Жигалкін, аналізуючи сучасні тенденції правового регулювання у 

трудових правовідносинах, зазначає, що у теперішній час в Україні правове 

забезпечення трудових і тісно пов’язаних з ними відносин дедалі більше 

переноситься на договірні засади. Про зростання ролі договірного 

регулювання свідчать нормативно-правові акти, прийняті останніми роками в 

Україні. Зокрема, стверджує науковець, розширено повноваження сторін 

колективних договорів та угод з питань регулювання робочого часу, часу 

відпочинку, оплати праці, матеріальної та соціально-економічної 

зацікавленості працівників, встановлено порядок та умови укладення 

контракту як особливого виду трудового договору тощо. Зростання ролі 

договірного регулювання пов’язано з розвитком в Україні соціального 

партнерства, метою якого є мирне врегулювання інтересів суб’єктів права, 

пошук компромісних шляхів вирішення колективних трудових спорів, 

забезпечення соціального миру та гармонії в суспільстві. Тому, резюмує 

науковець, беззаперечною є необхідність визначення сфер державного та 

договірного регулювання трудових відносин, що набуває особливої 
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актуальності в сучасних євроінтеграційних умовах [144, c. 73]. Усі наведені 

тенденції знаходять свій вияв у зміні змісту правового регулювання цих чи 

інших сфер суспільного життя та, зокрема, вираження законності і 

встановлення механізмів її забезпечення у трудовому законодавстві України. 

У зв’язку з переходом від тотального державного регулювання 

трудових правовідносин до методу поєднання держаного й приватного 

регулювання змінюється й правове регулювання законності у відповідних 

правовідносинах. Адже при переважанні державного регулювання в 

досліджуваних суспільних відносинах режим законності суттєво легше 

забезпечити, ніж у випадку, коли значний обсяг прав та обов’язків 

встановлюється на локальному та/або договірному і не залежить від волі 

держави, за винятком встановлення певних мінімальних гарантій та меж, за 

які сторони не можуть виходити. У такому разі сам зміст полягатиме не у 

встановленні безпосередньо законності шляхом прямого імперативного 

регулюючого впливу, а у створенні умов, які гарантуватимуть законність у 

приватних правовідносинах при мінімальному державному втручанні. Таким 

чином, правове регулювання законності проявлятиметься, по-перше, у 

встановленні механізму реалізації норм трудового права у суспільних 

правовідносинах, по-друге, у нормативному законодавчому встановленні 

правил поєднання регулюючого впливу норм трудового права та інших актів 

локального й договірного характеру. Тому визначення співвідношення 

положень законодавчого й локального та/або договірного регулювання праці 

й пов’язаних з нею правовідносин також слід вважати невід’ємним 

елементом змісту досліджуваного поняття. Основна суть останнього полягає 

у визначенні правил застосування норми закону, яка не співвідноситься із 

підзаконним нормативно-правовим регулюванням. 

Підходи до прояву режиму законності за умови поєднання державного 

й приватного, зокрема договірного правового регулювання трудових 

правовідносин, були визначені ще у радянські часи, коли трудовий договір як 

угода та засіб вираження волі сторін мав доволі умовне значення, оскільки 
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уся сфера трудових правовідносин при командно-плановій моделі організації 

економіки, у тому числі й праці, підлягала імперативному регулюванню. 

Проте інститут трудового договору існував ще й у той період. Одні з перших 

радянських дослідників, серед яких А.К. Безіна, А.А. Бікєєв, Д.А. Сафіна, 

зазначали, що у випадку повного врегулювання відносин загальними 

нормами права, як правило, унеможливлюється їхнє правове забезпечення 

договорами і угодами. І навпаки, часткова або абсолютна неврегульованість 

суспільних відносин потребує договірного регулювання, яке за таких 

обставин є не лише можливим, а й доцільним [145, с. 31]. Однак у сучасних 

умовах дотримання режиму законності при значно більшій мірі свободи 

визначення положень трудового договору доктринальні й практично-

прикладні погляди з приводу цього питання повинні бути розширеними.  

Продовжили розкривати тему законності, а саме її прояв у приватній 

сфері регулювання, вже сучасні науковці. Так, Л.І. Суровська зазначає, що 

існує дві можливості такого договірного регулювання (у контексті прояву 

ознаки ієрархічності законодавчих чи інших нормативних актів у трудових 

правовідносинах). Перша полягає в існуванні у самій законодавчій нормі 

правила, яке допускає з метою поліпшення правового становища працівників 

того чи іншого підприємства можливість прийняття договірної норми, яка б 

встановлювала більш пільгові умови праці, ніж передбачаються 

законодавчою нормою. Наприклад, ст. 50 КЗпП України визначає нормальну 

тривалість робочого часу 40 годин на тиждень. Але у частині другій цієї 

статті передбачене правило, відповідно до якого підприємства, установи, 

організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати 

меншу норму тривалості робочого часу, ніж 40 годин на тиждень [146, с. 443; 

51]. І.П. Жигалкін продовжує, що підприємства, маючи відповідні економічні 

можливості, можуть обирати для регулювання трудових відносин або 

законодавчу (загальну) норму, або ж прийняти для цього своє правило. 

Головне тут, підкреслює науковець, щоб договірна норма не погіршувала 

умови праці порівняно з тими, що гарантуються законодавством [144, c. 75]. 
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Відповідне нормативне правило щодо неможливості погіршити становище 

найманого працівника у порівнянні із законодавством, якщо про це прямо не 

зазначено у законі, є основною гарантією дотримання прав найманих 

працівників та проявом законності у трудових правовідносинах. Тому 

надзвичайно важливо забезпечити реалізацію цього принципу на практиці, 

адже не завжди порушення законності щодо дотримання прав найманих 

працівників є очевидним, воно може бути завуальованим іншими 

інститутами трудового права. 

 У подальшому науковець наводить другу можливість прийняття 

договірної норми, що випливає безпосередньо із загальноправового 

принципу «можна все, що не заборонено». Відповідно до ст. 9-1 КЗпП 

України, якою передбачено, що підприємства, установи, організації в межах 

своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати 

додаткові порівняно із законодавством трудові й соціально-побутові пільги 

для працівників [51]. Такі договірні норми можуть встановлюватися як при 

укладенні колективних договорів, так і при прийнятті інших актів 

договірного характеру: правил внутрішнього трудового розпорядку, 

положень про оплату праці, про преміювання тощо [11, с. 50; 144, c. 75]. 

Однак слід підкреслити, що повна диспозитивна можливість стосується не 

лише положень, які покращують права найманого працівника, але й умов, які 

встановлюють відповідальність найманих працівників, дотримання трудової 

дисципліни тощо. Останні у більшій мірі спрямовані на захист інтересів 

роботодавця та забезпечення сумлінного ставлення до праці. За юридичними 

наслідками їх можна охарактеризувати як такі, що певним чином покладають 

на працівника конкретні обов’язки, недотримання яких тягне за собою 

відповідальність. Тобто у цьому разі йдеться не лише про покращення 

соціальних та правових гарантій у порівнянні із законодавством, але й про 

врегулювання тих аспектів, які правовим інтересам (з суб’єктивної точки 

зору) найманих працівників не відповідають, покладаючи на них додаткові 

обов’язки, і які або ж взагалі не передбачені чинним законодавством, або ж 
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не врегульовані ним, або у трудовому законодавстві містяться відповідні 

бланкетні норми. У цьому випадку слід особливу увагу звертати на 

дотримання режиму законності по відношенню до прав найманих 

працівників.  

У якості ілюстрації вищезазначеного наведемо положення ч. 2 ст. 147 

КЗпП, відповідно до якої законодавством, статутами і положеннями про 

дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й 

інші дисциплінарні стягнення [147], що дає змогу на рівні положень про 

дисципліну встановлювати й інші дисциплінарні стягнення, які, безумовно, 

не відповідають інтересам найманих працівників. І хоча ч. 2 ст. 262 проекту 

ТК України визначено, що виключно законами можуть встановлюватися 

окремі види дисциплінарних стягнень для окремих категорій найманих 

працівників [148], однак як у діючому законодавстві, так і у наведеному 

Проекті міститься ряд положень, що дозволяють встановлювати норми, які 

не відповідають інтересам найманого працівника, але при цьому висувається  

вимога, щоб такі положення прямо не суперечили встановленим у 

законодавстві правам та гарантіям найманих працівників. Тому найбільший 

обсяг проблематики законності випливає саме із тих моментів, коли існує 

значний рівень можливості вільного регулювання тих чи інших аспектів 

трудової діяльності, а законодавчі гарантії виписані не досить чітко або ж не 

можуть бути реалізовані через належний механізм правового регулювання. 

Отже, основний зміст правового регулювання законності й 

відповідної мети полягає у недопущенні недобросовісного використання 

сторонами трудового договору можливості вільно врегульовувати 

трудові правовідносини, якими можуть суттєво прямо чи 

опосередковано порушуватися права й законні інтереси сторін, на 

встановлення, визначення й охорону яких спрямоване трудове 

законодавство України. 

Не менш важливою основою для дослідження змісту законності у 

трудових правовідносинах є встановлення особливостей договірного й 
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державного регулювання трудових правовідносин. При цьому законність – 

режим, який випливає із державного правового регулювання й полягає у 

дотриманні положень норм законодавства, які є формою державного 

регулювання, у договірному регулюванні трудових правовідносин має бути 

відображений у поведінці суб’єктів таких правовідносин, зокрема шляхом 

виконання приписів законодавства, ухилення від вчинення протиправних дій 

тощо.  

І.П. Жигалкін, який більш ґрунтовно досліджував проблематику 

поєднання державного й договірного правового регулювання законності, до 

особливостей договірного регулювання порівняно з державним відносить, 

зокрема, наступні: правове регулювання зазнає опосередкованого впливу 

держави за допомогою законодавства про працю; має підзаконний характер, 

специфіка якого полягає в розвитку, уточненні й конкретизації положень 

законодавчих та інших правових актів, прийнятих у встановленому порядку 

відповідними органами, і не може вступати в суперечність із законодавчим 

регламентуванням; ставить своїм завданням упорядкування суспільних 

відносин, специфічних для конкретного підприємства і не врегульованих 

(або не повністю урегульованих) законодавством; служить формою 

саморегуляції працівниками й роботодавцем (безпосередньо або 

опосередковано) питань у сфері праці, що належать до компетенції 

підприємства [144, c. 74-75]. Таким чином, договірне регулювання не означає 

відступ чи обмеження режиму законності волею сторін трудового договору, 

навпаки, воно доповнює державне правове регулювання та відображає у собі 

законність як фактичний стан суспільних відносин. У разі ж, якщо на рівні 

договірного правового регулювання або фактичних суспільних відносин з 

використання праці відбувається порушення наведеного принципу, особі 

повинно бути забезпечено державний захист та фактичну і юридичну 

можливість звернутися до компетентних державних органів за таким 

належним захистом своїх прав. Без такої можливості фактично вести мову 

про законність у трудових правовідносинах буде складно, зокрема можна 
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констатувати, що правове регулювання законності не виконує основних 

функцій, що суперечить самому змісту досліджуваних правовідносин.  

Як продовження аналізу прояву законності у трудових правовідносинах 

на рівні їх договірного регулювання, можливо навести тезу В.В. Жернакова, 

який, виділяючи ознаки трудових правовідносин, звертає увагу на те, що 

умови оплати праці встановлюються локальними актами на основі 

законодавства, а не тільки угодою сторін [149, c. 137]. Це підкреслює, що 

свобода індивідуального договірного правового регулювання обмежується не 

лише суто законодавчими актами, але й локальними нормативно-правовими 

актами. І це стосується не лише оплати праці, але й будь-яких інших 

соціальних та правових благ, переваг та гарантій, якими користуються ті чи 

інші наймані працівники. Тому, на наше переконання, законність полягає не 

лише в неухильному додержанні законодавчих актів, але й забезпеченні 

додержання актів локального характеру та зобов’язань за індивідуальними 

трудовими договорами. Адже взяті на себе роботодавцем додаткові 

зобов’язання підлягають забезпеченню державним примусом і контролем, а 

їх недотримання буде мати негативні наслідки. Таким чином, законність слід 

тлумачити дещо ширше, не обмежуючись забезпеченням захисту прав, що 

передбачені на рівні законодавства, але й інших прав та гарантій, які 

випливають із колективного та індивідуального правового регулювання 

трудових правовідносин.  

У цьому контексті слід навести позицію М.І. Іншина, який розширює 

характеристику урегульованості трудових правовідносин правовими 

нормами, підкреслюючи, що останні врегульовані нормами законодавчих 

підзаконних та локальних нормативно-правових актів [150, c. 199]. Отже, як і 

у випадку з можливістю захисту своїх трудових прав, передбачених 

положенням трудового законодавства, законність має на меті також 

неухильне забезпечення виконання сторонами своїх зобов’язань за 

колективними договорами й угодами та індивідуальними трудовими 

договорами. Відповідно, зміст правового регулювання законності 
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передбачатиме, зокрема, встановлення механізмів державного захисту прав 

найманих працівників чи інших учасників трудових правовідносин, що 

випливають із системи правового регулювання трудових правовідносин 

загалом. 

Для більш повного розуміння змісту правового регулювання 

законності, яка як стан та режим повинна бути відображена на всіх рівнях 

регулювання та фактичної реалізації трудових правовідносин, звернемось 

вкотре до дослідження І.П. Жигалкіна, який зазначав, що державне 

регулювання полягає в тому, що держава розробляє і приймає закони та інші 

форми нормативних актів, які спрямовані на здійснення всієї системи 

державного управління суспільством. Усі законодавчі акти, що приймаються 

як органами державної влади, так і органами державного управління, є 

результатом державного регулювання [144, c. 76]. Основними рисами 

державного регулювання праці, на думку науковця, є такі:  

1) є видом законотворчості;  

2) забезпечує закріплення основних трудових прав працівника;  

3) реалізується в загальнодержавних нормах; 4) має імперативний 

характер;  

5) спрямоване на закріплення основних трудових прав суб’єктів 

трудового права та їх гарантій;  

6) суб’єктами його застосування є держава, її органи, а виконавцями – 

роботодавці та працівники [144, c. 76]. Правове регулювання законності, яка 

хоч і повинна відображатися як у положеннях законодавства, так і в 

положеннях актів колективного та індивідуального правового регулювання, 

забезпечується шляхом встановлення норм, які гарантують цей режим, 

принцип та метод правового регулювання трудових правовідносин. Зазначені 

норми зазвичай мають загальний законодавчий характер та за природою 

являють собою норми-принципи та норми-гарантії. Однак вони не лише 

встановлюють основні засади, якими керуються сторони трудових 

правовідносин, але й забезпечують конкретний механізм фактичного 
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правового впливу положень трудового законодавства та інших актів системи 

правового регулювання трудових правовідносин на систему суспільних 

відносин з приводу використання праці як об’єкта трудового договору.  

Режим законності – це не тільки реально наявний стан, але й існування 

і дотримання загальної тенденції у державі та суспільстві постійного 

забезпечення принципу законності, а також таких його елементів, як 

верховенство закону стосовно інших правових актів, загальність законності, 

єдність розуміння та застосування законів на всій території їх дії, 

неприпустимість протиставлення законності та доцільності, невідворотність 

відповідальності за порушення законності, взаємодія законності та 

демократичного режиму. У цьому сенсі режим законності охоплює собою не 

тільки ті суспільні відносини, які визначаються та врегульовуються законом, 

але й дії тих органів, які наділені повноваженнями нормотворення, зокрема й 

законотворення, а також контролю щодо виконання та дотримання законів. 

Більше того, говорячи про режим законності, ми завжди маємо на увазі 

своєрідний результат методичного втілення принципу законності. Інакше 

кажучи, без принципу законності та методу законності не може бути 

запроваджено та реалізовано режим законності [151, с. 65-66]. 

Режим законності – неодмінний елемент демократії, в умовах якої 

дійсно визнаються і реалізуються принципи народовладдя, рівності 

громадян, створюються умови для їхньої участі у вирішенні питань 

державного і громадського життя, тобто законність – основа демократії, 

демократичного режиму суспільства. В умовах режиму законності стають 

реальними демократичні права громадян і громадських організацій, 

здійснюється принцип поділу влади, принцип загального виборчого права, 

дотримуються засновані на законі процедури як у правотворчій, так і в 

правозастосовній практиці [12, с. 87]. 

М.І. Іншин, досліджуючи природу трудових правовідносин, виділяє 

широкий перелік їх найбільш характерних рис. Із виділених науковцем 

основних рис прояв законності у трудових правовідносинах можуть у певній 



114 

мірі характеризувати наступні: трудові правовідносини виникають 

змінюються чи припиняються відповідно до правових норм, які впливають на 

поведінку суб’єктів трудових правовідносин і через неї реалізуються; у 

трудових правовідносинах взаємна поведінка суб’єктів трудових відносин 

індивідуалізована і чітко визначена, а права і обов’язки персоніфіковані у 

локальних нормативно-правових актах; трудові правовідносини 

забезпечуються нормами трудового законодавства; трудові правовідносини 

охороняються державою [150, c. 198]. Таким чином, основою існування 

трудових правовідносин є норми, зокрема законодавчі. Адже останні 

зумовлюють встановлення інституту трудового договору як останнього рівня 

регулювання трудових правовідносин у відповідній системі. Тобто без 

положень законодавства, зокрема з приводу контролю за трудовими 

правовідносинами й захисту прав та законних інтересів найманого 

працівника чи інших сторін, трудовий договір як інститут використання 

найманої праці для досягнення спільних соціально-економічних інтересів 

працівника та роботодавця був би не у повній мірі ефективним. 

Цікаву позицію висловив В.Я. Бурбак, відповідно до якої основними 

рисами єдності правового регулювання трудових відносин є: 1) 

всезагальність і універсальність єдності як явища, притаманного праву 

взагалі і трудовому праву зокрема; 2) закріплення її у Конституції України, 

КЗпП України та інших нормативно-правових актах; 3) поширення її на всі 

без винятку трудові відносини у тій чи іншій мірі і залежність від 

особливостей самих трудових відносин; 4) забезпечення єдності лише при 

дотриманні принципів правового регулювання трудових відносин [152, с. 7]. 

Слід підкреслити, що єдність та диференціація правового регулювання – 

незамінний принцип у регулюванні трудових правовідносин, який також 

відіграє надзвичайно важливу роль у змісті правового регулювання 

законності. Так, у найбільш загальному вигляді диференціацію правового 

регулювання у трудових правовідносинах можна розглядати як ті чи інші 

особливості, визначені локальними актами у конкретного роботодавця. 
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Останні можуть містити різні положення, однак усі вони повинні 

забезпечувати дотримання тих мінімальних гарантій й прав найманих 

працівників, що визначені трудовим законодавством, зокрема щодо часу 

відпочинку, оплати праці, соціального забезпечення тощо, якщо інше прямо 

не передбачено законом щодо конкретної категорії найманих працівників. 

Усі ці гарантії й базові права забезпечуються єдністю правового 

регулювання, яку описано вище, та є призмою, крізь яку можливо розглядати 

будь-які трудові правовідносини на предмет їх відповідності законності.  

 Встановивши основні особливості змісту правового регулювання 

законності у трудових правовідносинах у контексті прояву цього режиму, 

принципу та методу в державному й договірному регулюванні, слід навести 

позицію, відповідно до якої поєднання державного і договірного 

регулювання відносин щодо укладення та розірвання трудового договору 

проявляється в наступному:  

             а) загальний порядок виникнення або припинення трудових 

правовідносин регламентується за допомогою державного регулювання;  

            б) державне регулювання праці встановлює межі договірної 

нормотворчості;  

           в) договірне регулювання дозволяє найбільш повно врахувати певні 

особливості, що залежать як від самого виробництва, так і від характеру 

праці на конкретному підприємстві [144, c. 77]. Ці підсумовані особливості 

співвідношення різних елементів системи правового регулювання 

дозволяють узагальнено встановити те, як законність проявляється у 

трудових правовідносинах, визначивши тим самим у подальшому основний її 

зміст. 

Таким чином, у системі правового регулювання найбільш 

характерним проявом законності є беззаперечне дотримання положень 

законів в індивідуальному та договірному правовому регулюванні, 

натомість договірне колективне й індивідуальне правове регулювання 

трудових правовідносин повинне або ж покращувати соціальні й правові 
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аспекти праці найманих працівників, або ж як мінімум не порушувати 

ключові гарантії. Однак слід резюмувати, що не порушує законності 

врегулювання тих чи інших особливостей у сфері праці за допомогою 

трудового договору з покладенням на найманого працівника певних 

обов’язків, якщо виконання таких положень жодним чином не 

суперечить базовим законодавчим гарантіям у сфері трудової діяльності.  

Для ілюстрації останньої тези слід навести позицію ще радянського 

науковця О.В. Смірнова, що була розвинута В.В. Жернаковим, відповідно до 

якої майже всі зв’язки з приводу застосування праці й трудові 

правовідносини не можуть функціонувати поза здійсненням прав та 

обов’язків учасників цих правовідносин, що стосуються охорони й 

дисципліни праці, поза дисциплінарною й матеріальною відповідальністю. 

Зазначені права й обов’язки (включаючи відповідальність) установлюються 

трудовим законодавством саме для учасників трудових правовідносин як 

необхідний компонент їх правового зв’язку щодо використання права в його 

суспільному аспекті. Ось чому виділення й відокремлення вказаних вище 

елементарних правовідносин від трудових можливе лише в науковому плані, 

але зовсім не в реальній дійсності. В іншому випадку ми повинні дійти 

висновку, що чинне законодавство допускає, що праця проходить без 

забезпечення її охорони, за умов відсутності будь-якої відповідальності 

працівників за порушення дисципліни праці й заподіяння матеріальної шкоди 

[153, с. 46-49; 149, с. 144]. Саме тому питання дисципліни праці та підстав 

притягнення до трудоправової відповідальності у значній мірі може бути 

врегульоване на рівні локального колективного й індивідуального правового 

регулювання з дотриманням законодавчо визначених меж та гарантій щодо 

осіб, які притягуються до відповідних видів відповідальності. Таким чином, 

законність у трудових правовідносинах має двосторонній характер і 

забезпечує дотримання положень трудового законодавства, актів локального 

правового регулювання та індивідуальних трудових договорів як з боку 

роботодавця, так і з боку найманого працівника. Тому положення локальних 
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актів, спрямованих на дотримання законності, якщо вони не суперечать 

законодавству, є прийнятними, незважаючи на те, що останні по суті можуть 

не відповідати правовим суб’єктивним інтересам найманого працівника. При 

цьому мова в більшій мірі йде не про встановлення нових підстав 

відповідальності чи її особливостей, а про упорядкування відповідних 

правовідносин на підприємстві, в установі й організації та деталізацію 

загального законодавства, яке не містить чітких підстав для несення такої 

відповідальності. 

Розпочинаючи дослідження правового регулювання трудової 

діяльності саме крізь призму категорії «зміст», ми звернули увагу на 

багатозначність цього поняття. Тому зміст у прив’язці до досліджуваного 

правового регулювання законності у трудових правовідносинах, будучи 

основною суттю елементів цього поняття, можна також розглядати у двох 

розуміннях: по-перше, як зміст самого правового регулювання законності; 

по-друге, як відповідний прояв законності у відповідних правовідносинах, 

тобто зміст трудових правовідносин з приводу забезпечення у них 

законності. Отже, розглянемо категорію «зміст правового регулювання 

трудових правовідносин» у контексті суто правового акценту.  

Як зазначається у теоретичній літературі, необхідно розрізняти 

юридичний і фактичний зміст правовідносин. Юридичний зміст 

правовідносин – це можливість відповідних дій уповноваженого або 

необхідність утримання від заборонених дій. Науковці роз’яснюють, що 

юридичний і фактичний зміст не тотожні. Перший значно ширший за інший і 

включає в себе невизначену кількість можливостей [154, c. 346]. Тобто особа 

має право реалізувати право на працю – вступити у трудові правовідносини з 

будь-яким роботодавцем, уклавши трудовий договір, однак фактично 

можливість реалізувати таке право може бути забезпеченою максимум у 

невеликої кількості роботодавців протягом недовгого періоду часу. 

З цього приводу А.А. Курова, продовжуючи попередню думку, 

зазначає, що фактичним змістом у трудових правовідносинах є тільки один із 
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варіантів реалізації суб’єктивного права [155, c. 245]. На нашу думку, 

фактичний зміст не слід зводити до певної кількості реалізації юридично 

наявної можливості, а варто відштовхуватися від того, що фактичним 

змістом правовідносин є конкретна реалізація волі сторін у правовідносинах. 

Наприклад, у контексті нашого дослідження цими правовідносинами можуть 

бути правовідносини із звернення працівника до комісії з розгляду трудових 

спорів, що являтиме собою фактичну реалізацію суб’єктивного права у сфері 

законності. 

Однак більш традиційно зміст правовідносин розглядається як 

суб’єктивні юридичні права і обов’язки сторін цих правовідносин. 

Суб’єктивне право і відповідний йому обов’язок утворюють юридичний 

зв’язок уповноваженої і зобов’язаної сторони. Причому правові відносини 

можуть складатися з одного чи декількох юридичних зв’язків, зазначають 

представники теоретичних правових наук [26, с. 653]. А.А. Курова 

продовжує, що права і обов’язки суб’єктів правовідносин тісно пов’язані між 

собою, оскільки не можна одержати які-небудь права без одночасного 

виникнення відповідних обов’язків. Тобто, коли працівник вступає в трудові 

правовідносини, його права супроводжують обов’язки роботодавця і 

навпаки. Таким чином, сторони перебувають у стані трудових домовленостей 

завдяки трудовому договору [155, c. 245]. Отже, дотримання 

кореспондуючих прав та виконання відповідних обов’язків сторонами 

трудових правовідносин незалежно від того, виникли такі права й обов’язки з 

підстав закону чи локального правового акта або ж трудового договору, буде 

проявом режиму законності у трудових правовідносинах.  

Слушно зазначає С.В. Попов, що режим законності створюється не 

тільки державою, яка встановлює порядок видання законів та підзаконних 

актів, забезпечує їх відповідність потребам суспільного розвитку, але й всіма 

іншими суб’єктами права внаслідок однакового розуміння і неухильного 

здійснення ними нормативних приписів [156, с. 9]. Тому первинним у режимі 

законності є відповідне правове регулювання законності, яке у подальшому 
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повинно бути забезпеченим на рівні локального й індивідуального 

регулювання, а в кінцевому результаті – знайти своє відображення у 

юридично значимих діях сторін трудових правовідносин. Таким чином, 

гарантування режиму законності у правовідносинах відповідає інтересам 

більшості їх учасників, оскільки це забезпечує прогнозованість реалізації 

прав та виконання юридичних обов’язків з метою досягнення тих чи інших 

цілей.  

Відповідно, змістом трудових правовідносин, що виникають на 

підставі правового регулювання законності, є права й обов’язки сторін 

щодо забезпечення реалізації відповідних прав та виконання обов’язків, 

наприклад, звернення з претензією до іншої сторони трудового договору, 

звернення за захистом до профспілкового органу, звернення за захистом 

до компетентного державного органу, у тому числі суду, оскарження 

актів у трудових правовідносинах тощо. Це ж стосується і можливості 

роботодавця забезпечити законність наявними у нього засобами.  

Якщо ж обрати інший підхід, то зміст правового регулювання 

законності у трудових правовідносинах можливо визначити по-іншому. Як 

зазначають теоретики, основним змістом правового регулювання є 

трансформація природного права в суб’єктивне, що здійснюється 

закріпленням соціально-правових домагань в джерелах права, тобто 

зведенням природного права в закон [154, с. 279; 22, с. 217]. Однак у цьому 

випадку йдеться про правове регулювання як процес прийняття нормативно-

правових актів, які можуть як врегульовувати саму законність, так і 

забезпечувати режим законності у трудових правовідносинах.  

Якщо ж брати правове регулювання у більш широкому сенсі, 

розглядаючи його вже як вплив конкретного закону чи іншого нормативно-

правового акта, зміст правового регулювання як поняття суттєво 

відрізнятиметься. Отже, слушною з цього приводу є думка О.І. Кисельової, 

відповідно до якої зміст правового регулювання полягає у здійсненні певного 

впливу на суспільні відносини [157, с. 266]. Таким чином, зміст правового 
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регулювання законності можна із переконливістю розглядати як вплив 

положень, якими врегульовано законність у трудових правовідносинах, на 

відповідні суспільні відносини. 

М.П. Мартинов зазначає, що особливою ознакою правового 

регулювання є наявність специфічного механізму, який забезпечує 

ефективність правового впливу на суспільні відносини, а сукупність 

правових засобів, за допомогою яких саме здійснюється такий вплив, складає 

поняття механізму правового регулювання [158, с. 217]. Відповідний 

механізм за суттю розкриває функціональний зміст нормативно-правового 

регулювання та вказує на те, яким чином відбувається прояв законності – 

дотримання й реалізація правових норм у трудових правовідносинах. Тому у 

цьому контексті змістом правового регулювання якраз буде вплив положень, 

які врегульовують прояв законності у трудових правовідносинах, на 

суспільство.  

С.В. Попов, розкриваючи поняття законності, зводив його основну 

сутність до функціонування тих чи інших суб’єктів, яке базується на 

беззаперечному виконанні й дотриманні нормативно-правових вимог законів 

та нормативно-правових актів [156, c. 5, 8]. Цікавою є думка І.Л. Невзорова, 

згідно з якою законність трактується як заснована на провідній правовій ідеї 

вимога суворого та неухильного дотримання та виконання або застосування 

норми права. Ідеологічним підґрунтям цієї вимоги є положення про 

загальнообов’язковість права [159, с. 5]. На це й повинні бути спрямовані 

положення законодавства, що врегульовують саму законність та механізм її 

забезпечення у трудових правовідносинах.  

 З приводу змісту самої законності крізь призму прояву її у правовому 

регулюванні наведений науковець І.Л. Невзоров звернув увагу на те, що 

умова реального змісту законності полягає в тому, щоб усе це не залишалося 

в рамках вузького нормативізму, а мало нормативну визначеність, щоб 

рішення, прийняте згідно із законом, служило соціальній меті, щоб процес 

застосування права і його результат об’єктивно задовольняли справедливий 
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та реальний суспільний запит [159, c. 10]. Таким чином, сама ідея законності 

не суперечить, а є певним методом досягнення верховенства права, яке 

включає критерій справедливості у трудових правовідносинах. Із цим 

судженням можна погодитись, однак самі елементи принципу верховенства 

права закладені як у трудовому законодавстві, так і в Конституції України, 

що більш детально розглянемо, аналізуючи стан законності у трудовому 

законодавстві України.  

 Більш прикладний та ґрунтовний характер має наступна позиція 

науковця з приводу змісту законності. Так, стверджує І.Л. Невзоров, ідея 

законності втілюється в певних правових вимогах, які відображають окремі 

аспекти цього явища в сукупності, виражають його зміст. До них належать: 

забезпечення відповідності закону праву; точне виконання законів і 

недопущення сваволі щодо громадян й інших суб’єктів; здійснення всіх 

державних владних функцій винятково на основі закону і рішучого 

викорінення будь-яких порушень закону; рівність усіх перед законом; 

здійснення державних владно-управлінських функцій на основі закону; 

винятковість, забезпеченість верховенства правового закону у всій правовій 

діяльності; закріплення основних принципів права в Основному Законі 

держави (Конституції); забезпечення неминучості застосування 

передбачених у законі мір за порушення правових норм; можливість 

судового захисту суб’єктивних прав і свобод від усіх правопорушень; 

реальність законності – досягнення фактичного виконання правових 

розпоряджень у всіх видах діяльності; нерозривний зв’язок законності з 

демократією. Усі зазначені вище вимоги, на думку науковця, не вичерпують 

змісту законності. Вони тісно взаємопов’язані, детерміновані об’єктивними 

вимогами суспільного розвитку, однаково важливі і пронизують усі сфери 

юридичної діяльності, що в сукупності дозволяє розцінювати їх як загальний 

правовий принцип [159, c. 11-12]. 

 Аналізуючи вищенаведену позицію, у першу чергу, слід підкреслити 

важливе значення ідей науковця для визначення змісту законності та його 
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правового регулювання. Зокрема із виділеного змісту випливають саме ті 

елементи, які становлять зміст правових норм та механізмів, за допомогою 

яких забезпечується запровадження й підтримання режиму законності у 

трудових правовідносинах. Однак ми вважаємо, що потрібно більш обережно 

ставитись до такого широкого визначення законності, оскільки багато з 

перелічених вище елементів змісту або ж є частинами інших принципів, або 

ж реалізуються у міру того, що в трудових правовідносинах встановлено 

режим законності. Відповідно, вважаємо за необхідно надати більш стисле й 

універсальне визначення змісту правового регулювання законності у 

трудових правовідносинах.  

 Таким чином, змістом правового регулювання законності у 

трудових відносинах є прийняття відповідних положень у системі 

правового регулювання трудових правовідносин та подальшої реалізації 

їх на практиці шляхом застосування й дотримання законоположень, які 

забезпечують фактичне дотримання учасниками трудових 

правовідносин усіх інших норм трудового законодавства та механізму їх 

реалізації, а через них і положень локального та індивідуального 

правового регулювання, які у кінцевому результаті дозволяють 

досягнути дотримання принципу верховенства права та інших 

принципів у трудових правовідносинах, забезпечуючи соціальну, 

економічну й правову справедливість.  

 На основі врахування всього вищенаведеного можна зробити висновок 

про те, що існує три найбільш відповідні підходи до визначення змісту 

правового регулювання законності у трудових правовідносинах: як 

основного функціонального призначення й мети, як змісту трудових 

правовідносин, у яких реалізуються положення з приводу законності, а також 

як власне змісту правового регулювання крізь призму цього процесу й 

відповідного механізму. Така кількість підходів в основному зумовлена 

багатозначністю поняття законності. Однак усі вони у сукупності 
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розкривають основну суть правового регулювання законності в трудових 

правовідносинах та практичного прояву досліджуваної нами категорії.  

 З огляду на все вищенаведене, можна резюмувати, що таке правове 

регулювання має не лише певну ідеологічну й виховну роль, але й, у першу 

чергу, проявляється як важлива універсальна регулятивна складова трудових 

правовідносин. Саме тому законність, будучи комплексною багатозначною 

категорією, проявляється як у вигляді принципу, так і режиму чи методу 

регулювання, який притаманний галузі трудового права. 

 Кінцевим результатом правового регулювання законності є 

забезпечення справедливості у трудових правовідносинах та досягнення 

загальних суспільних благ, так як праця і її використання повинні тяжіти до 

справедливості, яка має у даному випадку економічний, соціальний та 

правовий виміри. 

 

2.2 Сучасний стан правового регулювання законності у трудових 

відносинах 

 

 Законність, будучи категорією, яка має конкретний прикладний 

характер у трудових правовідносинах [160, с. 102], знаходить своє 

відображення у сукупності положень трудового законодавства. Ці положення 

можна окреслити як правове регулювання законності, оскільки вони 

здійснюють позитивний вплив на суспільні правовідносини, рівень 

законності за яким можна оцінити за критеріями якості. Саме тому потрібно 

звернути увагу на конкретне регулювання законності, яке відображено у 

трудовому законодавстві та впорядковує досліджувані суспільні 

правовідносини. 

 У науці трудового права законність як принцип, метод регулювання та 

режим комплексно не розглядалася, однак існують напрацювання, які у тій 

чи іншій мірі торкаються наведеного питання. Так як законність – категорія 

переважно теоретична, основою для її дослідження у більшій мірі стануть 
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загальнотеоретичні праці з трудових правовідносин та основні засади й 

принципи, закладені в них. Зокрема до вчених, наукові роботи яких можуть 

стати основою для розробок правового регулювання законності, належать 

такі,  як О.Б. Байло, Н.Б. Болотіна, М.І. Іншин, В.В. Єрьоменко, О.Я. Лаврів, 

О.В. Лавріненко, Д.А. Паньков, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.В. 

Старчук, К.П. Чорна, В.І. Щербина, А.А. Юрченко, О.М. Ярошенко та інші. 

Тому теоретичною основою даного етапу дослідження є загальнотеоретичні 

позиції науковців, а емпіричним підґрунтям – положення діючого 

законодавства.  

Теоретик В.В. Самохвалов вказував, що значення законності 

обумовлює її цінність, що виявляється у її проявах як основи порядку в 

суспільстві; як умови і необхідного елементу правової держави і демократії; 

як основного засобу охорони і забезпечення дотримання загальнолюдських 

моральних цінностей. Вдосконалення нормативної сторони законності 

полягає в тому, що зміст законодавства має відповідати реальним умовам і 

прогресивним тенденціям розвитку суспільства, моральним засадам 

суспільства, уявленням людей про добро і зло, про міру належного і 

допустимого [161, c. 16]. Це вкотре підкреслює доцільність здійснення 

дослідження за обраною проблематикою.  

 Як відомо, існує декілька підходів до співвідношення верховенства 

права й законності як понять. З огляду на розкритий зміст правового 

регулювання законності у трудових правовідносинах, необхідно визначити, 

крізь призму якої концепції розглядатимемо правове регулювання 

досліджуваної категорії.   

І.Л. Невзоров наголошує, що вузько позитивістський підхід до 

розуміння сутності законності нерідко веде до байдужості щодо фактичних 

порушень прав людини за допомогою неправових законів, оскільки принцип 

законності вимагає додержання і неправових законів. Науковець підкреслює, 

що для суспільства, у якому утверджується верховенство права, є 

характерним тісне поєднання права, правового закону і законності, тому 
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цілком виправдано говорити про правозаконність як про цілісне і 

фундаментальне явище, властиве суспільству з розвинутими 

демократичними інститутами. Воно виявляється в нерозривному зв’язку 

базових та інструментальних (функціональних) правових цінностей. 

Верховенство права означає при цьому соціальний феномен, обумовлений 

пріоритетом прав людини як  субстанціональна ознака законності. Виходячи 

з цього, І.Л. Невзоров резюмує, що законність як правовий принцип має 

формальний і змістовний аспекти. У формальному сенсі критерієм законності 

в застосуванні права є рішення, що відповідає нормам позитивного 

матеріального права і прийняте способом, встановленим у законі. Натомість 

підкреслюється, що умова реального змісту законності полягає в тому, щоб 

усе це не залишалося в рамках вузького нормативізму, а мало нормативну 

визначеність, щоб рішення, прийняте згідно із законом, служило соціальній 

меті, щоб процес застосування права і його результат об’єктивно 

задовольняли справедливий та реальний суспільний запит [159, c. 10-11]. 

Виникнення та розвиток ідеї верховенства права пов’язане з поступовим 

формуванням концепції як реакції на сваволю, деспотію, тиранію 

монархічних режимів і противагу зловживанню владою, зокрема, за 

допомогою закону. У правотворчій діяльності мета принципу верховенства 

права полягає в утвердженні такого правопорядку, який обмежує абсолютизм 

державної влади, ставить її під контроль суспільства, створюючи для цього 

відповідні правові механізми [162, с. 286]. Таким чином, ідеї верховенства 

права й законності взаємопов’язані, однак це не заперечує позитивістського 

підходу до регулювання прав людини чи правової системи України. Більше 

того, принцип верховенства права та окремі його елементи, як і елементи 

принципу законності, встановлені у Конституції України, трудовому 

законодавстві України, інших нормативно-правових актах, які мають вплив 

на трудові та пов’язані з ними суспільні відносини, зокрема у частині 

механізмів захисту суб’єктивних трудових прав та інтересів. 
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Отже, у нашій правовій системі верховенство права можна 

визначити як частину режиму й принципу законності, а законність – і як 

метод регулювання, і як принцип, і як режим – можна визначити 

елементом принципу верховенства права, який повинен пронизувати усі 

сфери соціального життя у правовій державі. 

Проте слід зауважити, що ряд науковців, наприклад В.В. Корнієнко, 

схиляються до дуального підходу до визначення змісту законності 

(проблематику розкрито попередньо). Вказаний науковець зазначає, що 

теоретичним підґрунтям зазначеного питання є розуміння сутності 

внутрішніх ознак законності (тобто зв’язок між правом і законом, а точніше 

їх співвідношення). Залежно від ототожнення або розмежування категорій 

«право» і «закон» законність буде мати, відповідно, зміст позитивістського 

або природно-правового характеру [163, с. 15]. Однак ми переконані, що 

законність у трудових правовідносинах в Україні забезпечуватиме наявність 

верховенства права у них і, навпаки, верховенство права в умовах правової 

системи, яка бере свій початок із правових систем романо-германської 

правової сім’ї, уявити доволі складно. 

Наведене вкотре підкреслює, що «нормативність» і «відповідність 

верховенству права» у трудових правовідносинах пов’язані категорії, які, 

зокрема, базуються на вже наявних правових нормах. У нашому випадку ці 

норми матимуть вплив на трудові правовідносини через правовий вплив 

трудового та іншого законодавства. 

Існує також позиція, представлена В.В. Єрьоменком. Відповідно до неї 

ідея надпозитивного права є неприйнятною для України як однієї з 

небагатьох країн, де принцип верховенства права закріплено безпосередньо в 

Конституції, тобто інтегровано в позитивне право. У силу цього принципу 

будь-який нормативно-правовий акт не може бути витлумачений під час 

правозастосування всупереч природі людини, якій притаманні риси 

розумності й моральності [164, с. 165-166]. Науковець акцентує увагу на 

можливості застосування принципу верховенства права тільки через його 
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регулювання у законодавстві. Таким чином, пропонується ще більш тісно 

розглядати законність та верховенство права, перша з яких є домінуючою.  

О.Л. Кучма, підтримуючи високу оцінку і значення принципу 

верховенства права, вважає, що, оскільки принципи, в тому числі й 

верховенства права, закріплені в законодавстві, їх реалізація можлива за 

умови дотримання принципу законності. Тому, резюмує вчений, принцип 

законності є першим серед принципів, який робить можливим реалізацію всіх 

інших принципів, що прямо чи опосередковано закріплені в законодавстві. 

Вчений продовжує, що, так як принцип законності є основоположним 

принципом права, принцип верховенства права, як й інші принципи, 

закріплені в Основному Законі України та інших законах, діють у сукупності 

із принципом законності [165, c. 150-152]. З цим слід погодитись, адже, як 

нами вище зазначалося, реалізація інших принципів, серед яких принцип 

верховенства права, не буде мати значного ефекту без утвердження 

законності у трудових правовідносинах. Однак це не применшує ролі інших 

принципів у правовому регулюванні трудових правовідносин. Так, ми 

погоджуємось, що принцип верховенства права безпосередньо встановлений 

у законодавчих актах, однак сама суть цього принципу є зверненням 

нормативних законів до суспільних начал – уявлення суспільства про право, 

добро і справедливість. Відповідно, верховенство права поєднує 

нормативний і ненормативний елементи, перший з яких знаходиться у 

нерозривному взаємозв’язку із законністю, а другий – взаємодіє з нею. Тому 

ми схиляємось до позиції, відповідно до якої нормативне закріплення (пряме 

чи опосередковане) основних принципів трудового права не є визначальною 

передумовою їх прояву. З цього випливає розмежування законності й 

верховенства права, що дає змогу продовжити дослідження законності 

здебільшого крізь призму її закріплення в законодавстві України, 

враховуючи, що законність пов’язана із, так би мовити, транснормативним 

принципом верховенства права.  
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 Н.М. Оніщенко зазначає, що  в сучасних умовах однією з найбільших 

проблем юридичного світогляду й відповідної йому юридичної практики є 

проблема захисту прав, свобод і законних інтересів людини, коли викликає 

нагальну потребу захисту й гарантування на практиці теоретичних положень 

концепції прав людини. Тому науковець підкреслює важливість зміцнення 

авторитету закону та принципу законності в правовому просторі, що є 

першочерговим завданням як теоретиків права, так і практичних працівників 

[126, с. 16]. З наведеним потрібно у повній мірі погодитись, підкресливши, 

що законність у нашій правовій системі – не лише слідування закону, але й 

елемент правового світогляду й культури, які полягають у добросовісному й 

справедливому застосуванні норм законодавства, зважаючи також й на інші 

прямо чи опосередковано закріплені принципи й ключові засади побудови 

трудових правовідносин.  

І.Л. Невзоров, аналізуючи положення Основного Закону, зауважує, що 

у Конституції України 1996 року принцип законності розглядається як 

найважливіший принцип здійснення правосуддя (п. 1 ч. 2 ст. 129 

Конституції), хоча його зміст не розкривається, а сфера дії не обмежується 

лише правосуддям. Аналізуючи дію принципу верховенства права (ст. 8 

Конституції), вчений звертає увагу на те, що в процесі здійснення 

правозастосування його не можна безпосередньо застосувати. На думку 

автора, сферами реалізації принципу верховенства права є правотворчість і 

контрольна діяльність Конституційного Суду щодо визнання відповідності 

Конституції законів та підзаконних нормативно-правових актів. Резюмується, 

що принцип верховенства права не замінює, не виключає можливості 

існування принципу законності та не вичерпує його зміст [45; 159, с. 11]. З 

наведеною позицією, на жаль, не можемо у повній мірі погодитись, адже 

обмеження дії принципу верховенства права сферою правотворчості й 

діяльності Конституційного Суду України, а тим паче заперечення його 

прояву у сфері правозастосування, є хибним. Адже за умови нормативності 

даного принципу, останній є обов’язковим до застосування у трудових 
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правовідносинах, що, зокрема, і трактується як прояв законності у суспільних 

правовідносинах.  

Однак звернемо увагу на нормативне закріплення принципу 

верховенства права в Конституції України. Як зазначається у ч. 1 ст. 8 

Основного Закону, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.        

Ч. 2 цієї ж статті,  на перший погляд, ніби й розкриває попереднє положення, 

встановлюючи, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а 

закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні відповідати їй. Слід підкреслити, що наведене положення є 

нічим іншим як елементом змісту законності й проявом даного принципу у 

суспільних правовідносинах, оскільки законність полягає у чіткому 

додержанні ієрархії юридичної сили правових актів, найвищу юридичну силу 

серед яких має Конституції України. Крім цього, ч. 3 ст. 8 визначає, що 

норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо 

на підставі Конституції України гарантується [45]. Таким чином, наведене 

положення ч. 1 Конституції України у частині встановлення й визнання 

принципу верховенства права повинно бути застосоване до будь-яких інших 

правовідносин, у тому числі трудових, а посилання особи на те, що будь-яке 

положення договору чи іншого акта правового регулювання трудових 

правовідносин не відповідає верховенству права, повинно прийматися до 

уваги компетентним органом з розгляду спорів, у тому числі трудових.  

І.Л. Невзоров зазначає, що, оскільки провідною ідеєю принципу 

верховенства права є ідея пріоритету прав людини над інтересами держави, а 

права та інтереси людини визначають цілі і зміст законів та інших 

нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів 

законодавчої та виконавчої влади, пріоритетною базовою цінністю, що 

охороняється в результаті дії обох принципів, варто визнати невідчужувані 

права людини. Таким чином, обидва принципи – це взаємопов’язані явища. З 

одного боку, цей взаємозв’язок полягає в тому, що права та свободи 
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громадянина, як правило, реалізуються через законність, яка є їх 

найважливішою гарантією, з іншого боку, самі права та свободи, їхня 

наявність і здійснення є показником стану законності і демократії в 

суспільстві. Саме принцип законності виступає найважливішою гарантією 

реалізації принципу верховенства права [159, c. 11-12]. Відповідно, необхідно 

спростувати те, що принцип верховенства права, про який йдеться у ч. 1 ст. 8 

Конституції України, слід розкривати у вузькому виключно нормативному 

розумінні. Однак сам принцип верховенства права повинен бути 

забезпеченим у трудових правовідносинах на рівні іншого законодавства та 

реалізований у режимі законності. 

Більше того, у ч. 1 ст. 129 Конституції України, яка встановлює основні 

засади судочинства як незамінного правозастосовного елементу у механізмі 

правового регулювання трудових правовідносин, чітко зазначається, що 

суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством 

права [45]. Наведене вкотре підтверджує, що використання верховенства 

права у правозастосовній сфері та його вираження у суспільних 

правовідносинах є проявом законності, оскільки відповідний принцип 

встановлений у Конституції України.  

У Рішенні Конституційного Суду України № 15-рп/2004 від 02.11.2004 

зазначено: «Верховенство права – це панування права в суспільстві. 

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та 

правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають 

бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, 

рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не 

обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші 

соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які 

легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним 

рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що 

відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала 

відображення в Конституції України» [166]. Аналізуючи розкриття цього 
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принципу у поєднанні із законністю, Р.О. Падалка підкреслює, що 

Конституційний Суд України наголошує на тому, що верховенство права – 

це «панування права в суспільстві» і не передбачає його ототожнення із 

законом, адже не кожен закон є правовим (справедливим). Вчений вказує, що 

Суд, характеризуючи верховенство права, пов’язує його з ідеями соціальної 

справедливості, свободи, рівності тощо. Вважається, що справедливість, 

свобода, рівність є тими загальнолюдськими цінностями, без яких неможливе 

повноцінне людське існування та розвиток [167, c. 343-344].  

Таким чином, визнання широкого розуміння нормативно визначеного у 

Конституції України принципу законності відбувається не лише на 

теоретичному рівні, але й наявне у правозастосуванні, що підтверджується 

позицією одного з найбільш авторитетних правозастосовних судових органів 

України. Вказана позиція, на наш погляд, може поставити крапку у 

загальнотеоретичній дискусії про суть законності й верховенства права, 

взаємопоєднавши наведені категорії. Тому ще раз підкреслимо, що 

верховенство права у трудових правовідносинах є, зокрема, і проявом 

законності і, навпаки, відсутність визнаного принципу верховенства права 

свідчить про недотримання законності у тій чи іншій сфері з огляду на ті чи 

інші причини, серед яких, у тому числі, або ж неналежне подальше правове 

регулювання трудових правовідносин, або ж неналежний механізм реалізації 

законодавчих положень у суспільному житті.  

Не менш важливе значення для встановлення основ законності у 

трудових правовідносинах мають і положення ст. 19 Конституції України. 

Відповідно до них правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно 

з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством. Натомість органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України [168]. Це встановлює необмежену можливість для приватних осіб 

діяти на власний розсуд у будь-яких правовідносинах, зокрема трудових, а 
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обмежити відповідну свободу можуть лише права й обов’язки інших осіб, які 

у разі їх невизнання повинні забезпечитися компетентними громадськими чи 

державними органами, зокрема судовими органами. Однак у даному випадку 

слід розуміти, що органи державної влади можуть втручатися у приватні 

відносини лише у разі порушення їх учасниками законодавства України, що 

можна кваліфікувати як недодержання законності, при цьому має бути 

дотриманий чітко визначений формальний порядок такого втручання. 

Відповідно, забезпечити законність компетентними органами можна 

виключно у порядку, встановленому законодавством. Це робить надзвичайно 

важливим подальше правове регулювання законності в трудових 

правовідносинах у контексті механізму державного нагляду й контролю у цій 

сфері засобами поновлення прав та свобод.  

Особливо відповідні положення мають вияв у колективному й 

індивідуальному договірному правовому регулюванні. Адже з огляду на 

засади «повної свободи дій», яка обмежується виключно правами й 

свободами інших осіб та положеннями правових актів, ніхто не може 

втручатися у право сторін визначити на договірному індивідуальному чи 

колективному рівні ті спеціальні положення, які сторони вважають 

доцільними. Однак законодавчі й інші правові положення, якими 

врегульовуються трудові правовідносини, повинні бути дотримані, в іншому 

випадку органи державної влади зобовязані забезпечити реалізацію 

законності у правовідносинах, яка порушується на рівні індивідуального й 

локального правового регулювання. 

Законність як комплексна категорія, яка реалізує свій прояв у трудових 

правовідносинах, окрім Конституції України, деталізується у положеннях 

Кодексу законів про працю України. Як зазначається у ст. 1 даного акта, 

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх 

працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості 

роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на 

цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню 
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трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства 

в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Крім цього, 

визначено, що законодавство про працю встановлює високий рівень умов 

праці, всебічну охорону трудових прав працівників [51]. З цього випливає, 

що при нормативному визначенні предмета регулювання кодифікованим 

актом закладаються певні принципи впорядкування трудових правовідносин 

та соціально спрямована мета. Ці законоположення деталізують принцип 

верховенства права у трудових правовідносинах, а нормативне визначення 

такої спрямованості поєднує його із режимом законності. Таким чином, сам 

режим законності в трудових правовідносинах вже передбачає вищенаведену 

соціальну спрямованість правового регулювання трудових правовідносин і 

забезпечує справедливість у даній сфері.  

Слід підкреслити, що КЗпП України не містить чіткого переліку 

принципів, які б доповнювали режим законності та визначали соціальну й 

справедливу спрямованість трудових правовідносин, однак такі принципи 

можна опосередковано визначити з положень інших законодавчих актів. На 

відміну від даного акта, ст. 2 проекту ТК України містить перелік із тридцяти 

чотирьох принципів трудового права [148]. Підхід, що пропонується, 

вважаємо кращим, адже визначення переліку принципів та їх встановлення у 

нормах права забезпечує поєднання магістральної соціальної спрямованості 

трудового права й режиму законності. Відповідно, без забезпечення 

справедливості й інших принципових характеристик у правовідносинах між 

найманим працівником та роботодавцем не можна вести мову про 

додержання законності. Така інтеграція законності з системою принципів 

визначає якісний соціально-правовий зміст фактичного прояву даного 

режиму у трудових правовідносинах. Якщо ж вести мову про самі принципи 

правового регулювання законності у трудових правовідносинах, то останнім 

потрібно приділити окрему увагу в подальшому.  

 Продовжуючи аналіз чинного правового регулювання законності у 

трудових правовідносинах, слід звернути увагу на статті 3 й 4 КЗпП. Перша з 
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них забезпечує єдність правового регулювання й, відповідно, режиму 

законності у всіх трудових правовідносинах загалом [51]. При цьому у ній 

встановлюються певні винятки, за яких особливості правового регулювання 

членів окремих підприємств та господарств можуть визначатися на рівні 

статутів. Зокрема тут йдеться не лише про ті аспекти, які не врегульовані у 

законодавстві та випливають із особливостей трудової функції, а й про 

реальну можливість таких підприємств (господарств) організувати правове 

регулювання по-іншому з дотриманням основних гарантій, які 

передбачаються у законодавстві. Це один із найбільш показових прикладів 

диференціації регулювання праці окремих категорій працівників. Така 

диференціація, яка визначає особливості режиму законності у тих чи інших 

правовідносинах, існує у багатьох інших положеннях Кодексу та спеціальних 

законодавчих актів. 

 Поряд з цим, у наведеній статті 4 КЗпП встановлено систему 

законодавчого регулювання трудових правовідносин, відповідно до якої 

законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України 

та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього [51]. 

Таким чином, КЗпП є центральним комплексним законодавчим документом, 

який слід вважати основою визначення законності у будь-яких трудових 

правовідносинах. Інші ж акти повинні відповідати даному Кодексу або 

обґрунтовано встановлювати диференційоване правове регулювання, яке 

випливає з особливостей трудових правовідносин за участю різних категорій 

найманих працівників. 

 Слід підкреслити, що законність у загальних трудових правовідносинах 

забезпечується, крім КЗпП, ще й іншими законодавчими актами, серед яких 

єдність правового регулювання трудових правовідносин відображена у 

Законі України «Про зайнятість населення» [169], Законі України «Про 

охорону праці» [53], Законі України «Про оплату праці» [54], Законі України 

«Про індексацію грошових доходів населення» [170], Законі України «Про 

визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації 
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розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» [171], 

Законі України «Про відпустки» [55], Законі України «Про колективні 

договори і угоди» [52], Законі України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» [172], Законі України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності» [173] та й в багатьох інших законодавчих 

актах. У них повинні бути  відображені основні ідеї законності, які 

випливають із правового регулювання досліджуваного принципу, режиму та 

методу у кодифікованому акті. Якщо ж з формальної точки зору інший 

законодавчий акт не суперечить положенням Кодексу, однак у ньому не 

враховані ключові нормативно визначені принципи й ідеї регулювання 

трудових правовідносин, можна стверджувати, що законність у відповідному 

правовому регулюванні присутня не в повній мірі. 

 Сучасна реформа, у рамках якої пропонується прийняти новий 

кодифікований акт – ТК України, повинен включити у предмет свого 

регулювання ряд вищенаведених законодавчих актів, замінивши їх [148]. Це 

сприятиме забезпеченню уніфікованого підходу до законності у різних 

сферах регулювання трудових правовідносин та основних принципів, які у 

них проявляються.  

 Не в меншій мірі законність проявляється у визнанні міжнародних 

стандартів у сфері праці, окремі з яких встановлені у тих міжнародних 

конвенціях та угодах, які ратифіковані Україною та мають обов’язкове 

значення. Ст. 8-1 КЗпП встановлює переважання положень міжнародних 

договорів та угод за участю України над її національним законодавством 

[51]. Відповідно, режим законності у трудових правовідносинах включає 

також застосування у їх правовому регулюванні положень міжнародно-

правових актів, які є невід’ємною частиною національного законодавства. І.І. 

Яцкевич однією з характерних особливостей міжнародно-правового 

регулювання називає соціальну стандартизацію, під якою розуміє 

встановлення мінімальних стандартів, каталогізацію соціальних прав, у тому 
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числі і права на працю, а також змісту права на працю та гарантій його 

забезпечення [174, c. 11]. Продовжуючи відповідну позицію у контексті 

міжнародно-правових стандартів, слід підкреслити, що такі стандарти 

зазвичай у більшій мірі спрямовані на втіленні загальних ідей у сфері праці, 

визначених цивілізованим суспільством, а тому мають природу певного 

орієнтиру для втілення таких ідей у законодавстві та практиці. Таким чином, 

міжнародно-правові акти визначають зміну й оптимізацію законності у 

трудових правовідносинах держав, у тому числі України.  

Чи не найбільш важливим у контексті розкриття визначальної 

особливості змісту трудових правовідносин є положення ст. 9 КЗпП, яким 

встановлено, що умови договорів про працю, які погіршують становище 

працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними 

[51]. Саме у цьому виявляється основний зміст законності у її правовому 

регулюванні у трудових правовідносинах. Відповідна норма визначає 

основоположним принципом поєднання державного й договірного правового 

регулювання трудових правовідносин, де прояв першого регулювання у 

другому є незамінним елементом досліджуваного режиму законності. 

Поряд з цим, протилежне положення щодо додаткових, порівняно із 

законодавством, трудових і соціально-побутових пільг встановлено у ст. 9-1 

КЗпП, яке визначає іншу сферу основних засад законності та її прояву на 

локальному й договірному рівні. Так, згідно із наведеною статтею 

підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок 

власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із 

законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників [51]. 

Отже, правове регулювання законності визначає такі правила її застосування 

у частині тих пільг та гарантій, які вже врегульовані законодавством, що на 

локальному й договірному рівні дають можливість розширити права 

найманих працівників, положення ж, що зменшують обсяг пільг та гарантій у 

порівнянні із законодавством чи навіть актами локального правового 

регулювання (якщо йде мова про погіршення становища найманих 
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працівників у трудовому договорі), не підлягають застосуванню, а в разі їх 

застосування у фактичних трудових правовідносинах, винні особи 

підлягатимуть відповідальності за порушення прав найманих працівників, а 

порушені права можуть бути відновлені самостійно роботодавцем чи 

компетентним органом з розгляду трудових спорів. 

 Аналогічні норми закріплені у КЗпП й щодо колективного трудового 

договору. Так, у ст. 10 зазначається, що колективний договір укладається на 

основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і 

узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів 

[51]. Формулювання «на основі законодавства» чітко демонструє важливість 

додержання законності на усіх рівнях регулювання трудових правовідносин, 

адже лише так можливо прийти до належного правопорядку в умовах 

розширення автономії волі сторін щодо саморегулювання трудових і 

пов’язаних з ними правовідносин.  

 У ст. 16 КЗпП встановлено аналогічний підхід щодо недійсності 

положень колективного трудового договору, які погіршують становище 

найманих працівників [51]. Однак більш системно до питання законності 

законодавець підійшов у ст. 5 Закону України «Про колективні договори і 

угоди», визначивши співвідношення законодавства і колективного договору, 

угоди, трудового договору. Відповідно до ч. 1 даної статті умови 

колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного 

законодавства, є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, 

та сторін, які їх уклали. У ч. 2 зазначається, що умови колективних договорів 

або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище 

працівників, є недійсними і забороняється включати їх до договорів та угод. 

У ч. 3 цієї ж статті передбачена пряма заборона включати до трудових 

договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним 

законодавством, колективними договорами та угодами [52]. Усе це, 

безумовно, відображає основну регулюючу складову інституту законності у 
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трудових правовідносинах, адже у відповідних положеннях чітко 

визначається роль законності на усіх рівнях правового регулювання 

суспільних правовідносин. Відповідний підхід простежується також і в інших 

положеннях Кодексу законів про працю, іншого законодавства у сфері праці, 

у яких безпосередньо встановлений відповідний вияв законності та 

можливості відступити від законодавчих положень лише у випадку 

покращення правового та соціально-економічного становища найманих 

працівників або ж врегулювати певні аспекти трудової діяльності, не 

порушуючи при цьому мінімальних гарантій у сфері праці. 

Не менш важливими у правовому регулюванні законності є 

встановлення засобів її забезпечення, зокрема відповідальності сторін за 

порушення законодавства, гарантій законності, системи компетентних 

органів, до яких сторони можуть звернутися за захистом своїх прав та 

законних інтересів, а також правових основ нагляду й контролю за 

додержанням законодавства у сфері праці. У контексті правового 

регулювання законності у трудових правовідносинах переважна більшість з 

названих елементів потребують окремого правового регулювання, що 

обґрунтовує актуальність подальших досліджень за наведеними напрямами.  

Тому в даному випадку звернемо увагу на певний завершальний елемент 

механізму правового регулювання законності у трудових правовідносинах – 

система нагляду й контролю за охороною праці. КЗпП розділяє сфери цього 

нагляду на дві умовні групи: нагляд за дотриманням законодавства про 

працю та нагляд за охороною праці. Однак обидві ці сфери спрямовані на 

додержання законності у різних аспектах трудових правовідносин. Статті 

259-263 КЗпП лише визначають уповноважені державні органи у сфері 

нагляду й контролю за дотриманням законодавства у сфері праці [51]. Тому 

більшість нормативного матеріалу щодо регулювання законності у трудових 

правовідносинах міститься в адміністративному законодавстві, наприклад, у 

Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» [175]. Однак, на наше переконання, важливість 
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державного контролю й нагляду за дотриманням законодавства у сфері праці 

для досягнення режиму законності зумовлює необхідність окремого 

правового регулювання даної сфери державного нагляду.  

Вирішити наведену проблематику, зокрема, покликаний новий ТК 

України, у якому відповідні положення знаходять своє відображення. 

Останні визначають основні засади здійснення державного нагляду та 

контролю у сфері праці, їх розмежування, а також встановлення повноважень 

і взаємовідносин державних інспекторів з праці із відповідними 

підконтрольними суб’єктами. Крім цього, у ньому закріплюються основи 

громадського й профспілкового нагляду за додержанням законності у сфері 

трудових правовідносин [148]. Однак ми вважаємо, що в структуру цих 

положень слід також включити ідейну мету системи нагляду й контролю – 

впровадження у повній мірі в трудові правовідносини законності як режиму 

взаємодії сторін трудових та пов’язаних з ними правовідносин. Це дозволить 

забезпечити ідеологічну спрямованість державного контролю, що включає 

дотримання законності та інших принципів трудових правовідносин, 

виконання яких свідчить про міру фактичного осягнення режиму законності.  

Підсумовуючи все вищенаведене, можемо стверджувати, що правове 

регулювання законності у діючому законодавстві визначено належним 

чином. Воно спрямоване на встановлення, по-перше, співвідношення 

законодавчого й локального та індивідуального правого регулювання, по-

друге, визначення прояву принципу верховенства права та його елементів у 

законодавчому регулюванні й співвідношенні його із законністю, по-третє, 

забезпечення того, що на підзаконному рівні й у фактичних трудових 

правовідносинах положення законодавства, якими встановлено базову 

сукупність прав, гарантій та пільг, будуть дотримані.  

Недоліком діючого трудового законодавства є неналежне регулювання 

нормативно встановлених принципів, які повинні відображатися у трудових 

правовідносинах, адже їх пряме закріплення робить дотримання таких 

принципів елементом законності, а порушення відповідних принципів у 
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суспільних відносинах дозволяє стверджувати про те, що законність у цьому 

конкретному випадку забезпеченою не була.  

Крім цього, вважаємо, що такий незамінний елемент правового 

регулювання законності як державний контроль та нагляд за додержанням 

законності у трудових правовідносинах повинен бути більш детально 

врегульований у трудовому законодавстві з урахуванням основних 

принципів трудового права й специфіки прояву законності у відповідних 

відносинах. 

У подальшому розкриваються можливості для продовження досліджень 

принципів, гарантій, засобів забезпечення законності у трудових 

правовідносинах та інших суміжних елементів. Тому в перспективі частину з 

цих питань доцільно буде комплексно розглянути.  

 

 

2.3 Види принципів та гарантій правового регулювання законності у 

трудових відносинах 

 

 Встановлення правових положень, спрямованих на врегулювання та 

створення механізму реалізації законності у трудових правовідносинах, є 

лише першим кроком на шляху до утворення дієвої системи правового 

регулювання прояву даного режиму в суспільстві. Наступний крок полягає у 

забезпеченні дієвості й стабільності такої системи, її перманентному 

організованому впливі на трудові правовідносини, забезпеченні реалізації 

принципу законності у взаємозв’язку з іншими принципами трудового права.  

 Окреслена вище мета досягається за допомогою таких категорій як 

принципи й гарантії правового регулювання законності у трудових 

правовідносинах. Принципи забезпечують визначені правила, на підставі 

яких врегульовується та проявляє себе у відносинах законність. Останні 

розкривають і доповнюють основне змістове спрямування законності, 

роблячи її не просто сукупністю правових положень, а організованою 
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системою норм, якій притаманні ознаки інституту трудового права. Гарантії 

ж є тими елементами, які дозволяють забезпечити збереження, захист та 

відновлення у разі порушення законності як режиму функціонування 

трудових правовідносин у суспільстві. Вони є тими засобами, які не 

дозволяють відступити від цього режиму як на рівні законодавчого й 

локального правового регулювання, так і на рівні індивідуального 

регулювання й фактичних трудових правовідносин.  

 Актуальність дослідження зумовлена важливістю утвердження 

законності у трудових правовідносинах у нових умовах економіко-

соціальних і правових зв’язків у сфері праці. Сучасне трудове законодавство 

повинно бути спрямоване на забезпечення справедливого балансу між 

правами й інтересами найманих працівників та економічно-соціальними 

інтересами їх роботодавців. Саме це визначає необхідність наукового 

обґрунтування принципів і гарантій правового регулювання законності у 

трудових правовідносинах.  

 Необхідність вирішення зазначеної проблематики також зумовлена 

здійсненням комплексної реформи трудового законодавства, під час якої слід 

витримати основні принципи правового регулювання законності у трудових 

правовідносинах й удосконалити гарантії такого регулювання. Тому 

комплексні наукові розробки у наведеному напрямі зможуть надати 

методичну підтримку даному процесу.  

 З практичної точки зору, будь-які законодавчі чи організаційні зміни, 

що спрямовані на утвердження законності у трудових правовідносинах, 

завжди матимуть позитивний вплив на суспільні відносини. Тому 

дослідження обраних аспектів правового регулювання законності зможе 

принести не лише теоретичний результат, але й стати основою для 

оптимізації соціального й економічного аспекту відносин між найманими 

працівниками та роботодавцями.  

 Принципи й гарантії у трудовому праві були предметом досліджень 

багатьох науковців. Так, принципів у своїх роботах торкалися такі науковці: 
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М.Г. Александров, М.І. Бару, В.В. Жернаков, Р.З. Лівшиць, С.П. Маврин, В.І. 

Нікітінський, О.В. Смирнов, О.В. Старчук, Д.А. Паньков, О.С. Пашков, П.Д. 

Пилипенко, В.І. Прокопенко та інші. Гарантії ж досліджували Н.Б. Болотіна, 

В.Я. Бурак, В.В. Єгоров, О.С. Заржицький, І.В. Зуб, М.І. Іншин, Ю.В. 

Левенець, О.П. Литвин, В.Г. Ротань, О.А. Ситницька, Р.Е. Скіпенко та інші. 

Однак принципи й гарантії правового регулювання законності у трудових 

правовідносинах не були предметом ґрунтовних досліджень у сфері права. 

Це зумовлює доцільність проведення аналізу більш вузької системи 

принципів і гарантій, які стосуються правового регулювання режиму 

законності. 

Проблема принципів права в нинішньому українському правовому 

розвитку доволі актуальна. Ефективність правового розвитку, безумовно, 

залежить від того, які саме відправні ідеї покладені в його основу. На 

правосвідомість людей впливають не так конкретні правові приписи, як 

загальні правові ідеї, положення, постулати, що закріплюють певну ієрархію 

цінностей, низку фундаментальних цінностей, які має оберігати та на які має 

орієнтуватись суспільство. Правові принципи – це базові ідеї й положення, 

які, з одного боку, відображають усталені погляди на право, його суть, 

розкривають його змістово-смислові характеристики, фіксують правові 

цінності, а з іншого боку, вони є загальноприйнятими вимогами, які виражені 

в узагальненій формі і адресовані суб’єктам права [176].  

Принципи права також тлумачаться як закріплені в різних його 

джерелах або виражені в стійкій юридичній практиці загальновизнані 

основоположні ідеї, що адекватно відображають рівень пізнання 

загальносоціальних і специфічних закономірностей права і служать для 

створення внутрішньо узгодженої та ефективної системи юридичних норм, а 

також для безпосереднього регулювання суспільних відносин [177, с. 73-74]. 

Поняття законності правотворчої діяльності застосовують в широкому 

та спеціальному значеннях. У першому випадку ідеться про відповідність 

правотворчості загальним конституційним принципам демократичної і 
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правової держави (тобто закони та інші нормативно-правові акти не повинні 

суперечити духові конституційно встановлених прав і свобод людини та 

громадянина, зазіхати на державний і суспільний лад, межі управління 

тощо). Принцип законності у правотворчій діяльності у вузькому 

(спеціальному) розумінні – це, насамперед, дотримання законодавчої 

процедури (порядок розробки, обговорення, прийняття та оприлюднення 

нормативно-правових актів), а також дотримання ієрархії правових актів. 

Законність є універсальним принципом і адресується як правотворцям, так і 

правозастосувачам [178, с. 84]. 

Правильно стверджує Л.В. Мелех, що законність – це стан суспільного 

життя, який характеризується неухильним дотриманням і виконанням законів 

усіма суб’єктами. Тоді як закон закріплює загальнообов’язкові правила 

поведінки, законність забезпечує повне і безперешкодне їх здійснення, тобто 

є неодмінною умовою реального втілення в життя законів. Отже, дотримання 

законів гарантує встановлення законності в суспільстві, а законність – їх 

реалізацію. Принцип законності – один із принципів сучасної концепції 

правової держави [95, с. 56].  

У сфері правотворчості (в тому числі у сфері праці) існують наступні 

вимоги законності: 

1) забезпечення відповідності змісту закону потребам життя. Для цього 

необхідно створювати закони на науковій основі, на основі рекомендацій і 

узагальнень учених; 

2) забезпечення верховенства закону стосовно інших правових актів, 

тобто дотримання субординації в нормативних актах (наприклад, укази 

президента повинні відповідати законам, акти уряду – указам президента); 

3) забезпечення своєчасного створення закону і його скасування з 

дотриманням визначеної процедури; 

4) забезпечення стабільності правових актів, більш тривалого терміну 

їх дії, за винятком тих, які видаються на визначені терміни (наприклад, закон 

про бюджет на рік); 
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5) видання правових актів у тій формі, що передбачена законом, з усіма 

необхідними реквізитами [12, с. 107]. 

Розглядаючи принципи правового регулювання законності у трудових 

правовідносинах, слід виходити, у першу чергу, із розуміння категорії 

принципу та його використання у правовій науці. Принцип – іншомовне 

слово, що походить від латинського «principium», яке означає начало, основа. 

[179, с. 547]. У «Філософському енциклопедичному словнику» принцип 

розкривається загалом як першопочаток, те, що лежить в основі певної 

сукупності фактів, теорії, науки [136, с. 519].  

У «Словнику української мови» термін «принцип» також вживається у 

таких значеннях:  

1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеологічного напрямку;  

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, спосіб творення або здійснення чогось;  

3) правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, 

товариства тощо;  

4) переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці [180, с. 693]. 

Тобто принципи правового регулювання законності в основному 

можна розглядати як те, що лежить в основі такого правового регулювання, 

його засаднича ідея, так і те, як проявляється відповідні основні ідеї, що 

нормативно виражені у суспільних відносинах, зокрема трудових.  

Однак на цьому розуміння принципів не обмежується, адже у 

тлумачних словниках в наявності набагато більше розумінь принципів, серед 

яких: основне вихідне положення якої-небудь системи, учення, теорії, 

ідеологічного напрямку; особливість, покладена в основу створення або 

здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; 

переконання, норма правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці; 

основне, вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 
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політичного устрою; внутрішнє переконання, норма або правило поведінки 

[180, с. 695-694; 181, с. 366]. Таким чином, під принципом слід розуміти ті 

основні ідеї й положення, що лежать в основі прояву законності у трудових 

правовідносинах та правовому регулюванні даного режиму у законодавстві 

України.  

У правовій науці щодо розуміння принципів виділяють дві основні 

концепції, які наводить О.В. Старчук. Перша концепція, яку підтримують 

А.М. Васильєв [182, c. 236], В.М. Ронжин [183, c. 3] та інші, передбачає 

розуміння принципів як керівних ідей, які закріплюються в змісті правових 

норм. Згідно з другою концепцією, серед прихильників якої Ю.А. Ведерніков 

[184, c. 79], П.М. Рабінович [185, c. 93], О.Ф. Скакун [24, c. 221] та багато 

інших, принципи не обов’язково прив’язані до конкретних норм права, вони 

виступають першоосновою та визначають зміст і спрямованість правового 

регулювання, відображають найважливіші закономірності соціально-

економічної формації [186, c. 40]. Ми ж, керуючись попередньо висловленою 

позицією з приводу співвідношення законності й інших принципів, хочемо 

зазначити, що однозначно усі принципи передбачити та розкрити їх прояв у 

конкретних суспільних правовідносинах на законодавчому рівні неможливо. 

Однак сама основа для застосування будь-якого принципу чи хоча б його 

виведення у випадку, коли мова йде про принципи правового регулювання, 

повинна бути встановлена у законодавстві. Наприклад, принципи законності 

й верховенства права встановлені у Конституції України та деталізовані у 

ряді інших законодавчих актів, однак їх зміст не конкретизований. Таким 

чином, принципи у будь-якому випадку повинні мати законодавчу основу, 

однак їх практичний зміст може знаходитись поза межами правових норм і 

випливати із суспільних уявлень про добро й справедливість. Ми визначаємо 

такі принципи як транснормативні. Тому вважаємо, що як суто нормативна, 

так і суспільно-ідеологічна складова у розумінні принципів повинна мати 

значення. Відповідна позиція є «золотою серединою» між окресленими вище 

двома концепціями розуміння природи принципів.  
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У наведеному вище контексті слід звернути увагу на позицію І.Л. 

Невзорова, який, розглядаючи питання про практичне значення принципу 

законності для повсякденної правореалізаційної практики, вважає за доцільне 

використати класифікацію правових принципів за ознакою нормативності. 

Згідно із цим критерієм принципи права поділяються на принципи-норми та 

принципи-законоположення. Законність, на думку автора, належить до 

принципів-законоположень (правових абстракцій). На відміну від принципів-

норм, які завжди чітко фіксують у діючому законодавстві ідеальну модель 

поведінки, у правових абстракціях, закріплених у нормах права, не визначена 

чітка лінія поведінки, відсутні згадування про права, обов’язки та 

відповідальність суб’єктів правовідносин, тому що вони за своєю 

юридичною природою є нетиповими нормативними приписами. Коли 

говорять про законність, йдеться про дотримання правових норм у цілому. 

Порівнюючи законність з іншими принципами, зафіксованими в діючому 

законодавстві, автор констатує, що принципи-норми, які формально виражені 

в законодавстві, можуть безпосередньо застосовуватися при вирішенні 

конкретних справ (наприклад, принцип презумпції невинуватості) та мають 

класичну структуру норми права [159, c. 8-9]. Слід також підкреслити, що 

сама законність у трудових правовідносинах є принципом, який притаманний 

трудовим правовідносинам. Тому принципи правового регулювання 

законності по суті слід розглядати як похідні елементи від законності, які 

розкривають ті ключові ідеї й правила, що наявні у правовому регулюванні 

законності та реалізації відповідних правоположень. 

На думку В.В. Самохвалова, принципи законності – це відправні 

начала, ідеї, які сприяють зміцненню законності і забезпечують суворе і 

неухильне дотримання законів і підзаконних нормативних актів всіма 

суб’єктами суспільних відносин, а також забезпечують втілення ідей 

справедливості і доцільності в процесі правотворчості і правореалізації. Будь-

який принцип законності можливо визначити як сукупність вимог, які 

вміщені у певних правових нормах. Зазначене дає можливість, встановивши 
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чіткий перелік вимог законності, здійснити їх нормативне закріплення і 

конкретизацію, що створює додаткові можливості для зміцнення 

правопорядку. У контексті інституту законності дослідник робить висновок, 

що проблематика розмежування принципів і вимог законності має важливе 

значення для теорії і практики зміцнення законності. З огляду на зазначене, 

науковцем запропоноване авторське визначення принципів як відправних 

начал та ідей, які сприяють зміцненню законності і забезпечують неухильне 

виконання законів і підзаконних актів всіма суб’єктами права та гарантують 

втілення ідей справедливості і доцільності в процесі правотворчості та 

правореалізації [161, c. 12]. Наведене, по-перше, підтверджує нашу тезу про 

вязаємозв’язок принципів законності із правовими положеннями та їх 

реалізацією у суспільних відносинах, по-друге, вказує, що, оскільки вимоги 

законності проявляються у всіх сферах правового регулювання, законність 

доцільно розглядати як принцип, правове регулювання якого дозволяє 

виокремити ряд самостійних принципів законності у тій чи іншій сфері. 

Таким чином, правове регулювання законності у трудових 

правовідносинах – це ті основні ідеї й керівні положення, які закріплені у 

положеннях трудового й суміжного законодавства, що визначають прояв 

законності у правових нормах та фактичних трудових правовідносинах, 

випливаючи із основного правового змісту законності як комплексної 

категорії.  

Як зазначає Д.А. Паньков, сучасними критеріями класифікації 

принципів правового регулювання трудових відносин слід вважати зв’язок з 

основними правами людини у сфері праці та гарантіями їх забезпечення. 

Зміст кожного з принципів правового регулювання колективних трудових 

відносин відображає як основне трудове право, так і його гарантії. Із 

удосконаленням змісту прав і гарантій розширюється й зміст відповідного 

принципу правового регулювання трудових відносин і навпаки [187, с. 16]. 

На той чи інший інститут, яким регулюються трудові правовідносини, 

поширюється система принципів. Це ж стосується і законності, правове 
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регулювання якої можна визначити як інститут трудового права, а саму 

законність – як, зокрема, принцип існування правового регулювання та 

трудових правовідносин загалом. Основа принципів законності і їх елементів, 

з-поміж усіх інших принципів правового регулювання трудових 

правовідносин, має один із найбільш значних зв’язків з трудовими правами 

найманих працівників та гарантіями їх забезпечення. 

С.Л. Лисенков стверджує, що основними принципами законності, що 

забезпечують її дієвість на практиці, є: 1) верховенство закону; 2) 

забезпечення повної і безперешкодної реалізації прав і свобод людини й 

громадянина; 3) зв’язок законності з рівнем культури суспільства; 

4) недопустимість протиставлення законності та доцільності; 5) єдність 

законності; 6) притягнення до юридичної відповідальності за 

правопорушення лише за наявності вини у його скоєнні; 7) невідворотність 

юридичної відповідальності за скоєне правопорушення [188‚ с. 242-243]. 

М.С. Кельман переконаний, що принципи законності забезпечують її 

демократичний та гуманний характер. Реальна (а не формальна) законність 

повинна базуватися на: 1) верховенстві права; 2) єдності законності; 3) 

загальності законності; 4) реальному характері законності; 5) забезпеченні 

прав людини і громадянина; 6) невідворотності і своєчасності 

відповідальності за правопорушення; 7) доцільності законності; 

8) взаємозв’язку законності з культурою; 9) взаємозв’язку законності та 

справедливості; 10) взаємозв’язку законності і демократії [189‚ с. 11]. 

Однією з найпоширеніших класифікацій саме галузевих принципів 

правового регулювання трудових правовідносин є та, що передбачає їх поділ 

на чотири групи в залежності від сфери реалізації:  

1) ті, що виражають політику держави в галузі правового регулювання 

ринку праці й ефективної зайнятості;  

2) ті, що містять керівні засади в галузі встановлення умов праці 

працівників;  
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3) ті, що визначають правове регулювання застосування праці 

працівників;  

4) ті, що відображають головні напрями правової політики в галузі 

охорони здоров’я і захисту трудових прав працівників [42, с. 23-24]. Ми 

вважаємо, що регулювання праці включає набагато ширшу сферу 

правовідносин. Це підтверджується, зокрема, позиціями науковців щодо 

широкого визначення предмета трудового права, серед яких, наприклад,             

В.І. Прокопенко [32, с. 18]. Натомість, виділяючи принципи правового 

регулювання законності у трудових правовідносинах, можемо прийти до 

висновку, що законності у частині її правового регулювання, нормативне 

закріплення якої в трудовому праві характеризується повною 

універсальністю, притаманні такі принципами, що мають найбільш 

універсальний характер та у повній мірі чи частково співпадають із 

галузевими принципами трудового права.  

Беручи до увагу виділені Д.А. Паньковим принципи правового 

регулювання індивідуальних трудових правовідносин, до яких віднесено 

наступні: свободу праці й заборону примусової праці; заборону 

дискримінації у сфері праці; принцип непогіршення становища працівників 

порівняно з чинним законодавством; право на справедливі й безпечні умови 

праці; право на справедливу заробітну плату, що забезпечує рівень життя, 

гідний людини, для самого працівника і членів його сім’ї; забезпечення 

працівникам мінімальних державних гарантій у сфері праці; забезпечення 

захисту трудових прав, честі та гідності учасників трудових відносин [190, с. 

799] – можна стверджувати, що в основному універсальність принципів 

правового регулювання у більшій мірі залежить від того, наскільки широка 

сфера такого правового регулювання. Як бачимо, наведені вище принципи 

стосуються індивідуальних правовідносин, а, оскільки цей предмет 

правового регулювання є одним із найбільш широких, можемо констатувати, 

що виділені принципи у більшій мірі тяжіють до того, щоб бути виділеними 

як галузеві або ж визначатися як ключові елементи галузевих принципів. 
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Аналогічна ситуація із законністю, предмет правового регулювання якої 

співпадає з усіма іншими сферами правового регулювання трудових та 

пов’язаних з ними суспільних відносин. 

А.А. Юрченко пропонує закріпити ряд принципів сучасного трудового 

права, серед яких:  

–  принцип єдності й диференціації правового регулювання;  

–  принцип визнання незаконними умов праці, які погіршують правове 

становище працівників порівняно із чинним законодавством;  

–  принцип забезпечення захисту трудових прав [191, с. 251]. Відповідні 

виділені принципи органічно поєднуються із законністю та є ключовими у 

правовому регулюванні даного режиму в трудових правовідносинах. Тому в 

подальшому слід звернути увагу саме на ті ключові принципи, які 

притаманні законності в трудових правовідносинах, а не розглядати у 

загальному плані правові чи усі галузеві принципи трудового права, яким в 

науці присвячено багато уваги. 

З приводу дослідження принципів правового регулювання законності у 

трудових правовідносинах доцільно також навести позицію В.В. Корнієнка, 

який вказував, що законність як принцип та як режим потрібно 

розмежовувати [163, c. 5]. Ми ж, розглядаючи законність у трудових 

правовідносинах як комплексну категорію, якій притаманна правова природа 

і принципу і режиму у рівній мірі, вважаємо, що виділяти принципи 

правового регулювання законності потрібно в універсальному вигляді, тобто 

у їх прояві як на рівні правового регулювання, так і на рівні їх реалізації в 

суспільних відносинах.  

В.В. Самохвалов виділяє наступні основні принципи законності: 

верховенства закону, єдності і всезагальності; рівності всіх перед законом і 

судом; гарантованості основних прав і свобод громадян; невідворотності 

покарання за вчинене правопорушення; неприпустимості протиставлення 

законності і доцільності; взаємозв’язку законності і культури; обумовленості 

законності режимом демократії [161, с. 12]. Наведена система принципів 
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слушно відображає сучасне праворозуміння законності у контексті її 

поєднання з іншими загальноправовими, галузевими та інституційними 

принципами. Тому у трудових правовідносинах правове регулювання 

повинно відповідати цим принципам. Проте окремі формулювання 

основоположних засад у трудових правовідносинах ми б скомпонували дещо 

по-іншому або ж виключили б із системи цінностей. Так, ми вважаємо, що 

обумовленість законності режимом демократії є політичною категорією та не 

у повній мірі відповідає суто правовому значенню законності. Тому за і 

відсутності демократичного ладу основні принципи законності трудових 

правовідносин можуть залишитись аналогічно врегульованими. Крім цього, 

слід підкреслити, що в тоталітарному Радянському Союзі саме правове 

регулювання трудових правовідносинах базувалося на засадах законності, а 

остання у сучасному українському законодавстві не зазнала значних змін у 

правовому регулюванні.  

Щодо принципу поєднання законності й культури, то тут краще вести 

мову про високу правосвідомість учасників трудових правовідносин як 

елемент законності в них. Виділений принцип «невідворотності покарання за 

вчинення правопорушення» у більшій мірі відноситься до системи принципів 

юридичної відповідальності. Хоча юридична відповідальність є гарантією та 

входить в систему засобів забезпечення реалізації законності у трудових 

правовідносин, однак саме визначення принципу, який би поєднував інститут 

відповідальності з режимом законності потребує, на наше переконання, 

перегляду. Не применшуючи ролі цитованого науковця у науковому 

осмисленні законності, приймаючи до уваги, що наведені напрацювання є 

загальнотеоретичними, у подальшому, на наш погляд, потрібно застосувати 

більш вузький підхід до виділення системи основних принципів, які мають 

своє відображення у правовому регулюванні законності саме в трудових 

правовідносинах. 

Л.В. Мелех, розглядаючи законність як об’єктивну необхідність 

суспільного життя, вказує, що остання виявляється у відповідних принципах. 
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Вчена констатує, що у юридичній науці сьогодні відсутній єдиний 

методологічний підхід до визначення основоположних ідей, що 

відображають сутність та зміст законності. Цей підхід, на думку дослідниці, 

повинен ґрунтуватися на розмежуванні таких понять, як принципи і вимоги 

законності [192, c. 15-16]. Така ж позиція була присутня і у вищенаведеному 

дослідженні В.В. Самохвалова [161, c. 12]. Враховуючи наведене, Л.В. Мелех 

виокремила три основні принципи законності, чітка і неухильна реалізація 

яких може розглядатися як своєрідна програма дій із зміцнення законності у 

сфері застосування права:  

1) верховенство Конституції і законів України;  

2) єдність законності;  

3) доцільність законності [192, с. 15-16].  

Цілком лаконічно у даному випадку окреслено систему 

основоположних ідей прояву законності у суспільних правовідносинах та її 

правовому регулюванні, яку в подальшому слід врахувати, виділяючи 

відповідні основні принципи правового регулювання законності у трудових 

правовідносинах.  

Питання висвітлення принципів законності варто доповнити позицією, 

яку висловив А.А. Бровій, визначаючи недопущення погіршення становища 

працівника порівняно з рівнем, передбаченим законодавством, одним із 

ключових принципів встановлення трудових правовідносин [193, c. 85]. На 

цю визначальну засаду неодноразово зверталася увага як у контексті змісту 

законності, так і засад її правового регулювання. Тому, поширивши 

трактування даного принципу на усю систему регулювання трудових 

правовідносин, можна виділити основні засади прояву законності у них.  

І.П. Жигалкін зазначає, що поєднання державного і договірного 

правового регулювання – це один з основних принципів трудового права 

України. Він визначає порядок та умови встановлення прав і обов’язків 

суб’єктів трудових і пов’язаних з ними правовідносин. Його зміст зводиться 

до того, що основні гарантії захисту трудових прав учасників трудових 
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правовідносин встановлюються законами і підзаконними актами, а решту 

правил регулювання праці сторони визначають за погодженням між собою 

або в порядку, передбаченому централізованими нормами, самостійно. При 

цьому договірне регулювання не повинне виходити за межі і суперечити 

визначеним для нього стандартам [144, c. 74]. Визначаючи наведений 

принцип, слід підкреслити, що договірне регулювання трудових 

правовідносин здійснюється не лише на індивідуальному рівні, але й на рівні 

колективному. Останній включає ще один щабель актів регулювання 

трудових правовідносин, які повинні відповідати законодавству, натомість 

колективним договорам повинні відповідати індивідуальні трудові договори, 

у положеннях яких необхідно відображати встановлені на колективному 

рівні права, гарантії, пільги, привілеї тощо. При цьому слід звернути увагу, 

що колективні трудові договори також укладаються на різних рівнях, 

забезпечуючи тим самим ієрархію у відповідних правовідносинах. Тому 

окреслені вище принципи повинні наскрізно пронизувати усю систему 

правового регулювання трудових правовідносин, забезпечуючи додержання 

законності та її ключових засад на всіх рівнях регулювання й реалізації 

трудових правовідносин у суспільстві. 

 У цьому контексті слід звернути увагу й на принцип єдності й 

диференціації правового регулювання трудових правовідносин як одну з 

ключових засад законності в них. В.Я. Бурак зазначає, що єдність правового 

регулювання обумовлена характером суспільно-трудових відносин, яка 

знаходить своє відображення в принципах трудового права і складає зміст 

централізованих норм, які:  

1) встановлюють єдині правила поведінки для всіх груп трудових 

відносин, незалежно від їхніх особливостей;  

2) регулюють трудові відносини всіх категорій працівників;  

3) є базою для диференціації правового регулювання;  

4) безпосередньо регулюють трудові відносини, чим забезпечують 

єдність правового регулювання [152, с. 9]. 
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 Таким чином, забезпечення єдності, особливо у тому аспекті, що 

стосується базових гарантій та прав найманих працівників, можна визначити 

також одним із важливих принципів правового регулювання законності у 

трудових правовідносинах.  

Не менш цікаву позицію висловив І.Л. Невзоров, вказуючи, що одним із 

принципів законності повинен бути принцип компромісу між різними 

соціально значущими інтересами в процесі правового регулювання, оскільки 

він визначає стан законності правозастосувальної діяльності. У свою чергу, 

одним з найважливіших завдань правозастосувальної діяльності є 

розмежування на практиці зустрічних інтересів на основі закону [159, c. 16]. 

Ми вважаємо за необхідне підкреслити, що законність у трудових 

правовідносинах у повній мірі поєднана із принципом верховенства права, а 

також з іншими соціально-економічними принципами побудови 

справедливих трудових правовідносин, серед яких принцип соціальної 

справедливості, забезпечення соціально-економічних потреб найманих 

працівників відповідно до результату їх трудової діяльності тощо. Тому 

відповідне поєднання, яке спрямоване на знаходження справедливого 

балансу між інтересами різних учасників трудових правовідносин, повинно 

мати належний вияв у правовому регулюванні відповідних правовідносин.  

Враховуючи все вищенаведене, зазначимо, що основними принципами 

правового регулювання законності в трудових правовідносинах є: 

1) поєднання законності з принципом верховенства права та іншими 

загальноправовими й галузевими принципами трудового права, що мають 

нормативне підґрунтя; 

2) єдність і диференціація регулювання трудових правовідносин як 

засіб забезпечення базових трудових прав та інтересів та належне 

забезпечення гнучкості трудового законодавства відповідно до спеціальних 

умов праці; 
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3) строга ієрархія прояву нормативно-правових актів; 

 4) неможливість погіршення становища найманих працівників у актах 

нижчої ієрархії, крім випадків, які чітко визначені у законі; 

5) забезпечення можливості надання додаткових прав, пільг, привілегій, 

гарантій та інших благ роботодавцем у порівнянні із законодавством й 

іншими актами з дотриманням правил їх ієрархії; 

6) прояв законності на всіх рівнях правового регулювання трудових 

правовідносин в умовах поєднання державного й договірного регулювання 

трудових правовідносин; 

7) взаємообумовленість реалізації законності рівнем правосвідомості й 

правової культури в учасників трудових правовідносин; 

8) соціальна спрямованість режиму законності; 

9) забезпечення механізму захисту й поновлення законності у трудових 

правовідносинах; 

10) забезпечення державного, профспілкового та іншого громадського 

нагляду за дотриманням законності у трудових правовідносинах.  

 Подальше виділення і розробка, у тому числі й доповнення, вказаної 

системи принципів правового регулювання законності у трудових 

правовідносин є актуальним. Натомість приведена нами структура принципів 

демонструє основні засади та ідеї правового регулювання законності в 

трудовому законодавстві та реалізації даного режиму й принципу у 

фактичних суспільних відносинах. 

 Переходячи до дослідження гарантій як основоположних принципів 

трудового права, слід підкреслити важливість цього елемента у системі 

правового регулювання законності. Слово «гарантія» походить від 

французького «garantie» і означає порука, умова, яка що-небудь забезпечує 

[194, с. 481]. 

На думку С.С. Алексєєва, гарантіями є умови й особливі юридичні 

механізми, покликані забезпечити фактичну реалізацію законоположень [195, 

с. 135]. Юридичні словники визначають гарантії як забезпечення 
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використання громадянами своїх основних прав і свобод, соціально-

економічні умови, а також політико-юридичні засоби, які забезпечують 

реальне відтворення прав особи [196, с. 68]. У підручниках із теорії права 

гарантії трактують як умови і конкретні засоби, які забезпечують фактичне 

здійснення прав і свобод людини, а також обов’язків [197, с. 156]. Усі з 

наведених позицій розкривають основну суть гарантій як правової категорії. 

При цьому гарантії стосуються не лише прав, інтересів та обов’язків, але й 

забезпечення реалізації тих чи інших положень законодавства, їх сукупності. 

Тому систему правового регулювання законності трудових правовідносин 

для повноти дослідження необхідно розглядати з урахуванням гарантій 

даного принципу. 

У сучасній енциклопедичній літературі під поняттям «гарантії (від 

французького  garantie – забезпечення, запорука) прав та свобод людини і 

громадянина» розуміють умови, засоби, способи, які забезпечують 

здійснення у повному обсязі всебічну охорону прав та свобод особи. Поняття 

«гарантії»  охоплює  усю сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, 

спрямованих на практичну реалізацію прав та свобод, усунення  можливих 

перешкод їх повного і належного здійснення 198, с. 555. 

У загальноправовому значенні юридичні гарантії доцільно вважати 

сукупністю «засобів і способів», що втілює законність, яка передбачає, що 

всі управлінські рішення, незалежно від рівня суб’єкта управління, повинні 

ґрунтуватися на законі й бути спрямованими на його виконання. Ця вимога 

набуває особливого значення, коли йдеться про правоохоронні органи, сфера 

діяльності яких пов’язана з постійним втручанням у права громадян [199,                

с. 232].  

В.М. Скобєлкін вважає, що юридичні гарантії – це правові та 

організаційно-правові засоби і способи, за допомогою яких забезпечується 

реалізація прав та виконання обов’язків, передбачених законодавством. Вони 

являють собою складну систему взаємодіючих елементів, що дозволяють 

організувати різностороннє забезпечення, яке охоплює різні стадії реалізації 



157 

прав та обов’язків, захист від посягань, поновлення порушених юридичних 

прав 200, с. 78. 

В.Ф. Сіренко визначає гарантії прав як сукупність об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, спрямованих на забезпечення фактичної реалізації 

прав громадян, усунення можливих причин і перешкод їх неповного чи 

неналежного здійснення, захист прав від будь-яких порушень [201, с. 76]. 

В.В. Мамонов під юридичними гарантіями  розуміє закріплені 

правовими нормами права і свободи громадян, а також способи їх захисту. 

Закріплюючи права і свободи громадян, держава повинна встановити сувору 

відповідальність за їх порушення, створити спеціальні органи (суд, 

прокуратуру, органи народного контролю та ін.) для захисту прав та інтересів 

громадян. Юридичні гарантії фіксуються в правових актах, які видаються 

державними органами, на першому місці серед яких знаходиться 

Конституція 202, с. 65. 

У наукових джерелах гарантії тлумачаться як система правових засобів, 

за допомогою яких реалізуються можливості використати або захистити свої 

права і свободи шляхом встановлення меж здійснення прав і свобод у 

законодавстві, пільг і засобів заохочення для стимулювання правомірної 

поведінки, процедур захисту своїх прав у суді, встановлення міри юридичної 

відповідальності за порушення прав і свобод людини, засобів попередження і 

профілактики правопорушень, доступності законодавства та інших 

нормативних актів, можливості не свідчити проти самого себе і своїх 

близьких родичів, відповідальності держави за незаконні дії державних 

органів і посадових осіб тощо [16, с. 202]. 

За радянського періоду правові гарантії законності розглядалися як 

спеціальні нормативно-правові засоби (норми права і правові санкції), що 

гарантують неухильне виконання вимог права всіма учасниками суспільних 

відносин (зокрема недопущення порушень з боку органів і посадових осіб 

держави стосовно громадян), забезпечують відновлення порушених прав і 

покарання порушників законності. Гарантії знаходять своє застосування 
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тільки в нормах права, а не в якій-небудь діяльності, і тому, на думку 

науковця, не можна погодитися з тими авторами, що відносять до юридичних 

гарантій законності не тільки нормативно-правові засоби, що забезпечують 

неухильне виконання законів, але й практичну діяльність державних органів і 

громадських організацій, окремих громадян, яка здійснюється на їхній основі 

[203, с.64]. 

На думку О.П. Нагорного, юридичні гарантії законності являють собою 

збірне поняття, котре, як нам видається, містить у собі не тільки правові 

норми, юридичну діяльність, але й спеціально вироблені державою і 

передбачені в законі засоби  і способи забезпечення законності [204, с. 33].  

Слушно зазначає з цього приводу І.Л. Невзоров, що правові гарантії 

законності – це ті встановлені правом і законами засоби й способи, за 

допомогою яких охороняються і захищаються права громадян та юридичних 

осіб, припиняються й усуваються їх порушення, відновлюються порушені 

права [159, с. 7]. Однак усі без виключення засоби й способи вочевидь 

гарантіями назвати доволі складно. Тому, на нашу думку, для окреслення 

певних норм чи інститутів як гарантій необхідно, щоб їх основне або одне з 

ключових функціональних призначень полягало у виконанні вищезазначених 

завдань з використанням відповідних засобів й механізмів.  

Підсумовуючи, вкажемо, що гарантії правового регулювання 

законності у трудових правовідносинах можна визначити як інститути й 

положення трудового та пов’язаного з ним законодавства, основною 

функціональною спрямованістю реалізації якого є забезпечення та/або 

створення умов для неухильного дотримання законодавства 

працівником та роботодавцем, охорони прав та свобод і режиму 

дотримання інших положень законодавства, а також захисту й 

поновлення відповідних прав, інтересів та режиму у разі їх порушення 

будь-якою особою.  

Детально звертатись до гарантій прав, свобод й законних інтересів у 

нашому дослідженні не будемо, так як відповідні категорії у науці розроблені 
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на належному рівні. Тому акцентуємо увагу на тих окремих позиціях, які 

розкривають гарантії загальної категорії законності.  

Гарантії законності є невід’ємною складовою її змісту, без якої не може 

існувати ні право, ні законність. Спеціальні правові гарантії забезпечення 

законності – це специфічні юридичні засоби та внутрішні юридичні 

механізми, що є реальним втіленням законності у правовій сфері, а також 

закріплення прав та обов’язків у правових нормах і система норм, яка 

регулює, гарантує та захищає від порушень порядок реалізації цих норм [205, 

с. 238].  

Так, В.В. Самохвалов зазначає, що існуючі на практиці гарантії 

законності не лише забезпечують її реальність, а і визначають ступінь 

справедливості законності, оскільки вони пов’язані з діяльністю 

різноманітних сфер суспільних відносин та з ефективністю діяльності всіх 

елементів правової системи [161, c. 12]. Відповідно, гарантіями можна 

визначити ті інститути в трудовому праві, основним функціональним 

призначенням яких є сприяння реалізації положень законодавства або ж 

створення таких умов, за яких відповідні положення будуть неухильно 

дотримуватися. При цьому у рівній мірі гарантіями, які спрямовані на 

утвердження законності в трудових правовідносинах, можуть бути визначені 

ті положення, які спрямовані на притягнення до відповідальності осіб, що 

порушили трудове чи пов’язане з ним законодавство, а також на поновлення 

попередньо існуючого стану законності у трудових правовідносинах. Таким 

чином, гарантії правового регулювання законності – доволі універсальне 

поняття, що зумовлює необхідність зосередження на тих основних елементах 

(правових інститутах), які гарантують неухильне дотримання трудового 

законодавства. 

О.Г. Середа вказує на те, що в умовах ринкової економіки більшість 

держав Західної Європи визнають обов’язок встановлювати фундаментальні 

правові положення (централізоване регулювання праці), які закріплюють 

«базові» трудоправові гарантії, де державне втручання забезпечує 
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дотримання роботодавцем чинного законодавства про працю, а, відповідно, і 

трудових прав працівників. Це, на думку вченого, випливає із теорії участі 

держави в трудових відносинах, яка базувалася на етичних поглядах на 

характер держави, втручання якої виступає засобом забезпечення рівності 

сторін трудового договору [206, c. 456]. Відповідна позиція зумовлена в 

основному тим, що законність переважно порушується роботодавцем, який, 

керуючись власною незаконною економічною вигодою, обмежує права й 

гарантії прав найманих працівників. Серед таких порушень найбільш 

поширеним та небезпечним є приховування трудових правовідносин. Тому 

магістральний напрям гарантій забезпечення законності спрямований, у 

першу чергу, на дотримання законності по відношенню до найманого 

працівника. Саме захист найманих працівників мають на меті такі основні 

державні гарантії, які проявляються в інститутах юридичної відповідальності 

різних видів, як нагляд і контроль за дотриманням законності, визначення на 

законодавчому рівні базових прав та пільг для найманих працівників, від 

яких роботодавці не вправі відступати ні на рівні локального та/або 

договірного правового регулювання, ні фактично у процесі реалізації прав та 

обов’язків за трудовим договором.  

У цьому контексті слід зазначити, що законність неможливо 

забезпечити, якщо не існує можливості на законодавчому рівні протидіяти 

прихованій зайнятості, у тому числі, коли не чітко визначено критерії для 

встановлення самого факту наявності трудових правовідносин, на які 

поширюється відповідний режим законності. 

На цю проблему звертали увагу багато науковців, серед яких А.А. 

Бровій, який наводить й аналізує положення Рекомендації МОП № 198 про 

трудові правовідносини. У даній Рекомендації зазначено, що в умовах 

глобалізації, наявності тіньових відносин у сфері праці, коли немає ясності 

щодо прав і обов’язків сторін, коли робляться спроби приховати наявність 

індивідуальних трудових відносин або коли є невизначеність стосовно 

існування індивідуального трудового правовідношення, включно з працею 
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жінок, молодих та літніх працівників, працівників неформальної (тіньової) 

економіки, трудящих із числа мігрантів тощо, у законодавстві держав мають 

бути чітко визначені юридичні ознаки індивідуального трудового 

правовідношення, конкретні показники трудових правовідносин [207]. 

Наведений науковець розкриває власний перелік ознак, за якими можна 

встановити існування трудових правовідносин:  

– фактичне виконання роботи відповідно до вказівок і під контролем 

роботодавця;  

– інтеграція працівника в організаційну структуру підприємства, 

установи, організації;  

– виконання роботи тільки або головним чином в інтересах іншої 

особи;  

– виконання роботи відповідно до певного графіка або на робочому 

місці, яке визначене або узгоджене стороною, що вимагає і контролює її 

проведення;  

– робота має певну тривалість і має на увазі певну наступність;  

– є періодична виплата винагороди працівникові; визнання таких прав, 

як щотижневі вихідні дні і щорічна відпустка;  

– працівник не піддається певним фінансовим ризикам [144, c. 86-87]. 

Цілком погоджуємось та підтримуємо думку наведеного науковця, 

адже без формального встановлення та врегулювання трудових 

правовідносин, вести мову про законність в них буде недоречним. 

Відповідними ознаками, за якими визначають наявність трудових 

правовідносин, проблема прихованої зайнятості, на яку не поширюється 

режим законності, вочевидь не вирішиться. Тому для забезпечення 

належного режиму у трудових правовідносинах слід здійснити заходи щодо 

контролю й нагляду за дотриманням трудового законодавства у сфері 

суспільних відносин, поєднані із жорсткою відповідальністю роботодавців за 

порушення законодавства. Ці два фактора є наріжним каменем гарантій 

законності у трудовому законодавстві.  
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П.М. Рабінович класифікує юридичні гарантії законності за такими 

критеріями:  

1) за найближчими цілями: превентивні, або попереджувальні 

(спрямовані на запобігання правопорушень); відновлювальні (спрямовані на 

усунення чи відшкодування негативних наслідків правопорушень);  

2) за суб’єктами застосування: парламентські, президентські, судові, 

прокурорські, муніципальні, адміністративні (управлінські), контрольні;  

3) за характером юридичної діяльності: правотворчі, 

правороз’яснювальні, правозастосовні, правореалізаційні;  

4) за онтологічним статусом у правовій системі: нормативно-

документальні (норми права, а також роз’яснювальні (інтерпретаційні) 

юридичні акти загального характеру); індивідуально-документальні 

(правозастосовні акти, спеціально спрямовані на забезпечення та охорону 

законності, а також роз’яснювальні юридичні акти індивідуального 

характеру); діяльнісні (діяльність певних суб’єктів щодо: а) застосування 

юридичних норм; б) реалізації нормативних та правозастосовних актів, що 

гарантують законність) [208, c. 217].  

 І.Л. Невзоров наводить авторську класифікацію гарантій законності, які 

поділяє на загальні й спеціальні. До спеціальних юридичних гарантій автор 

відносить наступні елементи: 

1) чітку нормативну врегульованість правовими актами суспільних 

відносин, що потребують правової регламентації; 

2) удосконалення законодавства; 

3) додержання ієрархічної підпорядкованості правових актів; 

4) легітимну діяльність спеціальних органів, що контролюють 

дотримання законів, інших нормативних актів (Конституційного Суду, судів 

загальної юрисдикції, прокуратури); контроль державних органів за 

підлеглими їм структурами;  
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5) наявність юридичних механізмів, за допомогою яких рішення 

правозастосувальних органів визнаються юридично нікчемними та 

незаконними [159]. 

Вважаємо, що прояв режиму, принципу й методу законності не слід 

ототожнювати із його гарантіями. Крім цього, автор у певній мірі гарантіями 

законності розглядає ті аспекти, які прийнято відносити до складу принципу 

верховенства права, наприклад, «удосконалення законодавства». Тому 

вважаємо, що, розглядаючи систему гарантій, слід чітко визначити ті 

інститути, які забезпечують прояв законності в трудових правовідносинах.  

З огляду на все вищесказане, зазначимо, що основними гарантіями 

правового регулювання законності у трудових правовідносинах є: 

1) інститути відповідальності за порушення законодавства у сфері 

праці; 

2) система державного, громадського й профспілкового нагляду та 

контролю за законністю у сфері трудових правовідносин; 

3) визначення на законодавчому рівні базових прав найманих 

працівників, сукупність та обсяг яких не може бути обмежений на 

підзаконних рівнях правового регулювання, крім випадків, встановлених 

законодавством. 

Саме наведені три лаконічні складові є гарантіями правового 

регулювання законності. Таким чином, у процесі перегляду підходів до 

розгляду значної сукупності елементів гарантій законності ми зосередились 

на трьох основних позиціях, які забезпечують дію положень й, відповідно, 

прояв режиму законності у трудових правовідносинах.  

Враховуючи все вищенаведене, слід зробити висновок про те, що 

законність як комплексна правова категорія у трудових правовідносинах 

підлягає правовому регулюванню системою положень законодавства, які 

визначають її прояв у суспільних правовідносинах. Саме це зумовлює 

виділення значної кількості принципів правового регулювання законності, 

адже останні, по-перше, визначають магістральну ідею й напрям правового 
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регулювання відповідного інституту, по-друге, вказують, як законність має 

проявлятися у суспільних правовідносинах. Будучи значно ширшою 

категорією, ніж її донедавна було прийнято вважати в науці, законність є 

універсальним елементом, на принципах якого будується уся система 

правового регулювання трудових правовідносин загалом. 

Сама ж законність гарантується такими трьома ключовими 

елементами: контролем та наглядом, відповідальністю, юридичною силою 

прав, свобод та інших законодавчих благ. При цьому названі елементи 

органічно поєднані між собою, а їх якість визначає рівень гарантування 

дієвості механізму правового регулювання трудових правовідносин та 

впливу положень трудового законодавства на суспільні правовідносини 

загалом.  

Тому, на наше переконання, слід здійснювати пошук підвищення рівня 

прояву законності у суспільних правовідносинах в недоліках відповідних 

трьох елементів гарантування законності в трудових правовідносинах. Отже, 

у подальшому магістральними напрямами фахових й теоретичних пошуків 

забезпечення законності повинна стати оптимізація інститутів 

відповідальності, нагляду й контролю та належне юридичне врегулювання 

трудових прав, інтересів та інших, пов’язаних із режимом законності, благ.  
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Висновки до Розділу 2 

1. Правове регулювання законності, яка хоч і повинна відображатися як 

у положеннях законодавства, так і в положеннях актів колективного та 

індивідуального правового регулювання, забезпечується шляхом 

встановлення норм, які гарантують цей режим, принцип та метод правового 

регулювання трудових правовідносин. Зазначені норми зазвичай мають 

загальний законодавчий характер та за природою являють собою норми-

принципи та норми-гарантії. Однак вони не лише встановлюють основні 

засади, якими керуються сторони трудових правовідносин, але й 

забезпечують конкретний механізм фактичного правового впливу положень 

трудового законодавства та інших актів системи правового регулювання 

трудових правовідносин на систему суспільних відносин з приводу 

використання праці як об’єкта трудового договору. 

 2. Ідеї верховенства права й законності взаємопов’язані, однак це не 

заперечує позитивістського підходу до регулювання прав людини чи 

правової системи України. Більше того, принцип верховенства права та 

окремі його елементи, як і елементи принципу законності, встановлені у 

Конституції України, трудовому законодавстві України, інших нормативно-

правових актах, які мають вплив на трудові та пов’язані з ними суспільні 

відносини, зокрема у частині механізмів захисту суб’єктивних трудових прав 

та інтересів. 

3. Законність у трудових правовідносинах у повній мірі поєднана із 

принципом верховенства права, а також з іншими соціально-економічними 

принципами побудови справедливих трудових правовідносин, серед яких 

принцип соціальної справедливості, забезпечення соціально-економічних 

потреб найманих працівників відповідно до результату їх трудової діяльності 

тощо. Тому відповідне поєднання, яке спрямоване на знаходження 

справедливого балансу між інтересами різних учасників трудових 
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правовідносин, повинно мати належний вияв у правовому регулюванні 

відповідних правовідносин. 

4. Основними гарантіями правового регулювання законності у 

трудових правовідносинах є:  

1) інститути відповідальності за порушення законодавства у сфері 

праці;  

2) система державного, громадського й профспілкового нагляду та 

контролю за законністю у сфері трудових правовідносин;  

3) визначення на законодавчому рівні базових прав найманих 

працівників, сукупність та обсяг яких не може бути обмежений на 

підзаконних рівнях правового регулювання, крім випадків, встановлених 

законодавством. 

5. Виділено три підходи до визначення змісту правового регулювання 

законності в трудових правовідносин, відповідно до яких: 

1) основний зміст правового регулювання законності й відповідної 

мети – не допустити недобросовісного використання сторонами трудового 

договору можливості вільно врегульовувати трудові правовідносини, якими 

можуть суттєво прямо чи опосередковано порушуватися права й законні 

інтереси сторін, на встановлення, визначення й охорону яких спрямоване 

трудове законодавство України; 

2) змістом трудових правовідносин, що виникають на підставі 

правового регулювання законності, є права й обов’язки сторін щодо 

забезпечення реалізації відповідних прав та виконання обов’язків, наприклад, 

звернення з претензією до іншої сторони трудового договору, звернення за 

захистом до профспілкового органу, звернення за захистом до компетентного 

державного органу, у тому числі суду, оскарження актів у трудових 

правовідносинах тощо, а також відповідних повноважень роботодавця щодо 

забезпечення законності на підприємстві, в установі й організації; 

3) змістом правового регулювання законності у трудових відносинах є 

прийняття відповідних положень у системі правового регулювання трудових 
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правовідносин та подальшої реалізації їх на практиці шляхом застосування й 

дотримання законоположень, які забезпечують фактичне дотримання 

учасниками трудових правовідносин усіх інших норм трудового 

законодавства та механізму їх реалізації, а через них і положень локального 

та індивідуального правового регулювання, які у кінцевому результаті 

дозволяють досягнути дотримання принципу верховенства права та інших 

принципів у трудових правовідносинах, забезпечуючи соціальну, економічну 

й правову справедливість. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

3.1 Наукова інтерпретація та ознаки забезпечення законності у 

трудових відносинах 

 

Забезпечення законності у всіх сферах суспільного устрою є однією з 

найважливіших функцій нашої держави [209, с. 116]. Значимість нормативно-

правового регулювання трудових правовідносин, їх пріоритетність у 

суспільному житті держави привертає особливу увагу до забезпечення в них 

законності. 

Так, забезпечення законності є визначальним правовим принципом, 

зокрема, і трудового права, яким власне регулюються трудові відносини. 

Часткова невідповідність нормативно-правового регулювання трудових 

відносин соціальній дійсності, малоефективність існуючих нормативних 

регуляторів даної правової сфери знижують рівень забезпечення законності у 

трудових правовідносинах.  

Дослідження поняття законності у трудових відносинах та його ознак є 

необхідним для виявлення та усунення багатьох законодавчих та 

правозастосовних недоліків і прогалин. 

 Теоретичних досліджень предмета забезпечення законності у трудових 

відносинах на сьогодні проведено дуже мало, а в існуючих важко знайти 

наукову дефініцію даного поняття, яка б у повній мірі розкривала його зміст 

та визначальні ознаки. Недостатньо висвітлено у теорії права і суть поняття 

«забезпечення законності у трудових відносинах», що створює складнощі 

йоо практичного використання. У зв’язку з вищенаведеним актуалізується 

необхідність проведення даного дослідження, метою якого є визначення 

поняття «забезпечення законності у трудових відносинах» та його ознак за 

допомогою системно-структурного аналізу. Це дозволить забезпечити 
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єдність праворозуміння означеного поняття та створити правові підвалини 

для подальшого усунення недоліків у сфері правового регулювання трудових 

відносин, сприяти їх ефективної реалізації.  

Визначення поняття «забезпечення законності у трудових відносинах» 

потребує з’ясування основних правових категорій, що його наповнюють. 

Зокрема дане поняття можна розглядати в контексті таких правових явищ як 

забезпечення нормативно-правового регулювання трудових прав працівників 

та дії правових актів у трудовій сфері, які складають зміст аналізованого 

поняття. Так, аналіз даних складових елементів дозволить сформулювати 

дефініцію досліджуваного поняття та встановити його ознаки. 

Термін «забезпечення» визначається у Великому тлумачнику словнику 

сучасної української мови як дія, яка полягає у наданні кому-небудь 

достатніх матеріальних засобів до існування; створенні надійних умов для 

здійснення чого-небудь; гарантуванні чогось; захисті, охороні кого- або чого- 

небудь від небезпеки [210, с. 375]. Узагальнено дане поняття можна 

визначити як досягнення визначеного результату через цілеспрямовані дії, 

виражені гарантуванням, охороною чи захистом кого-небудь або чого-

небудь. Така його багатозначність зумовлена широкомасштабністю вжитку у 

різних сферах. Забезпечення законності у трудових відносинах здійснюється 

у правовому сегменті, тому доцільно визначити дане поняття через правову 

призму. Так, М.В. Цвік у правовій сфері визначає забезпечення як дію, 

спрямовану на поведінку людей і суспільні відносини, яка здійснюється за 

допомогою правових (юридичних) засобів [16, с. 327]. Правова сфера вжитку 

даного поняття обумовлюється автором правовими (юридичними) засобами 

як інструментами досягнення певного результату. К.В. Барсуков надає два 

визначення поняття «забезпечення». Так, науковець розглядає забезпечення 

як діяльність уповноважених державою органів щодо здійснення своїх 

функцій та як результат цієї діяльності, який виражається у фактичній 

реалізації правових приписів, прав і свобод громадян [211, с. 7-12]. 

Погоджуємось з позицією автора, що забезпечення є активною дією, 
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спрямованою на фактичну реалізацію того, що забезпечується, проте, поряд 

із реалізацією, до складових елементів забезпечення в правовій сфері можна 

віднести також гарантування, охорону, захист та відновлення. В теорії права 

сферу правового забезпечення визначають як сукупність правил порядку 

управління, які можна і необхідно впорядкувати за допомогою норм права і 

правових засобів [50, с. 457]. З вищенаведеного можна зробити висновок про 

те, що забезпечення, зокрема правове, є комплексом активних дій, 

спрямованих на ефективну реалізацію, гарантування, охорону, захист та 

відновлення правових норм і закріплених у них прав та свобод. 

Різноманітна правова сутність у наукових дослідженнях надається і 

поняттю законності, що зумовлено його вжитком для означення різних 

правових явищ. Така семантичність значення даного поняття вказує на 

важливість цього правового явища у розумінні та тлумаченні правової 

дійсності. Якщо закон означає офіційне визнання масштабу свободи, то 

законність є вимогою його дотримання, у свою чергу, режим законності – це 

стан суспільних відносин, за якого цей масштаб може бути реально 

використаний суб’єктами правовідносин [212, с. 235-243]. Особливість 

забезпечення законності у трудових відносинах обумовлюється специфікою 

даних правовідносин та їх нормативно-правовим регулюванням. Внаслідок 

вступу України до Ради Європи, визнання її країною із ринковою 

економікою, перенаправлення стратегічних зовнішньоекономічних курсів 

виникла чергова проблема невідповідності чинного Кодексу законів про 

працю України сучасним умовам, що, у свою чергу, не дозволяє у повній мірі 

забезпечити законність у трудових правовідносинах. Розроблений проект 

Трудового кодексу також не зможе усунути зазначений недолік через свою 

недосконалість. 

І.В. Стельмах, розглядаючи забезпечення законності на підприємстві, 

визначає її , насамперед, як боротьбу з порушеннями державної, договірної і 

трудової дисципліни, порушеннями законодавства у вигляді 

безгосподарності, крадіжок майна, зловживань тощо. Науковець виділяє 
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наступні напрямки правової роботи щодо забезпечення законності: 

дотримання законності наказів та інших нормативних актів, що видаються на 

підприємстві; контроль за виконанням правових норм керівництвом 

підприємств, службами, структурними підрозділами, вжиття заходів щодо 

усунення всіх виявлених порушень законності та скасування актів, які не 

відповідають законодавству; притягнення до юридичної відповідальності 

осіб, які допустили правопорушення, і своєчасне передавання матеріалів про 

порушення в суди, органи міліції, прокуратури та інші відповідні державні та 

громадські органи; розповсюдження правових знань і роз’яснення чинного 

законодавства; участь у розробці заходів впливу на правопорушників і аналіз 

ефективності застосування цих заходів [213, с. 252]. Наведене автором 

поняття забезпечення законності у трудових відносинах звужується місцем 

такого забезпечення, зокрема підприємством. Поняття «забезпечення 

законності у трудових відносинах» є набагато ширшим, оскільки воно 

визначає загальний режим законності у сфері трудового права, а тому 

шляхам такого забезпечення притаманний загальнодержавний вплив. 

Як вдало зазначає О.М. Куракін, забезпечити законність можна 

системою спеціально-юридичних та соціальних факторів, з-поміж яких він 

виділяє закріплення основ суспільного й державного ладу, основних прав та 

обов’язків громадян в Основному Законі України, відповідність чинного 

законодавства Конституції України, незалежність судової влади, безумовне 

право громадян на судовий захист своїх прав і свобод, розвинуту систему 

законодавства, стабільність правовідносин, високий рівень правосвідомості 

населення та правової культури роботи державного апарату, юридичну 

інформованість населення тощо [214, с. 22-23]. Так, у трудових відносинах 

можна визначити наступні соціальні та спеціально-юридичні фактори 

забезпечення законності: закріплення основ права на працю, які фактично 

породжують трудові правовідносини, в Конституції України, відповідність 

чинного трудового законодавства Конституції України, відповідність 

локальних трудоправових актів галузевому законодавству та Конституції 
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України, право громадян на судовий захист своїх трудових прав, розвинута 

система трудового законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, 

їх узгодженість, стабільність трудових правовідносин, високий рівень 

правосвідомості суб’єктів трудових відносин. 

Основою забезпечення законності в трудових відносинах є їх належне 

нормативно-правове регулювання задля ефективної реалізації, гарантування, 

охорони, захисту та відновлення трудових прав та обов’язків суб’єктів даних 

правовідносин. Погоджуємося з позицією Д.В. Журавльова, що за допомогою 

правових актів відбувається наближення змісту нормативних приписів до 

конкретного суб’єкта трудових відносин та конкретного місця й умов їх 

реалізації [215, с. 10]. Неможливо щось забезпечити, не визначивши 

предмета забезпечення та його меж. Є.М. Глущенко трактує межі правового 

регулювання трудових відносин як межі владно-вольового впливу на трудові 

відносини їх суб’єктів (держави в особі її державних органів та окремо 

взятих роботодавців), а також на відносини, що тісно пов’язані з ними, які 

надають можливість визначити реальні дії суб’єктів по реалізації норм права 

та ефективного регулювання таких відносин і є орієнтирами для організації 

діяльності учасників трудових відносин, забезпечення їх прав, свобод та 

інтересів [216, с. 206]. З наведеного випливає, що законність забезпечується 

діями владно-вольового характеру суб’єктів трудових відносин на такі 

відносини. 

Забезпечення законності трудових відносин також включає 

забезпечення трудових прав як основну функцію трудового права. Так, в 

правовій теорії до поняття «забезпечення прав людини» включають три 

елементи (напрями) державної діяльності в цій сфері: сприяння реалізації 

прав і свобод людини, яке проявляється у формуванні загальнолюдських 

гарантій, охорона прав і свобод людини, що містить і профілактичні заходи, 

захист прав і свобод людини, що є відновленням порушеного правомірного 

стану, притягнення порушників до відповідальності [185, с. 10-11]. Вважаємо 
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дане визначення неповним та пропонуємо включити до елементів 

забезпечення трудових прав також їх гарантування.  

На думку О.В. Марцеляка, під поняттям «забезпечення прав і свобод» 

необхідно розуміти здійснення певних коригувальних дій, спрямованих на 

вдосконалення національного законодавства країни і приведення його до 

міжнародних норм у галузі прав людини, реалізацію громадянами їхніх прав і 

свобод, охорону прав і свобод людини і громадянина, захист прав і свобод 

[217, с. 10]. Така позиція автора беззаперечно заслуговує на увагу, проте 

незрозумілим видається використання автором словосполучення 

«коригувальні дії» при визначенні досліджуваного поняття. На нашу думку, 

не завжди дії, спрямовані на забезпечення прав та свобод, зокрема і трудових, 

вносять корективи в правову площину відповідних суспільних відносин.  

І.А. Тимченко під забезпеченням прав людини розуміє їх гарантування, 

тобто систему загальних умов і спеціальних (юридичних) засобів, що 

забезпечують їх правомірну реалізацію, а в необхідних випадках – охорону 

[218, с. 80-81]. Дану авторську дефініцію вважаємо дещо обмеженою, 

оскільки вона включає тільки реалізацію та, в окремих випадках, охорону 

забезпечуваних прав. На наше переконання, забезпечення прав людини, 

зокрема і трудових, включає їх гарантування, реалізацію, охорону, захист та 

відновлення у випадку порушення. 

Поряд з вищенаведеним, забезпечення законності у трудових 

відносинах передбачає і забезпечення дії закону у сфері трудового права. 

Так, на думку Ю.А. Тихомирова, дію закону гарантують засоби різних 

правових галузей, відображаючи грані їх співвідношення з неправовими 

регуляторами, завдяки діяльності державних органів і бізнес-структур, 

судовим процедурам, пошуку кореляцій між ієрархічно пов’язаними 

нормами [219]. Погоджуємось з позицією автора та вважаємо, що трудове 

законодавство приводять в дію також правові норми інших галузей права, 

зокрема адміністративного та кримінального, визначаючи засоби правового 

впливу за порушення трудових норм. Забезпечення ефективної дії закону 
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передбачає його запровадження у законодавчу систему та здійснюється за 

допомогою відповідних правових регуляторів. Найчастіше в теорії права 

ефективність законодавства визначають як співвідношення між фактичним 

результатом його дії і тими соціальними цілями, для досягнення яких це 

законодавство було прийняте [162, с. 85]. Забезпечення ефективності 

трудового законодавства визначається співвідношенням фактичного стану 

трудових відносин з встановленими в ньому цілями. Так, ефективність є 

оціночним поняттям, яким визначається якість реалізації правових норм у 

відповідних суспільних відносинах.  

Досягнути забезпечення законності у трудових відносинах можна 

шляхом узгодженості правових дій, організованістю і порядком у сфері 

трудового права. Тільки свідоме дотримання всіма суб’єктами трудових 

відносин установленого порядку діяльності, точне, повне і неухильне 

виконання покладених на них трудових обов’язків може забезпечити 

належний режим законності у трудових відносинах. Так, забезпечення 

законності у трудових відносинах, з одного боку, передбачає наявність 

нормативно-правових актів, а з іншого – означає одноманітне розуміння, 

застосування, безумовне і точне виконання законів та підзаконних правових 

актів усіма суб’єктами трудових правовідносин. Це зумовлює необхідність 

діяти кожного з них відповідно до законів і зобов’язує забезпечувати 

виконання закону. Так, забезпечення законності у трудових відносинах 

передбачає загальнообов’язковість законів для всіх без винятку суб’єктів 

трудових відносин, єдність законності, тобто однозначне розуміння і 

застосування законів на всій території держави та неприпустимість 

протиставлення законності і доцільності. 

На підставі вищенаведеного забезпечення законності у трудових 

відносинах можна визначити як комплекс правових дій, спрямованих на 

гарантування, ефективну реалізацію, охорону та захист особливого порядку 

правового регулювання трудових відносин, що виражається у відповідності 
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даних відносин системі нормативно-правового регулювання та 

забезпечується неухильним дотриманням правових норм їх суб’єктами. 

Ознаки як особливість певного предмета або явища визначають 

подібність свого носія до інших об’єктів пізнання або відмінність від них, 

його властивості. Так, сукупність ознак дає можливість відрізнити 

означуваний предмет чи явище від інших йому подібних [102]. Тому для 

відмежування поняття «забезпечення законності у трудових відносинах» від 

інших суміжних правових категорій доцільно виокремити його основні 

ознаки. 

До ознак забезпечення законності у трудових відносинах можна 

віднести: 

1. Здійснення забезпечення законності у трудових відносинах як 

самими суб’єктами трудових правовідносин, так і уповноваженими 

державними органами. 

2. Забезпечення законності у трудових відносинах спрямоване на 

приведення трудових правовідносин у фактичну відповідність до трудового 

законодавства. 

3. Забезпечення законності у трудових відносинах передбачає наявність 

відповідних правових, організаційних та інших фактичних засобів. 

4. Забезпечення законності у трудових відносинах включає такі 

складові елементи, як гарантування, реалізацію, охорону, захист та 

відновлення, що утворюють її правовий механізм.  

5. Наслідком порушення законності у трудових відносинах є 

застосування заходів державного примусу. 

6. Встановлення комплексної системи правових санкцій за порушення 

законності. 

Забезпечення законності у трудових відносинах покладається як на 

суб’єктів трудових правовідносин – безпосередніх учасників таких відносин, 

так і на спеціально уповноважені державні органи. Так, першочергово 

законність як основоположний правовий принцип повинна забезпечуватись 
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на загальнодержавному рівні законотворцем шляхом створення ефективної 

нормативно-правової бази та визначення нормативно-правового механізму 

реалізації встановлених норм, їх охорони та захисту. Розроблення проекту 

Трудового кодексу зумовлене, зокрема, необхідністю забезпечити законність 

у сфері трудових відносин. Визначення на законодавчому рівні ефективних 

правових норм регулювання трудових відносин є основою їх реалізації, 

охорони та захисту, а відтак, забезпечення в них законності. Поряд із 

законотворчим органом держави, забезпечення законності у трудових 

правовідносинах покладається і на спеціальні органи виконавчої влади. 

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють 

спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй 

діяльності від власника або уповноваженого ним органу, серед яких 

центральне місце посідає Державна служба з питань праці (Держпраці). Ще 

одним важливим державним органом у сфері забезпечення законності в 

трудових відносинах є Комітет по нагляду за охороною праці, 

підпорядкований Міністерству праці і соціальної політики України. 

Діяльність місцевих державних адміністрацій та рад народних депутатів 

також спрямована на забезпечення законності в трудових відносинах у межах 

реалізації державної політики в галузі охорони праці, формування програми 

заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають 

міжгалузеве значення за участю профспілок, здійснення контролю за 

додержанням нормативних актів про охорону праці, встановлення квоти для 

прийому на роботу молоді, інвалідів на підконтрольній їм території. 

Виконуючи покладені на них функції, дані органи забезпечують законність у 

трудових відносинах.  

Слід відзначити, що у проекті Трудового кодексу суттєво розширено 

коло суб’єктів трудових правовідносин. Так, стаття 18 проекту Трудового 

кодексу визначає, що сторонами у трудових правовідносинах є роботодавець 

та працівник, а суб’єктами, які можуть брати участь у трудових відносинах, 

є: професійні спілки, їх організації та об’єднання профспілок, а на 
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локальному рівні (підприємство, установа, організація, фізична 

особа-роботодавець) у разі відсутності первинної профспілкової організації –  

вільно обрані працівниками представники (представник); роботодавець 

(уповноважені представники (представник) роботодавця), організації 

роботодавців та їх об’єднання; інші суб’єкти, визначені цим Кодексом [148]. 

Законодавець, визначивши працівника стороною трудового договору, 

не включив його до суб’єктів, які можуть брати участь у трудових 

відносинах. Поняття «інші суб’єкти, які можуть брати у трудових 

відносинах» законодавцем не конкретизовано у проекті Трудового кодексу, 

проте вважаємо, що до даної категорії можна буде віднести державні органи 

нагляду і контролю у сфері трудових правовідносин.  

Спрямованість забезпечення законності у трудових відносинах на 

приведення трудових правовідносин у фактичну відповідність з трудовим 

законодавством передбачає активну участь суб’єктів трудових відносин у 

забезпеченні реалізації встановлених правових норм. Так, метою 

забезпечення законності у трудових відносинах є створення 

взаємоузгодженості нормативно-правової бази та правозастосовної практики. 

Тобто режим законності у трудовому праві передбачає здійснення діяльності 

суб’єктів трудових правовідносин відповідно до вимог та вказівок закону. 

Забезпечити такий стан правопорядку можна за умови ефективного 

нормативно-правового регулювання.  

Наявність відповідних правових, організаційних та інших фактичних 

засобів – ще одна важлива ознака забезпечення законності у трудових 

відносинах. Система засобів, за допомогою яких у cycпiльному житті 

впроваджується, охороняється і, у випадку порушення, відновлюється 

законність, позитивні об’єктивні умови, що сприяють підвищенню рівня 

розвитку суспільства, добробуту народу, а також спеціальні юридичні засоби 

і способи, через які забезпечується режим законності у країні, у правовій 

науці трактують як гарантії забезпечення законності [220, с. 210]. Так, за 

допомогою створення системи ефективних правових засобів та заходів у 
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правовій, демократичній державі можна гарантувати забезпечення режиму 

законності.  

Правові засоби визначаються у правовій теорії також як сукупність 

законодавчих актів, за допомогою яких створюється нормативна база 

відповідних відносин. У зазначеному контексті критерієм класифікації 

правових засобів виступає їх галузева приналежність, функціональна роль і 

суб’єкти, чиїм інтересам віддається перевага. За такими ознаками правові 

засоби, відповідно, поділяють на конституційні, цивільні, адміністративні, 

трудові; регулятивні та охоронні; стимулюючі й обмежувальні [26, с. 622]. 

Проте поряд із правовими повинні враховуватися також організаційні засоби 

як сукупність засобів та способів, спрямованих на створення передумов та 

забезпечення реальної можливості реалізації норм, визначених нормативно-

правовими актами. Також теоретичне визначення забезпечення законності 

здійснюється через умови суспільного життя і заходи, що вживаються 

державою для забезпечення режиму законності i стабільного правопорядку, 

обумовлені чинним законодавством і розвитком суспільного життя фактори, 

що забезпечують дотримання законності [221, с. 347]. Гарантування 

законності в суспільних правовідносинах забезпечується також через систему 

засобів, cпocoбiв, прийомів і методів забезпечення законності, що 

дозволяють безперешкодно реалізувати правові норми, користуватися 

суб’єктивними правами і виконувати юридичні обов’язки [18, с. 202]. 

Наведені визначення зводяться до існування системи правових, 

організаційних та інших засобів, способів та методів забезпечення законності 

у правових відносинах, метою яких є створення можливості реалізації 

правових норм та забезпечення в державі режиму законності, що також 

включає охорону та захист визначених правовими нормами трудових прав та 

свобод, а також їх відновлення у випадку порушення. 

На думку Б.І. Пугинського, з огляду на оцінку правових засобів, 

правові норми виконують подвійну функцію: для законодавця вони є 

правовими засобами, а для юридичних і фізичних осіб – засобами визначення 
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правових засобів, що встановлюються державою з метою досягнення 

суб’єктами правових відносин бажаного результату (до них належать, 

зокрема, договори, відповідальність тощо) [222, с. 85]. Таку ж правову 

позицію відстоює і В.М. Горшеньов, зазначаючи, що під час реалізації 

відповідних норм виконавці діють не задля задоволення власних потреб, а 

для досягнення «чужого інтересу» [223, с. 34]. Погоджуємось з таким 

правовим твердженням авторів та вважаємо, що правові засоби забезпечення 

законності у трудових відносинах створюються та забезпечуються державно-

правовим механізмом задля їх ефективної реалізації суб’єктами трудових 

відносин. 

Ю.М Фролов під правовими засобами в контексті дослідження 

забезпечення дисципліни праці розуміє такі субстанціональні інституційні 

установлення і форми, використання яких спирається на правові важелі й 

цим самим сприяє досягненню необхідного результату [224, с. 47].                         

А.В. Малько визначає правові засоби як юридичні інструменти, за 

допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується 

досягнення поставленої мети та які являють собою юридичні способи 

забезпечення інтересів суб’єктів права, поєднуючись певним чином, 

виступають основними працюючими частинами дії права, правового 

регулювання, правових режимів та мають юридичну силу і підтримуються 

державою [225, с. 9, 52]. З наведеного випливає, що правовими засобами 

забезпечується досягнення поставленої мети правового регулювання. Так, у 

забезпеченні законності у трудових відносинах також існує певна система 

правових, організаційних та інших засобів, покликаних гарантувати 

ефективне правове регулювання даної сфери та реалізацію правових норм.  

В.В. Копейчиков виокремлює такі юридичні засоби забезпечення 

законності: чіткість і конкретність норм чинного права, ефективність 

санкцій, що захищають ці норми, відправлення правосуддя як спеціальної 

універсальної форми, здійснюваної на основі права і справедливості 

діяльності судів, котра забезпечує реалізацію чинного права, захист прав і 
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свобод громадян, здійснення вищого нагляду за точним і однаковим 

виконанням законів з боку органів прокуратури, діяльність державних 

інспекцій та контрольно-ревізійного апарату, котрі в межах своєї компетенції 

проводять роботу по запобіганню, виявленню і припиненню порушень 

законності у різних сферах державного і суспільного життя [220, с. 211]. 

Таким чином, вважаємо, що до правових засобів забезпечення законності у 

трудових правовідносинах потрібно відносити чітке врегулювання 

правовими нормами даних правовідносин, а також законодавче визначення 

системи ефективних санкцій за порушення правових норм у даній сфері, яка 

охороняє та захищає дані відносини від правопорушень. З-поміж інших 

організаційних засобів забезпечення законності у трудових відносинах 

можна виокремити здійснення державного нагляду та контролю за 

дотриманням законності у трудових відносинах через діяльність спеціально 

уповноважених на це органів, правову поінформованість суб’єктів трудових 

відносин, підвищення рівня їх правосвідомості, створення можливості 

комунікації між профспілками різних рівнів тощо. 

Важливою ознакою поняття «забезпечення законності у трудових 

відносинах» є визначення його структури, яка включає гарантування, 

реалізацію, охорону, захист та відновлення. Зазначені категорії 

взаємопов’язані між собою та у своїй сукупності утворюють правовий 

механізм забезпечення законності у трудових відносинах. Проте поняття 

механізму забезпечення законності у трудових відносинах потребує 

особливої уваги, що зумовлює доцільність його окремого дослідження.  

Наслідком порушення законності у трудових відносинах є застосування 

заходів державного примусу. Специфіка примусу як метода соціального 

управління проявляється у тому, що за його допомогою обмежується або 

ліквідується свобода функціонування і розвитку об’єкта управління згідно з 

цілями управлінської системи [226, с. 150]. Так, державний примус може 

здійснюватися виключно апаратом публічної влади держави. Погоджуємося з 

думкою М.І. Селіна щодо вираження через примус волі більшості членів 
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суспільства правової, демократичної держави, оскільки він заснований на 

праві, що виключає свавілля з боку держави [227, с. 14]. В.М. Лебедєв 

розкриває зміст зовнішнього впливу держави на примушуваного через 

обмеження матеріального, морального та організаційного характеру [228,               

с. 46-47]. Через державний примус відбувається вплив на поведінку людей, 

зокрема учасників трудових відносин, обмежуючи їх правове становище у 

трудовому праві. 

Відповідно до правової теорії структуру державного примусу 

складають такі елементи:  

– суб’єкт примусу (державний орган, його посадові особи);  

– здійснення самого примусу, тобто процес впливу владної волі;  

– об’єкт примусового впливу, тобто особа, яка зазнає впливу [229, с. 

16]. Таку ж структуру державного примусу можна перенести у сферу 

трудових відносин. Відповідно, суб’єктом трудоправового примусу 

виступають державні органи у сфері нагляду та контролю трудових відносин, 

об’єктом – учасники трудових відносин, які зазнають такого владного 

впливу, та сам процес впливу на порушника. Слід звернути увагу, що 

трудоправовий примус не визначається в чинному законодавстві. Проте на 

доктринальному рівні І.М. Ваганова на підставі аналізу характеру трудових 

правовідносин та особливостей правового примусу в його загальному прояві 

виділяє такі визначальні риси правового примусу у трудовому праві України:  

– вольовий та інтелектуальний характер, який проявляється в 

усвідомленні працівником зовнішнього примусу та його узгодження із своїм 

власним та усвідомленні особою наслідків застосування заходів примусового 

характеру, розумінні їх суспільної корисності та мети;  

– здійснення його у сфері суспільних відносин, які врегульовані 

трудовим правом; 

– застосування правового примусу здійснюється на підставах, у межах 

та порядку, встановлених нормами права у сфері трудових правовідносин; 
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– правове становище завжди індивідуалізоване, тобто будь-який вплив 

тягне за собою як для працівника, так і для роботодавця обмеження 

правового становища;  

– потенційно примус виникає з моменту початку конфлікту між 

інтересами особи і держави, що проявляється у невиконанні або 

неналежному виконанні покладених на неї (особу) обов’язків;  

– метою застосування примусових заходів є попередження і 

запобігання протиправним діям у трудових правовідносинах, подолання їх 

шкідливих наслідків, охорона суспільних відносин, що виникають у сфері 

трудового права, зміцнення дисципліни праці;  

– примус у трудовому праві у вузькому розумінні проявляється через 

заходи юридичної відповідальності, заходи захисту та запобіжні заходи. На 

підставі наведених ознак автор визначає правовий примус у трудовому праві 

(у широкому розумінні) як заснований на нормі трудового права правовий 

вплив на суб’єктів трудових правовідносин, що обмежує їх правове 

становище шляхом позбавлення окремих прав чи покладання на них 

додаткових обов’язків з метою охорони правопорядку у сфері трудових 

правовідносин [230]. Правовий примус як наслідок порушення законності у 

трудових відносинах встановлюється нормами закону та реалізовується через 

прямий вплив на порушника шляхом обмеження його правового становища. 

Метою застосування такого правового впливу є забезпечення охорони та 

захисту законності у трудових відносинах. 

Поряд із застосуванням трудоправого примусу за порушення 

законності у трудових відносинах, до ознак забезпечення законності можна 

віднести встановлення комплексної системи правових санкцій, спрямованих 

на забезпечення законності. Так, санкції за своєю правовою природою є 

негативними наслідками за вчинені правопорушення, а відтак, без них 

законність не може забезпечуватися у повній мірі. 

Виділяючи санкції серед інших заходів примусу, Т.М. Лежнєва 

визначає такі їх специфічні риси:  
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– мають на меті покарання правопорушника, його виховання, загальну і 

приватну превенцію, а в окремих випадках – відновлення порушених прав; 

підставою їх застосування є правопорушення;  

– їм притаманний характер обтяження, що виявляється в покладенні на 

порушника додаткових обов’язків, позбавленні прав, іншому враженні 

правового становища;  

– є виразом публічного осуду діянь, що стали підставою їх 

застосування; їх правова дія спрямована передусім на правопорушника;  

– їх застосування може тягнути за собою виникнення стану 

покараності; 

– у трудовому праві санкції здебільшого мають універсальний характер 

(відсутня чітка кореляція «підстава застосування – санкція») [231]. З 

наведеного випливає, що санкціями у трудовому праві є примусові заходи 

правового характеру, визначені чинним законодавством, які застосовуються 

до порушника норм трудового права у вигляді позбавлення певних майнових 

чи особистих благ. 

Т.М. Лежнєва зазначає, що санкції трудового права складають певну 

систему, елементи якої перебувають у зв’язках різного виду. Так, на думку 

автора, до складу системи санкцій трудового права відносяться санкції 

дисциплінарної відповідальності та санкції матеріальної відповідальності. 

Санкції дисциплінарної відповідальності, у свою чергу, поділяються на 

санкції загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності. У межах 

кожної із цих груп Т.М. Лежнєва виділяє три групи санкцій: моральні, 

майново-організаційні, звільнення. Так само ознаками системності, з точки 

зору науковця, володіють і санкції матеріальної відповідальності [232]. Слід 

відзначити, що санкції дисциплінарної відповідальності визначаються 

виключно Кодексом законів про працю та застосовуються до працівників, 

тоді як санкції матеріальної відповідальності встановлені нормами 

адміністративного та кримінального права і стосуються обох сторін трудових 

правовідносин. 
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Стаття 265 Кодексу законів про працю, визначаючи відповідальність за 

порушення законодавства про працю, встановлює розміри штрафних санкцій 

для роботодавців за передбачені в ній правопорушення [51]. Проектом 

Трудового Кодексу України закріплено відповідальність сторін трудових 

відносин в окремій книзі 8, яка складається з двох глав, що розмежовують 

відповідальність працівників та роботодавців. У главі 1 книги 8 даного 

Проекту визначається відповідальність працівників, зокрема вона 

поділяється на дисциплінарну та матеріальну. Також законодавець надає 

дефініцію поняття трудової дисципліни та дисциплінарного проступку для 

ефективності правового регулювання даних правовідносин, формулює 

підстави та умови притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності, встановлює перелік дисциплінарних стягнень, які 

застосовуються до працівників за вчинення ними дисциплінарних 

проступків. Такими, зокрема, є зауваження, догана і звільнення. Визначив 

законодавець у проекті Трудового кодексу і порядок застосування таких 

стягнень та органи, які їх застосовують. Поряд із дисциплінарними санкціями 

для працівників, проект Трудового кодексу передбачає матеріальні, 

визначаючи підстави та порядок їх застосування, розміри. Проект Трудового 

кодексу передбачає також, з-поміж іншого, укладення письмового договору 

про повну матеріальну відповідальність. У проекті Трудового кодексу 

закріплено також особливий вид санкцій – колективну матеріальну 

відповідальність. У главі 2 книги 8 проекту Трудового кодексу України 

визначено підстави та умови відповідальності роботодавців. Зокрема у 

Проекті зазначається, що роботодавець, посадові особи роботодавця- 

юридичної особи, винні у порушенні норм трудового законодавства, 

невиконанні умов колективних договорів і колективних угод, притягуються 

до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності згідно із законом. Даним документом визначено підстави 

для застосування до роботодавця штрафних санкцій та їх розміри, а також 

матеріальну відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну 
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працівника, невиконання обов’язків щодо надання працівникові 

матеріальних благ і послуг та в інших випадках, встановлених цим Кодексом, 

законом або трудовим договором. Окрема стаття Проекту передбачає 

відповідальність роботодавця за заподіяння моральної шкоди відповідно до 

цивільного законодавства. Вважаємо, що така визначеність правових санкцій 

у трудовому праві беззаперечно сприятиме забезпеченню законності у 

трудових відносинах. 

Також санкції за порушення вимог законодавства про працю та про 

охорону праці містяться у статті 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Зокрема дана стаття передбачає адміністративні санкції за 

наступні правопорушення: порушення встановлених термінів виплати пенсій, 

стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, порушення 

терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності та фізичними особами-підприємцями 

працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх 

трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у 

фізичної особи-підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, 

заробітну плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення 

громадян», або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, 

порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та 

порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про 

працю, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового 

договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства 

та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для 

вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового 

договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи 

без громадянства, порушення встановленого порядку повідомлення (надання 

інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві, 

порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які 
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залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про 

військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) 

службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Стаття 41.1 даного 

Кодексу визначає штрафні санкції за ухилення осіб, які представляють 

власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші 

уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових 

колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення 

колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого 

законодавством строку початку переговорів або незабезпечення роботи 

комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений 

сторонами переговорів строк. А статті 41-2 та 41-3 передбачають штрафні 

санкції за порушення чи невиконання колективного договору, угоди та 

ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення 

контролю за виконанням колективних договорів, угод [233]. Встановлені 

санкції за порушення трудового права і Кримінальним кодексом України. 

Так, стаття 172 Кримінального кодексу України визначає санкції за грубе 

порушення законодавства про працю, а в статті 173 цього ж нормативного 

акта – заходи правового примусу за грубе порушення угоди про працю. 

Також до кримінально караних діянь віднесено примушування до участі у 

страйку або перешкоджання участі у страйку та невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (статті 174-175 

Кримінального кодексу України) [234]. Слід відзначити, що вищенаведені 

правові норми покликані забезпечувати законність у трудових відносинах 

шляхом застосування матеріальної відповідальності за її порушення.  

Поняття «забезпечення законності у трудових відносинах» є складним 

правовим явищем, оскільки воно охоплює об’ємну сферу суспільних 

відносин, нормативно-правове регулювання яких перебуває в стані 

реформування, що обумовлює його невизначеність. Встановлені ознаки 

даного правового поняття дозволяють трактувати його як діяльність суб’єктів 

трудового права, до яких проектом Трудового кодексу віднесено і державні 
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органи, спрямовану на приведення трудових правовідносин у фактичну 

відповідність з трудовим законодавством через правові, організаційні та інші 

фактичні засоби, які охороняються нормами державного примусу. 

Недостатнє правове регулювання даних правовідносин створює перешкоди 

для ефективного забезпечення у них законності, що, відповідно, послаблює 

загальний режим законності в правовій державі. 

 

 

3.2 Структура механізму правового забезпечення законності у трудових 

відносинах 

 

 Забезпечення законності у трудових відносинах з огляду на все 

вищенаведене є комплексною категорією трудового права, яку слід 

розглядати як сукупність динамічних правових елементів, кожен з яких 

відіграє свою конкретну роль у забезпеченні законності в трудових 

правовідносинах. Кожен з таких елементів виконує відповідні функції у 

правовому забезпеченні законності в трудових правовідносинах, формуючи  

єдиний системний механізм динамічних елементів, основною метою якого є 

забезпечення законності у суспільних відносинах, які врегульовані 

положеннями трудового права. Тому дослідження такого механізму 

дозволить більш комплексно підійти до вивчення категорії законності та її 

функціонального динамічного прояву у системі трудових правовідносин. 

 Актуальність обраного дослідження корелюється із станом законності 

та проблемами його фактичного забезпечення у взаємовідносинах між 

найманим працівником та роботодавцем та супутніх правовідносинах між 

іншими суб’єктами [235, с. 113]. Перехід економічної моделі від 

адміністративно-командної економіки, де усі економіко-трудові 

правовідносини регулювались державою, яка паралельно прямо чи 

опосередковано і була власником засобів виробництва та роботодавцем усіх 

працівників, до ринкової моделі із приватною власністю, де роботодавцем 
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виступає власник засобів виробництва, інтереси якого доволі часто 

знаходяться в антагоністичному відношенні до соціально-економічних прав 

найманих працівників, зумовлює як переваги у системі трудових 

правовідносин, так і суттєві ризики стосовно того, що соціально-трудові 

права та інтереси найманих працівників будуть порушеними. І хоча 

забезпечувати такі права найманих працівників повинні положення 

трудового права, основною проблемою є те, як реалізувати такий стан 

фактичних трудових правовідносин у суспільстві та такий режим 

використання найманої праці, за якого усі вимоги законодавства та 

встановлені ними права та інтереси найманих працівників були б 

дотриманими. 

 Щодо фактичного стану механізму правового забезпечення законності 

у трудових правовідносинах, то протягом останнього часу такий механізм 

зазнав суттєвих змін. Були обрані кардинально нові підходи як до 

інституційного, так і правового забезпечення законності у трудових 

правовідносинах, змінився підхід до встановлення відповідальності за 

порушення законності, також набули іншого вигляду повноваження 

правозастосовних та контролюючих органів тощо. Крім того, наразі триває 

процес прийняття нового Трудового кодексу України, який повинен привести 

правове регулювання трудових правовідносин у відповідність до вимог часу. 

Відповідні зміни повинні забезпечити якнайбільш широке дотримання 

принципу законності у трудових правовідносинах, неухильне дотримання 

положень трудового законодавства загалом, а у разі порушення положень 

права, застосувати жорсткі заходи відновлення правопорядку.  

 Багато вчених досліджували категорію комплексних механізмів у 

системі правового регулювання. Найбільш відомими фахівцями у галузі 

теорії права, які розглядали це питання, є наступні науковці: Ю.В. 

Кривицький, О.В. Малько, О.Ф. Скакун, Т.І. Тарахонич та інші. Механізм 

правового забезпечення законності саме у трудових правовідносинах та його 

окремих елементів розглядали такі вчені: Н.Б. Болотіна, Є.О. Голікова, В.Я. 



189 

Бурак, Г.С. Гончарова, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, С.І. Запара, В.В. 

Лазор, Т.Г. Маркіна, М.І. Іншин, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. 

Процевський, В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева та 

інші. Однак така категорія як «механізм правового забезпечення законності у 

трудових правовідносинах» потребує нового комплексного дослідження з 

урахуванням сучасних тенденцій у національному трудовому праві. Тому 

розгляд особливостей і структури окресленого механізму та розуміння 

функціонування його елементів є надзвичайно важливими для подальшого 

розвитку науки трудового права та розробок шляхів забезпечення законності 

у трудових правовідносинах.  

«Механізм» – термін  грецького походження (дослівно – «зброя», 

«машина»), якеий сьогодні вживається у таких основних значеннях:  

– пристрій для передачі й перетворення рухів, у якому рух одного або 

декількох елементів викликає певні рухи решти;  

– внутрішній пристрій, внутрішня будова машини, устаткування; 

– сукупність станів і процесів, із яких складається будь-яке фізичне, 

хімічне, фізіологічне, економічне, психологічне явище;  

– система, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду 

діяльності [236, с. 355]. Два узагальнених значення надаються у «Словнику 

іншомовних слів»:  пристрій (сукупність ланок або деталей), що передає чи 

перетворює рух; сукупність проміжних станів або процесів будь-яких явищ 

[237, с. 431]. У тлумачній літературі поняття «механізм» розглядається, 

зокрема, як: 1) внутрішня будова, система чого-небудь; 2) сукупність станів і 

процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та ін. явище [210, с. 523, 

с. 665]. Таким чином, «механізм» як поняття може трактуватися у декількох 

значеннях у залежності від контексту, в якому він вживається. Примітно, що 

механізм описують часто як певну систему взаємопов’язаних між собою 

явищ, адже він передбачає динамічну взаємодію деяких елементів з 

відповідним функціональним призначенням, а ці ж ознаки притаманні і 

категорії «система». «Механізм» як поняття має відповідні ознаки системи, 
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що дозволяє розглядати його з точки зору ознак, які притаманні відповідній 

категорії. Проте, ведучи мову про механізм як особливий вид динамічних 

систем із цільовим спрямуванням, необхідно також звертати увагу і на те, що 

він включає в себе ряд особливих ознак, які не характерні для усіх систем. 

Тому поняття «механізм» та поняття «система» не є тотожними, оскільки 

перше з них завжди передбачає ознаки системності, а друге – не завжди може 

вважатися механізмом.  

У правовій літературі під механізмом розуміють систему певних 

засобів, метою яких є захист прав людини, потреба в якому виникає при 

вчиненні певного правового правопорушення чи об’єктивно-протиправного 

діяння [238, c. 54]. Таким чином, механізм у праві набув конкретного 

прикладного значення, яке трактується як послідовна логічність певних 

правових засобів, які використовуються у тому чи іншому механізмі. При 

цьому для застосування конкретного правового механізму повинні бути 

наявними відповідні підстави та мета такого застосування. Отже, механізм у 

праві розкриває послідовне застосування правових норм та інститутів 

суб’єктами правовідносин з конкретно визначеною метою, тобто він 

характеризується чіткою спрямованістю на конкретний результат.  

О.Г. Данильян слушно зазначає, що поняття «механізм» глибоко і 

змістовно характеризує динаміку соціальних процесів у суспільстві, оскільки 

передбачає не тільки виділення структурних і технологічних моделей, що 

встановлюють зв’язок і порядок черговості елементів-ступенів. Включаючи 

поняття технології, механізм ще й розкриває динаміку, форми та методи 

переходу від одного ступеня до іншого, безпосередньо підводячи до 

загального аналізування функціонування системи [239, с. 164-165]. Таким 

чином, науковець стверджує, що механізм може розкривати сутність 

функціонування системи та ті зміни, які у ній відбуваються. Аналіз позиції 

даного фахівця дозволяє зробити висновок, що він розкриває механізм з 

точки зору певного елементу системи. Така думка також має право на 

існування, однак, ми вважаємо, що механізм за суттю і є динамічною 
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системою, у якій відбуваються ті чи інші соціальні або правові зміни. Усе 

залежить від того, на якому рівні розглядається та чи інша сукупність дій. 

Що ж стосується розмежування відповідних термінів, то механізм справді є 

системою, проте це не виключає можливості розгляду правових механізмів 

як частини інших більших правових та соціальних систем. По суті у трудових 

та будь-яких інших правовідносинах присутня сукупність правових 

механізмів та систем, які у процесі взаємодії формують системи чи механізми 

вищого порядку.  

Однак не кожну систему доцільно розглядати саме як механізм. 

Механізм передбачає ряд особливих ознак, таких як динаміка, ціль та 

конкретна спрямованість на результат – зміну прав та обов’язків у суспільних 

правовідносинах, у  межах яких реалізується той чи інший механізм.  

На думку В.А. Яреми, механізм в юридичному значенні – це система 

передбачених нормативно-правовими актами засобів, які створені та 

функціонують на засадах організованості та послідовності для реалізації 

чітко поставленого правомірного завдання. Іншими словами, він діє у 

правовій площині з метою реалізації фундаментальних принципів права [240, 

с. 70]. Ця думка підтверджує наведену вище тезу про те, що механізму 

притаманна організованість та поєднання певних елементів у структурну 

єдність. Звернемо увагу також на те, що, на думку вченого, механізм 

спрямований на виконання саме правомірного завдання, а його кінцева мета 

– забезпечення фундаментальних принципів права. На нашу ж думку, 

потрібно позбавити визначення від тих ознак, які можуть виключити із його 

складу ті категорії, які є механізмом, однак не відповідають встановленим у 

дефініції ознакам. Так, механізм у праві може передбачати виконання і 

неправомірних завдань або ж таких завдань, які не відповідатимуть духу 

права, хоча формально відповідатимуть положенням законодавства. 

Наприклад, деякі роботодавці з метою уникнення виконання зобов’язань за 

трудовими правовідносинами реорганізують виробництво таким чином, щоб 

співпрацювати із колишніми працівниками як з контрагентами, які є 
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фізичними особами-підприємцями. В залежності від конкретних обставин 

така зміна структури виробництва може відповідати положенням 

законодавства, однак відповідний механізм «оптимізації» відносин із 

працівниками, який використовується роботодавцем, не відповідатиме духу 

права та принципу верховенства права. Таким чином, сам механізм у праві 

характеризує лише сукупність тих чи інших норм та є загальним поняттям, 

що може включати як формально визначені процедури з метою реалізації 

державної політики чи характеризувати сукупність засобів упорядкування 

трудових правовідносин, цілі яких не завжди співвідносяться із суспільними 

уявленнями про завдання трудового права та належний захист сторін 

трудових правовідносин. 

Це ж стосується і спрямованості механізму у правовому значенні – 

реалізації ключових принципів права. Підкреслюємо, що така теза стосується 

лише тих спеціальних механізмів, які визначаються таким чином. Тобто 

механізм у праві як категорія може окреслювати сукупність послідовних дій, 

спрямованих як на вирішення конкретних завдань у тих чи інших 

правовідносинах, наприклад, захист конкретного порушеного трудового 

права найманого працівника, так і на вирішення глобальних завдань у 

системі суспільних правовідносин – реалізацію тих чи інших 

основоположних принципів. У такому разі, описуючи той чи інший механізм, 

потрібно конкретизувати, про який механізм йдеться і що у нього 

включається.  

У нашому випадку предметом дослідження є механізм правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, тобто мова йде про 

більш загальну категорію, яка спрямована на дотримання основоположного 

принципу – законності у трудових правовідносинах. При цьому, 

продовжуючи вищенаведені роздуми про те, що правові механізми іноді 

використовуються суб’єктами недобросовісно з цілями, які не 

співвідносяться із духом права, ця теза не може бути виправдана у випадку 

принципу законності. Слід підкреслити, що законність як принцип хоч 
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сутнісно і передбачає дотримання формальних положень законодавства, які 

не завжди можуть бути справедливими чи застосовані таким чином, однак 

слід відзначити, що в Конституції України, інших законодавчих актах, а 

також у міжнародних договорах України інкорпорований принцип 

верховенства права. Таким чином, забезпечення законності буде включати 

також забезпечення верховенства права у трудових правовідносинах, адже 

закон не може бути застосованим у явно несправедливий спосіб, оскільки це 

суперечитиме іншим положенням законодавства.  

Ведучи мову про законність у трудових правовідносинах, ми 

охоплюємо систему усіх відносин в державі, які підпадають під регулювання 

нормами трудового права. Тому в даному випадку йдеться про сукупність 

різних систем – від конкретних одиничних правовідносин, щодо яких 

застосовуватиметься механізм правового забезпечення законності, до 

загальнодержавної системи відносин як більш широкої системи. Потрібно 

розуміти, що, говорячи про «механізм правового забезпечення законності у 

трудових правовідносин», ми маємо на увазі динамічні системи правових 

засобів, які забезпечують реалізацію режиму правопорядку та відповідного 

принципу законності, що полягає у неухильному дотриманні законодавства 

на всіх рівнях існування трудових правовідносин. Натомість самі трудові 

відносини можуть характеризуватися як системи, в межах яких існує 

наведений механізм.  

Вищесказане зумовлює доцільність встановити ті особливі 

ознаки/особливості, які дозволяють розмежувати такі категорії як «механізм» 

та «система». Для цього наведемо розуміння більш широкої категорії – 

«система», що дасть змогу встановити різницю між досліджуваними 

поняттями.  

Слово «система» вживають у таких значеннях: порядок, зумовлений 

правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-

небудь; форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, 

господарських одиниць, установ тощо); сукупність будь-яких елементів, 
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одиниць, частин, об’єднаних за спільною ознакою, призначенням; будова, 

структура, що становить єдність закономірно розташованих і функціонуючих 

частин [210, с. 1320-1321]. В.М. Хропанюк вказує на те, що система – це 

певне цілісне явище, що складається з частин (елементів), взаємопов’язаних і 

взаємодіючих між собою. Як ціле неможливе без його складових, так і окремі 

складові не можуть виконувати самостійні функції поза системою [241, с. 

289]. Таким чином, система – це упорядкована сукупність, яка являє собою 

повну чи відносну цілісність елементів. Натомість механізм є особливим 

видом системи, який передбачає сукупність дій, що ведуть до конкретного 

спрямованого результату. Така сукупність дій характеризується певною 

послідовністю, а її застосування у праві зумовлене конкретними юридичними 

фактами.  

З вищенаведеного можна зробити висновок, що механізм правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах доцільно розглядати з 

точки зору двох підходів – конкретного – як прояв відповідного механізму у 

конкретній ситуації, що склалася в межах трудових правовідносин, та більш 

абстрактно-узагальнюючого – як прояв сукупності правових засобів, які 

абстрактно може використати будь-яка особа в трудових правовідносинах у 

межах відповідного підприємства чи загалом у державі, щоб поновити свої 

порушені права та законні інтереси, або ж які може вжити держава в особі 

уповноважених державних органів для відновлення режиму законності у 

трудових правовідносинах. Однак поновлення прав – не єдиний елемент 

механізму забезпечення, так як останній включає також сукупність правових 

засобів, спрямованих на захист, охорону, та інші заходи превентивного, 

карального, відновлювального чи змішаного характеру. Усе це розглянемо у 

процесі аналізу структури механізму правового забезпечення трудових 

правовідносин.  

 Також слід підкреслити, що механізм правового забезпечення 

законності як поняття не лише передбачає сукупність засобів захисту 

трудових прав найманих працівників, але й будь-які норми, які 
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встановлюють правила поведінки у трудових правовідносинах. Тобто 

законність передусім за своєю сутністю передбачає дотримання норми як 

правила поведінки, а права й обов’язки відіграють роль похідних елементів 

від певної норми права. Тому узагальнено можна стверджувати, що 

забезпечення законності – передусім встановлення правопорядку, який 

полягає у відповідності фактичних трудових відносин формально визначеним 

правилам поведінки – трудовим нормам, що встановлені в актах трудового 

законодавства  України та актах локального правового регулювання.  

 Правомірна поведінка є формою реалізації суб’єктивних прав і 

обов’язків, втілення правових настанов у життя. Це соціально допустима і 

бажана, з огляду на інтереси суспільства, поведінка індивідуальних чи 

колективних суб’єктів. Вона полягає у дотриманні соціальних та юридичних 

норм, що існують у суспільстві. Правила поведінки, загальновизначені для 

усіх учасників суспільних правовідносин, є інструментом впливу на діяння 

суб’єктів широкого кола. Вони містять чітку вказівку на можливість 

допустимої поведінки особи та наслідки у вигляді застосування санкцій 

негативного характеру до неї. Дотримання таких правил є показником 

усвідомлення особою свого соціального становища на даний час і 

можливістю зміни такого становища у негативній формі. Факультативною 

ознакою, яка характеризує правомірність діянь, є також дотримання норм 

суспільної поведінки та моральних засад існування його членів, бо такі 

правила і є фундаментом правової системи, що існує в країні [242, c. 51].  

Вищевказане свідчить про те, що механізм правового забезпечення 

законності у трудових правовідносинах включає ознаки такого суміжного 

поняття як механізм правового регулювання. А тому їх відмінні та тотожні 

ознаки доцільно проаналізувати. М.П. Пихтін, В.В. Галунько, М.М. Новіков 

та інші розглядають механізм правового регулювання як захід 

функціонування єдиної системи правового регулювання, який розкривається 

через взаємозв’язки між її складовими елементами [243, с. 93]. Під 

словосполученням «єдина система» тут мають на увазі систему правових 
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норм, що включає міжнародно-правові акти, закони, підзаконні нормативно-

правові акти та інші акти, за допомогою яких ці положення застосовуються. 

У трудовому праві особливою складовою таких положень є локальні правові 

акти, якими врегульовуються регулювання відносин у межах підприємства, 

де деталізуються положення законодавства. За суттю такими ж елементами 

можна описати механізм правового забезпечення законності, адже у 

механізмі правового регулювання забезпечення законності є нічим іншим як 

упорядкуванням суспільних відносин відповідно до положень законодавства. 

Однак, вочевидь, механізм правового забезпечення законності і механізм 

правового регулювання не є тотожними. Перший характеризує ті спеціальні 

елементи, які спрямовані на забезпечення  дієвості будь-яких норм права. 

У цьому контексті слушною є позиція Д.Д. Коссе, який визначав 

механізм правового регулювання як системну сукупність правових заходів, 

за допомогою яких держава здійснює правовий вплив на суспільні відносини 

у необхідному їй (державі) та суспільству напрямі. Поряд  з цією категорією, 

науковець виділяв поняття «правовий режим». Він зазначав, що існуючий 

механізм правового регулювання зорієнтований, насамперед, на вирішення 

конкретних життєвих ситуацій. Останні виступають у правовому 

регулюванні юридичними фактами, що породжують відповідно до чинного 

законодавства різні правові наслідки. Регулювання ж тривалого соціального 

процесу, на думку вченого, не може зводитись до врегулювання окремих 

ситуацій, оскільки воно потребує специфічних юридичних форм, однією з 

яких, на переконання автора, є правовий режим з іншим складом елементів, 

на відміну від механізму правового регулювання [244, с. 26]. Вочевидь, така 

позиція не лише має право на існування, але й може претендувати на доволі 

якісний підхід до розмежування відповідних категорій. Так, законність у 

трудових правовідносинах також можна визначити як режим, про що мами 

зазначалося вище. Тому режим у суспільних відносинах не можна 

застосувати виключно для вирішення конкретних індивідуальних правових 

завдань, оскільки останній є комплексною категорією, яка за допомогою 
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сукупності правових засобів та інститутів забезпечує захист, охорону, 

поновлення, реалізацію положень трудових правовідносин, а усі з 

відповідних категорій не можуть бути визначеними в межах одних 

індивідуальних правовідносин. У такому разі вищенаведена інтерпретація 

механізму правового забезпечення законності полягає в тому, що у широких 

системах правовідносин останній розглядається як сукупність норм та 

правових інститутів, які потенційно можуть бути використані у процесі 

забезпечення законності, а щодо конкретних обставин, за яких були 

порушені положення трудового законодавства, йдеться вже про прояв 

механізму правового забезпечення законності з використанням окремих 

елементів такого механізму у відповідній послідовності, яка визначена 

нормативно-правовими актами та складає правове регулювання відповідних 

елементів досліджуваного механізму.  

В.М. Кравчук під механізмом правового регулювання розуміє систему 

різноманітних юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове 

регулювання, тобто владний вплив на суспільні відносини [245, с. 232]. При 

цьому слід звернути увагу на те, що елементи  правового забезпечення 

законності у трудових правовідносинах – це відповідні забезпечувальні 

норми  законодавства, що по суті робить систему права самодостатньою для 

того, щоб забезпечити правопорядок та відповідний вплив на суспільні 

відносини з використанням тих же правових засобів. Крім цього, зауважимо, 

що забезпечення законності – не завжди прерогатива суб’єктів владного 

впливу, як це випливає із позиції В.М. Кравчука. По суті законність – 

правила поведінки, в дотриманні яких заінтересовані самі учасники 

правовідносин, а у нашому випадку домінуючий інтерес наявний саме у 

найманих працівників. Останні не є суб’єктами владного впливу щодо 

роботодавця, однак це не заперечує той факт, що такі наймані працівники 

засобами, наданими правом, можуть впливати на роботодавця, вимагаючи від 

нього дотримання режиму законності у трудових правовідносинах на 

підприємстві, в установі чи організації. Цей метод правового регулювання ще 
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називають «реординацією» і його сутність найбільш повно розкрито у працях 

з адміністративного права. Однак, на нашу думку, саме реординація є тим 

особливим методом, який наявний у трудовому праві та розкриває сутність 

забезпечення законності ініціативою найманих працівників та їх об’єднань. 

Він полягає у вимозі до владного суб’єкта (у трудових правовідносинах 

таким суб’єктом є роботодавець, який наділений організаційними 

трудоправовими повноваженнями). Це ж не виключає і захисту прав 

роботодавця щодо організації роботи найманих працівників, захисту його 

майнових інтересів тощо. Тому, якщо йдеться про правове забезпечення 

законності та його механізм, останній є відмінним в залежності від суб’єкта, 

за чиєю ініціативою законність конкретно у тому чи іншому випадку 

забезпечується. 

Ще однією суміжною категорією виступає «механізм забезпечення 

трудових прав», оскільки саме визначення, захист, охорона та забезпечення 

реалізації трудових прав найманих працівників – основне завдання трудового 

законодавства України. Тому їх дотримання має  не менше значення для 

встановлення суті та особливостей механізму правового забезпечення 

законності. Саме тому В.А. Ярема зазначає, що під забезпеченням норм 

трудового права необхідно розуміти систему передбачених загальним та 

спеціальним законодавством правових засобів, які використовуються 

уповноваженими органами або особами у формі гарантування, превентивної 

охорони і захисту трудових прав працівників з метою їх повної та всебічної 

реалізації [240, с. 73]. Це ж стосується більш ширшого поняття – 

«забезпечення законності у трудовому праві», однак тут йдеться про 

забезпечення будь-яких правоположень, а не лише тих, якими 

встановлюються трудові права найманих працівників.  

В.М. Андріїв вказує на те, що механізм захисту трудових прав та 

законних інтересів працівників включає форми і способи захисту трудових 

прав та інтересів, порядок реалізації права працівників на захист своїх 

трудових прав, а також право на самозахист [246, с. 30]. Необхідно 
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підкреслити, що подібність відповідних категорій зумовлена тим, що одна з 

них є складовою частиною іншої, тобто поняття «захист трудових прав» –

елемент більш широкої категорії – «забезпечення трудових прав». Натомість 

забезпечення трудових прав співвідноситься із забезпеченням законності у 

формі часткового співпадіння. Отже, необхідно чітко розмежовувати такі 

категорії як забезпечення та гарантування, охорона, захист чи реалізація, 

останні з яких є частиною поняття «забезпечення» та елементами 

відповідного механізму забезпечення. Поряд з цим, механізм забезпечення 

законності – відповідні засоби, ключовою чи однією з ключових функцій 

яких є сприяння безумовному дотриманню норм права в усій системі 

трудових правовідносин.  

Цікавою видається теза О.Ф. Скакун, яка зазначає,  що з приводу 

забезпечення прав і свобод людини складається і діє цілісний соціально-

правовий механізм. При цьому, продовжує науковець, юридичний механізм 

виступає складовою соціального [247, с. 190]. Дійсно, забезпечення 

законності у трудових правовідносинах відбувається не лише з 

використанням суто правових методів. Відіграють не меншу роль і соціальні 

заходи впливу на учасників трудових правовідносин, які також спрямовані на 

утвердження законності у трудових правовідносинах. При цьому 

правосвідомість, уявлення суспільства про належні трудові правовідносини 

та певний критерій суспільної моралі є тими призмами, які корелюються із 

додержанням законності на всіх рівнях правовідносин між роботодавцями та 

найманими працівниками. Що ж стосується правових засобів забезпечення, 

то тут йдеться про використання лише тих засобів, які встановленні та 

випливають з положень норм права і застосовуються учасниками трудових 

правовідносин, зокрема, з використанням державних інституцій, до 

повноважень яких входять ті чи інші засоби забезпечення законності у 

трудових правовідносинах. 

Враховуючи все вищенаведене, надамо дефініцію поняття 

«механізм забезпечення законності у трудових правовідносинах». Отже, 
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механізм забезпечення законності у трудових правовідносинах – це 

система послідовних правових засобів та способів, основною або ж 

однією з основних функцій яких є забезпечення законності у трудових 

правовідносин, в межах яких здійснюється реалізація, захист, охорона, 

гарантування та відновлення порушених трудових прав чи іншого 

порушення трудового правопорядку, яке полягало у невідповідності 

фактичних трудових правовідносин вимогам трудового законодавства 

України.  

Основні особливості механізму правового забезпечення законності у 

трудових правовідносинах розкриваються крізь призму структури 

відповідної категорії, яка є доволі широкою, оскільки складається з багатьох 

правових елементів, які передбачають різні ключові напрями забезпечення 

прав та свобод учасників трудових правовідносин.  

В.В. Радзієвська зазначає, що складовими елементами забезпечення 

прав і свобод людини є системи інститутів, засобів і способів, через які 

утверджені (закріплені) права і свободи людини стають реальними, що 

передбачає створення правових умов для їх реалізації, охорони, складовою 

якої є захист (у разі їх порушення чи виникнення потенційної загрози такого 

порушення) [248, с. 164]. Безумовно, складовими елементами 

досліджуваного нами механізму є системи норм, інститутів, які 

встановлюють ті чи інші послідовні засоби та способи для утвердження 

трудових прав загалом та законності у трудових правовідносинах зокрема. 

Основним елементом такого забезпечення є норма права як обов’язкове 

формально визначене правило поведінки, якого повинні дотримуватися 

учасники трудових правовідносин. При цьому, як правильно зауважує В.В. 

Радзієвська, йдеться саме про «системи інститутів» та інших елементів, 

оскільки сама по собі відокремлена норма та навіть певний інститут не здатні 

комплексно забезпечити неухильне дотримання трудового законодавства у 

всіх сферах суспільного життя, відповідно, вони не можуть забезпечити 

дотримання режиму законності. 
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В.Н. Хропанюк дещо розширив сукупність складових механізму 

правового регулювання, віднісши до них: 1) норми права, що встановлюють 

правила поведінки; 2) правовідношення як елемент реального життя права; 3) 

акти реалізації юридичних прав і обов’язків, тобто фактична поведінка 

суб’єктів правовідносин [241, c. 245]. Механізм правового регулювання за 

структурою наближений до механізму правового забезпечення законності у 

трудових правовідносинах, оскільки, як зазначалося вище, сам по собі 

досліджуваний механізм, по-перше, характеризується відповідною 

сукупністю норм, по-друге, спрямований на забезпечення реалізації інших 

норм у правовідносинах за допомогою відповідних актів реалізації 

юридичних прав та обов’язків. Однак у нашому випадку доцільно 

класифікувати норми на дві групи, що містять кардинально різні за 

функціями елементи:  

1) норми, що спрямовані на забезпечення законності у трудових 

правовідносинах;  

2) норми, які забезпечуються нормами щодо законності у трудових 

правовідносинах. При цьому законність передбачає не лише дотримання 

норм, що визначені у законодавстві України, але й відповідних положень 

актів локального правового регулювання, положень трудових договорів, 

якщо такі не суперечать законодавству України. 

Т.І. Тарахонич запропонував виділити два підходи до визначення 

елементів механізму правового регулювання: широкий підхід та вузький 

підхід. Перший з них полягає в тому, що зазначений механізм охоплює 

значну сукупність елементів, які беруть участь у процесі впорядкування 

суспільних відносин, а саме:  

а) норми права;  

б) нормативно-правові акти;  

в) юридичні факти;  

г) правовідносини;  

ґ) тлумачення;  
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д) реалізацію права;  

е) законність;  

є) правосвідомість;  

ж) правову культуру;  

з) правомірну поведінку;  

и) протиправну поведінку;  

і) юридичну відповідальність.  

Другий підхід (вузький) зводиться до розгляду елементної будови 

механізму правового регулювання та включає в себе тільки ті елементи, які 

складають основу регулятивної функції права. До них належать: норми 

права, нормативно-правові акти, правовідносини, реалізація права, законність 

[249, с. 105-106]. Як бачимо, законність як режим була включена у структуру 

механізму правового регулювання. Досягнення режимом законності за суттю 

є метою відповідного правового регулювання, а тому засоби її забезпечення 

необхідно розглядати як ключовий та невід’ємний елемент механізму 

правового регулювання.  

Аналогічний підхід до структури механізму правового регулювання 

відображений у позиції авторів підручника з теорії держави і права. Науковці 

зазначають, що кожній стадії відповідають специфічні елементи механізму 

правового регулювання, місце яких у механізмі обумовлене їх 

функціональною роллю. Функціонування механізму правового регулювання 

відрізняється послідовністю, оскільки кожен з його елементів вступає в дію 

на певній стадії правового регулювання [243, с. 94-95]. Отже, механізм 

правового регулювання як прикладну категорію можна застосувати при 

аналізі будь-яких правовідносин на різних стадіях. При цьому слушно 

зазначається про те, що елементи у відповідній структурі характеризуються 

чіткою послідовністю вступу в дію, роблячи механізм, про який йдеться, 

формально визначеним та універсальним.  

У контексті наведеного варто зауважити, що механізм правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах як система норм та 
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інститутів також реалізується шляхом застосування норм права у відповідних 

правовідносинах, що включає у себе усі вищезазначені стадії. Однак у 

досліджуваному механізмі можна виділити основні широкі стадії його 

функціонування:  

1) стадія, коли норми (норма) права вже були порушені, як реагування 

на порушення законності у трудових правовідносинах;  

2) стадія, коли норми (норма) не були порушені;  

3) стадія, коли норми (норма) ще не були порушеними, однак існує 

реальна загроза їх порушення. В залежності від ситуацій, що описані вище, 

сукупність засобів та способів реалізації механізму правового забезпечення 

законності певним чином відрізнятиметься. 

І.В. Лагутіна зазначає, що механізм забезпечення і захисту прав і 

свобод людини в сучасних умовах є складним правовим комплексом, що 

включає як внутрішньодержавні, так і міжнародні засоби. Це, з одного боку, 

національні нормативно-правові акти та орієнтовані на їх виконання органи 

держави, а з іншого – міжнародні договори і створювані на їх основі органи, 

покликані забезпечити реалізацію норм, визнаних країнами як обов’язкові 

[250, с. 11-12]. Цілком погоджуємось із таким висновком науковця. Це ж 

стосується і механізму забезпечення законності у трудових правовідносинах. 

Серед міжнародних механізмів забезпечення законності – механізми, які 

використовуються у межах Міжнародної організації праці. Їх основу 

складають ратифіковані конвенції, а також рекомендації, які зобов’язують 

держави звітувати про стан забезпечення фактичної реалізації положень 

відповідних міжнародно-правових актів. Не менш важливим елементом 

забезпечення законності у трудових правовідносинах на міжнародному рівні 

є діяльність такої інституції як Рада Європи, на форумах якої неодноразово 

піднімалися проблеми, присвячені законності у трудових правовідносинах. 

Крім цього, важливим міжнародним елементом механізму забезпечення 

законності у трудових правовідносинах є рішення Європейського суду з прав 

людини, прийняті за результатами розгляду справ щодо Конвенції про захист 
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прав людини і основоположних свобод [251]. Ці рішення обов’язкові для 

нашої держави на підставі Закону України «Про виконання рішень та 

визнання практики Європейського суду з прав людини» [252]. І хоча сама 

Конвенція не стосується безпосередньо трудових прав, однак питання 

дотримання принципу верховенства права, права на справедливий суд, права 

на ефективний засіб захисту прав безпосередньо впливають на дотримання 

режиму законності у трудових правовідносинах та системи правового 

забезпечення цього режиму. Таким чином, поряд із національними 

складовими структури механізму правового забезпечення законності, 

міжнародно-правові елементи мають не менш важливе значення. 

Слушною є позиція В.В. Радзієвської про те, що правове регулювання 

складається з двох підсистем: нормативно-правової та інституційної, які 

перебувають у взаємозв’язку та взаємодії. Внутрішня узгодженість елементів 

цих підсистем, конструктивна їх цілеспрямованість на забезпечення прав і 

свобод людини є умовою ефективності механізму забезпечення прав та 

свобод людини [248, с. 164]. Дана теза ще більш актуальна щодо 

досліджуваного нами механізму забезпечення правового забезпечення 

законності у трудових правовідносинах, адже саме інституційна та правова 

складова у поєднанні роблять таку систему дієвою та ефективною. Дійсно, 

якщо механізм забезпечення законності складається з високоякісних 

правових інститутів, однак інституційна система забезпечення законності не 

спроможна забезпечити основні трудові права найманих працівників, то 

правові положення будуть не у повній мірі дієвими. Це ж стосується, хоча й у 

меншій мірі, ситуації, за якої якісна інституційна система не може стати 

ефективною з огляду на слабкі інституції забезпечення законності у трудових 

правовідносинах.  

І у цьому випадку мова йде не лише про певні державні органи, 

відповідальні за формування і реалізацію державної політики у тій чи іншій 

сфері, але й про відповідні організації працівників та роботодавців як 

основних сторін трудових правовідносин та соціального діалогу. Таким 
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чином, механізм забезпечення законності потребує не формальну наявність 

профспілок, їх об’єднань та організацій роботодавців, а ефективну діяльність 

реально незалежних впливових організацій професійних спілок та 

роботодавців, які були б «драйвером» формування і реалізації державної 

політики та контролю у сфері забезпечення законності у трудових 

правовідносинах. 

Тому, узагальнюючи, зазначимо, що до інституційної складової 

механізму  правового забезпечення законності у трудових правовідносинах 

належать центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої 

влади, контролюючі суб’єкти, органи місцевого самоврядування, суди усіх 

юрисдикцій, правоохоронні органи, а також організації профспілок та 

роботодавців, які повинні самостійно забезпечувати дотримання законності у 

сфері трудових правовідносин в Україні. 

Що ж стосується правової структури, то в даному випадку йдеться про 

відповідні положення законодавства, якими встановлюється юридична 

відповідальність усіх видів за порушення трудового законодавства (не лише 

трудових прав), положення, які передбачають поновлення порушених 

трудових прав чи правопорядку, положення, що забезпечують превентивні 

заходи від порушення трудових прав, положення, які врегульовують засоби 

захисту трудових та інших прав, положення, які передбачають компенсації 

особам, що зазнали порушень своїх законних прав та інтересів у трудових 

правовідносинах, положення, які встановлюють повноваження суб’єктів у 

сфері захисту прав та законних інтересів, у тому числі самозахисту сторін 

трудових правовідносин, тощо.  

В.М. Андріїв, вбачаючи у механізмі забезпечення трудових прав 

працівників систему взаємопов’язаних правових заходів та засобів, 

спрямованих на сприяння реалізації трудових прав шляхом їхнього 

гарантування, охорони та захисту, що здійснюються уповноваженими 

органами та особами у формах і способами, передбаченими законодавством, 

запропонував виділяти у структурі зазначеного механізму механізм реалізації 
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трудових прав та законних інтересів працівників, механізм охорони трудових 

прав та законних інтересів працівників, механізм захисту трудових прав та 

законних інтересів працівників [246, c. 5]. Такої ж позиції дотримується й              

О.І. Гуменюк, який виділив наступну структуру механізму забезпечення 

трудових прав: механізм реалізації, механізм охорони та механізм захисту 

трудових прав суддів [253, с. 150]. Вищезазначене ми повністю підтримуємо, 

проте вважаємо за доцільне доповнити даний перелік ще механізмом 

поновлення порушених прав та правопорядку, а також механізмом 

гарантування законності у трудових правовідносинах. 

О.В. Марцеляк у поняття «забезпечення прав і свобод» включає 

здійснення певних коригувальних дій, спрямованих на:  

а) вдосконалення національного законодавства країни і приведення 

його до міжнародних норм у галузі прав людини;  

б) реалізацію громадянами їхніх прав і свобод;  

в) охорону прав і свобод людини і громадянина;  

г) захист прав і свобод [254, с. 36]. З цим варто погодитись, однак 

вдосконалення національного законодавства, на нашу думку, не варто 

відносити до механізму забезпечення законності у трудових 

правовідносинах. Якщо в контексті прав та свобод відповідне виділення 

окремого елементу буде виправданим, то механізм забезпечення законності 

передбачає дотримання вже існуючих норм, а не створення нових положень 

чи їх удосконалення. Коли ж мова йде про дотримання трудових гарантій та 

прав, які забезпечуються міжнародно-правовими актами, то ратифіковані 

договори та угоди є частиною національного законодавства України. 

Натомість не ратифіковані договори та угоди не створюють правоположень 

та не є елементом режиму й механізму забезпечення законності у трудових 

правовідносинах. 

Як зазначають науковці, нормативно-правовою складовою механізму 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина є система правових норм, 

що регламентовані у відповідній нормативно-правовій формі (у формі 
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закону), яка виступає правовим підґрунтям та об’єктивує умови правової 

дійсності, чим забезпечується реальність прав і свобод людини, тобто 

охорона та правові можливості щодо їх реалізації. Інституційна складова 

правового механізму забезпечення прав і свобод людини включає систему 

органів державної влади, інших зобов’язаних суб’єктів, які у межах своїх 

повноважень відповідно до закону забезпечують охорону прав і свобод 

людини та громадянина, правові умови реалізації, їх гарантування та захист 

(у разі порушення чи загрози такого) [255, с. 16]. Погоджуючись з позицією 

науковця, висловимо застереження, що відповідна система не зводиться 

виключно до діяльності державних уповноважених органів, проте включає 

механізми та права, що наявні у самих учасників трудових правовідносин та 

їх об’єднань. 

Підкреслюючи суміжність елементів механізму правового забезпечення 

законності у трудових правовідносинах, наведемо тезу В.М. Андріїва, який 

залежно від цільової спрямованості класифікує гарантії забезпечення  на 

наступні види:  

а) превентивні;  

б) такі, що сприяють реалізації прав, свобод та законних інтересів 

працівників;  

в) поновлюючі, які сприяють поновленню порушених прав працівників; 

г) компенсаційні, які забезпечують відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок порушення цих прав, свобод та законних інтересів;  

д) гарантії-санкції, спрямовані на притягнення до юридичної 

відповідальності осіб, винних у порушенні трудового законодавства [246,            

с. 28-29]. Зазначені елементи розкривають вищенаведену структуру 

механізму правового забезпечення  у розрізі правових засобів в залежності 

від того, який з елементів механізму забезпечення використовується для 

встановлення чи відновлення режиму законності у трудових 

правовідносинах. 



208 

Враховуючи все вищенаведене, можемо навести класифікацію 

елементів структури механізму правового забезпечення законності у 

трудових правовідносинах, яка здійснена за такими критеріями: 

 1) за структурною складовою: 

 а) правові елементи; 

 б) інституційні елементи; 

 2) за рівнем встановлення елементів: 

 а) міжнародно-правові засоби забезпечення законності; 

 б) національні засоби забезпечення законності; 

 3) за природою суб’єкта ініціювання забезпечення законності: 

 а) органи державної влади, зокрема: 

  – центральні органи виконавчої влади; 

  – місцеві органи виконавчої влади; 

  –  контролюючі органи; 

  – суди загальної юрисдикції; 

  – правоохоронні органи; 

  – інші державні органи; 

 б) безпосередньо учасники трудових правовідносин, серед яких: 

  – найманий працівників та його представники; 

  – роботодавець; 

  – профспілки та їх об’єднання; 

  – об’єднання роботодавців.  

 4) за типом положень законодавства щодо забезпечення законності у 

трудових правовідносинах: 

 а) положення законодавства, якими встановлюється юридична 

відповідальність усіх видів за порушення трудового законодавства (не лише 

трудових прав); 

б) положення, які передбачають поновлення порушених трудових прав 

чи правопорядку;  
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в) положення, які забезпечують превентивні заходи від порушення 

трудових прав; 

г) положення, які врегульовують засоби захисту трудових та інших 

прав; 

ґ) положення, які передбачають компенсації особам, що зазнали 

поршень своїх законних прав та інтересів у трудових правовідносинах; 

д) положення, які встановлюють повноваження суб’єктів у сфері 

захисту прав та законних інтересів, у тому числі самозахисту сторін трудових 

правовідносин; 

е) інші положення трудового законодавства; 

5) за функціями елементів механізму дотримання трудових прав: 

 а) норми, що спрямовані на забезпечення законності у трудових 

правовідносинах;  

б) норми, які забезпечуються нормами щодо законності у трудових 

правовідносинах; 

  6) за стадією функціонування механізму забезпечення трудових прав 

найманих працівників:  

а) стадія, коли норми (норма) права вже були порушені, як реагування 

на порушення законності у трудових правовідносинах; 

б) стадія, коли норми (норма) не були порушеними; 

в) стадія, коли норми (норма) ще не були порушеними, однак існує 

реальна загроза їх порушення; 

7) в залежності від виду елементу механізму правового забезпечення 

законності у трудових правовідносинах: 

а) інститути захисту трудових прав та правопорядку; 

б) інститути охорони трудових прав та правопорядку; 

в) інститути поновлення трудових прав та правопорядку; 

г) інститути реалізації трудових прав та правопорядку; 

ґ) інститути гарантування трудових прав та правопорядку.  
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Підсумовуючи наведене вище, також узагальнимо особливості 

механізму правового забезпечення законності у трудових правовідносинах,  

які полягають в наступному: 

1) розгалуженій структурі елементів механізму; 

2) поєднанні інституційної та правової складової; 

3) включає в себе такі елементи, як захист, охорона, реалізація, 

гарантування та поновлення; 

4) для практичного застосування механізму не обов’язковим є 

порушення конкретного трудового права, а достатньо порушення будь-якого 

положення трудового законодавства, яке прямо не впливає на трудові права 

та інтереси найманих працівників чи роботодавців; 

5) переважання трудових прав найманих працівників, що випливає із 

режиму законності; 

6) забезпечується не лише органами державної влади, але й учасниками 

трудових правовідносин, із яких особливу роль відіграють профспілки та 

об’єднання роботодавців; 

7) режим законності поширюється і на локальне трудоправове 

регулювання на рівні підприємства, а також на дотримання положень 

трудових договорів, якщо це не суперечить положенням законодавства 

України. 

Усе вищенаведене вказує на те, що виділена структура механізму 

забезпечення законності у трудових правовідносинах у подальшому може 

бути основою для аналізу кожного конкретного елементу системи 

відповідного механізму та методичним засобом для теоретичної розробки 

відповідних категорій. 

З усіх елементів механізму забезпечення законності, на нашу думку, 

найбільш доцільно проаналізувати питання реалізації законності у трудових 

правовідносинах, адже така реалізація по суті є практичним втіленням усього 

того, на що спрямований досліджуваний механізм. Тому у наведеному 

напрямі продовжимо працю в подальшому.  
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3.3 Правове забезпечення реалізації законності у трудових відносинах 

 

 У процесі розгляду питання забезпечення законності у трудових 

правовідносинах найбільш цікавим із теоретичної та практичної точки зору 

видається аналіз такого елемента як реалізація принципу законності, адже 

саме цей елемент, по-перше, найменш досліджений у науці трудового права, 

по-друге, характеризується суттєвими відмінностями від категорій реалізації 

трудових прав [256, с. 63]. Ці ж відмінності потрібно розкрити для того, щоб 

у повній мірі осмислити систему законності та її прояв у всіх сферах 

суспільного життя, а також суб’єктів, які її забезпечують. 

 Донедавна у науці була усталена думка, що «законність» як категорія 

та її забезпечення – виключна прерогатива органів державної влади. Тому 

саме ця категорія у більшій мірі розглядалася в адміністративному праві 

України. Натомість ми вважаємо, що особливістю трудового права є те, що 

самі учасники трудових правовідносин, а особливо наймані працівники, самі 

зацікавлені у тому, щоб встановити режим законності у трудових 

правовідносинах. Це зумовлює визначальну роль об’єднань учасників 

трудових правовідносин, зокрема профспілок, їх об’єднань та об’єднань 

роботодавців.  

 Тому в подальшому при реалізації законності доцільно звернути увагу 

на таку її особливість як суб’єктний склад осіб, які ініціюють відповідну 

реалізацію законності у тих чи інших випадках. Такий підхід дозволить 

розкрити реалізацію законності з тієї точки зору, з якої у науці остання ще не 

розглядалася.  

 Дослідження реалізації законності в трудових правовідносинах у 

розрізі розуміння цього поняття, визначення його характеристик та 

особливостей суб’єктного складу цього механізму дасть змогу встановити ті 

обставини, які визначають якість правового забезпечення режиму законності 

у системі трудових правовідносин, роль відповідних суб’єктів-учасників 
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трудових правовідносин та їх об’єднань у становленні відповідного режиму, 

тобто у процесі реалізації законності в трудових правовідносинах.  

 Законність як принцип, режим та категорію загалом досліджувало 

багато науковців, а саме: Т.З. Гарасимів, В.В. Єрьоменко, М.І. Іншин, А.М. 

Колодій, О.Л. Кучма, О.В. Москаленко, Н.М. Оніщенко, І.С. Сахарук, О.В. 

Тищенко, А.А. Ширант, В.І. Щербина та інші. Однак станом на сьогодні 

відсутнє ґрунтовне цілісне дослідження, в якому б комплексно розкривалася 

відповідна категорія.  

Слово «реалізація» походить від латинського «realis» – речовий, що 

буквально означає уречевлення. У наш час термін «реалізація» визначається 

як здійснення чого-небудь, проведення в життя якогось плану, проекту, 

програми, наміру тощо [257, c. 513]. Тобто, ведучи мову про реалізацію будь-

чого, мають на увазі, передусім, втілення чогось в життя. Натомість в 

юриспруденції поняттю «реалізація» притаманна певна специфіка, що 

зумовлює доцільність більш детального його дослідження. 

У англійській мові термін «realization» використовується для 

характеристики процесу, що означає чіткість усвідомлення чогось, уявлення 

у всіх деталях, розуміння, виконання, здійснення, втілення у життя [258,               

с. 424]. Енциклопедичний словник трактує термін «реалізація» (від 

давньогрецького «realis» – речовий, дійсний) як втілення, здійснення 

життєвого плану, ідеї [259, с. 118]. І.В. Болокан, аналізуючи відповідне 

поняття у тлумачних словниках, найчастіше виділяв такі значення терміна: 1) 

в загальному значенні (дія із значенням «реалізувати», тобто здійснювати, 

робити щось реальним, втілювати що-небудь у життя [210, с. 1018;
 
260, с. 

104;
 
261, с. 675; с. 743]; здійснювати будь-який план, проект, програму, задум 

[262, с. 642]; здійснювати думки [263, с. 400]; виконувати завдання); 2) у 

значенні, безпосередньо пов’язаному з економічною сферою суспільного 

життя (переведення на гроші, продаж [210, с. 1018;
 
260, с. 104;

 
261, с. 675, с. 

743]; продаж товарів; перетворення (обертання) майна або цінних паперів на 

гроші, розміщення позики [262, с. 642]; продаж майна, цінностей [263, с. 
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400]) [264, с. 4]. У праві ж термін «реалізація», з нашої точки зору, набуває 

смислового значення як у розумінні втілення чогось в життя, так і у 

частковому економічному розумінні перетворення майна на інші об’єкти. 

Щодо останнього, то тут в більшій мірі йдеться не про майно, а про 

використання відповідного суб’єктивного права особи для отримання нею 

належного їй блага. Однак, хоч реалізація трудових прав є доволі 

наближеною категорією до реалізації законності у трудових правовідносин, 

проте між цими категоріями є суттєва смислова різниця. 

У філософії поняття «реалізація» в контексті процесу пізнання 

розглядалося як перехід від припущення реального до власне його пізнання. 

Реалізувати що-небудь – це усвідомити реальність факту його існування [265, 

с. 569-570]. Зазначене стосується певних ідей, принципів, поглядів на певні 

об’єкти реальності. Наведене також може стосуватися правових принципів як 

об’єкта осмислення філософією права та правовою наукою загалом, адже 

перед тим, як певна ідея, правова доктрина чи принцип закріпиться у 

практичному вжитку, цьому процесу передує його наукове осмислення та 

обговорення, а вже згодом відповідна наукова правова ідея «реалізується» на 

практиці.  

У правовій енциклопедії зазначається, що під реалізацією найчастіше 

розуміють втілення в життя тих приписів та рекомендацій, які закріплюють 

правові норми. Відповідне значення є переважаючим у правовій 

енциклопедичній літературі [266, с. 290]. Принцип законності поряд із 

принципом верховенства права є найбільш поширеним принципом, який 

набуває визначення у правових нормах. А тому, ведучи мову про реалізацію 

відповідного принципу, можемо принагідно стверджувати, що мова йде про 

відповідну норму, яка підлягає застосуванню. Проте ні в діючому КЗпП, ні у 

проекті нового ТК України не встановлено принципу законності [51;
 
148]. 

Саме цей принцип має особливе значення у трудових правовідносинах, так як 

останні, будучи за своєю суттю приватноправовими, підлягають доволі 
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жорсткому правовому регулюванню крізь призму трудового законодавства з 

метою захисту трудових прав найманих працівників в Україні. 

Ми вже зазначали, що реалізація законності не є тотожною з реалізацією 

норм права, однак, враховуючи, що ці категорії мають велику кількість 

спільних ознак, їх можна розглядати як суміжні, тобто близькі до тотожності. 

У правовій енциклопедії реалізація норм права трактується як процес 

втілення правових приписів у поведінці суб’єктів та їх практичній діяльності 

щодо здійснення суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків [267, 

с. 216]. Ці права та обов’язки можуть також ґрунтуватися на положеннях 

інших актів локального правового регулювання чи таких актів індивідуальної 

дії, як трудовий договір, накази керівника, вказівки тощо, однак останні лише 

в такому випадку будуть вважатися законними, якщо вони не ставитимуть 

працівника у гірше правове й економічне становище, ніж це передбачено 

відповідним трудовим законодавством, та не суперечитимуть імперативним 

положенням законодавства. 

О.Ф. Скакун під реалізацією норм права розуміє втілення приписів 

правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, в їх практичній 

діяльності, яку можна розглядати як процес і як кінцевий результат [24,                   

с. 386]. При цьому звернемо увагу на ту різницю, яка буде характеризувати 

нашу категорію тим, що остання не вичерпуватиметься одиничною 

реалізацією у правовідносинах. Справді, певні елементи законності 

спрямовані на усунення шкоди чи конкретних перешкод, які порушують 

реалізацію трудових прав найманих працівників або відповідних прав 

роботодавця та, реалізувавшись, як би вичерпують свою дію. Однак, взявши 

до уваги ту обставину, що законність у трудових правовідносинах 

забезпечується ще й сукупністю превентивних постійно діючих заходів та 

засобів охорони, що представлені правовими нормами, а також мету, що 

прямує до ідеальної та є умовною утопією, яка, в свою чергу, полягає в тому, 

що реалізація законності здійснюється з метою усунення будь-яких порушень 

трудового законодавства у сфері трудових правовідносин, можна 
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констатувати, що сама реалізація законності є перманентно діючим процесом 

і, на відміну від реалізації окремої норми права, механізм реалізації 

законності не припиняє свій комплексний вплив на учасників трудових 

правовідносин. 

О.В. Легка під реалізацією норм права розуміє практичне втілення у 

життя правових настанов через правомірну поведінку суб’єктів з метою 

задоволення потреб людини, суспільства та держави, тобто досягнення 

бажаного особистого чи соціального результату [268, с. 33]. З цим у повній 

мірі можемо погодитись, оскільки саме отримання певного блага від суб’єкта 

суспільних відносин чи реалізація імперативного припису з метою уникнення 

відповідальності суб’єкта або ж інші мотиви, які випливають із 

трудоправових інтересів, спонукають суб’єктів вступати у трудові та 

нерозривно пов’язані з ними суспільні правовідносини. Досягнення режиму 

законності у трудових правовідносинах (прямування до такого режиму) є 

загальним благом, а тому така реалізація не є інтересом конкретного 

індивіда, а загальносуспільним інтересом як органів державної влади, так і 

працівників з роботодавцями або їх об’єднань, адже в подальшому з такого 

блага будуть мати вигоди усі, за винятком випадків, коли встановлення 

режиму законності є антагоністичним до інтересів (незаконних) роботодавця. 

В останньому випадку повинні бути застосованими заходи правового впливу 

та відповідальності. 

Цікавою є позиція С.Л. Лисенкової і В.В. Копєйчикова, які зазначають, 

що реалізація норм права – це різноманітний процес практичного здійснення 

правових вимог у діяльності тих чи інших суб’єктів [22, с. 210]. При цьому 

вкотре підкреслимо, що правові вимоги не мають на увазі виключно 

роботодавця, якому підпорядкований працівник, чи орган державної влади, 

але й стосуються самого працівника, який реалізує своє суб’єктивні права та 

обов’язки. 

Враховуючи все вищенаведене, можемо зазначити, що реалізація 

законності у трудових правовідносинах – механізм та процес, який 
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функціонує у межах забезпечення законності та полягає у введенні в дію 

приписів, які спрямовані на встановлення режиму, за якого порушення 

положень трудового законодавства зводиться до мінімуму, а також у 

застосуванні відповідних прав та обов’язків у цій сфері.  

Таким чином, існує взаємозв’язок між суб’єктивним правом особи на 

поновлення, захист та відшкодування відповідної шкоди у разі незаконного 

порушення її відповідних прав та реалізацією законності у розумінні 

реалізації положень, які уповноважують такого суб’єкта захищати свої права, 

які визначені тими ж положеннями законодавства. 

З огляду на те, що реалізація законності та використання того чи іншого 

засобу чи механізму реалізації, а також відповідних норм залежить від 

суб’єкта такого використання, доцільно здійснити аналіз реалізації 

законності у розрізі відповідних суб’єктів. Основними суб’єктами трудового 

права, як відомо, є сторони трудового правовідношення – працівник та 

роботодавець [269, с. 34;
 
270, с. 17]. Відповідні сторони мають увесь спектр 

повноважень щодо вступу у трудові правовідносини, їх зміну чи припинення, 

визначенні відповідних умов праці, а також вимог до сторін щодо 

неухильного дотримання положень законодавства. Такі суб’єкти можуть 

захищати свої права та інтереси як самостійно, так і через свої об’єднання, 

якими є профспілки та об’єднання роботодавців. При цьому слід зазначити, 

що, виходячи із Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [173], діючого КЗпП [51] та проекту ТК України [148], саме 

профспілкам надається найбільше гарантій та прав. Такий стан речей не є 

дивним, адже, незважаючи на юридичну рівність та сукупність гарантій для 

найманих працівників та їх профспілок, останні залишаються залежними із 

соціальної та економічної точки зору від роботодавця. Тому фактично 

можливостей у роботодавця вимагати реалізації законності працівником, у 

разі порушення засад законності, обмаль. На відміну від роботодавця, який 

самостійно приймає рішення щодо накладення дисциплінарних стягнень чи 

матеріальної відповідальності до певної встановленої межі, у розпорядженні 
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працівника є такі засоби реалізації законності: звернення до роботодавця, 

скарга до уповноважених органів, звернення до суду. Звичайно ж працівник 

має арсенал заходів самозахисту і право вимагати від роботодавця 

дотримання законодавства, однак по суті такі намагання у межах 

підприємства, установи та організації доволі часто залишаються без 

задоволення та не у повній мірі можуть вважитися ефективними. Тому 

колективно-правові засоби захисту колективних та індивідуальних трудових 

прав, на нашу думку, можуть видатися більш ефективними та такими, які 

можуть забезпечити більш якісний результат у процесі реалізації законності. 

П.Д. Пилипенко здійснив ґрунтовну класифікацію суб’єктів трудового 

права, виділивши дві групи: головні та другорядні. Критерієм, відповідно до 

якого будувалася класифікація, була важливість суб’єктів трудового права 

для виникнення, розвитку та припинення трудових та тісно пов’язаних з 

ними відносин. Науковець зазначає, що головні суб’єкти – це такі суб’єкти, 

які відіграють у трудових правовідносинах провідну роль і забезпечують 

існування самих трудових правовідносин. Серед головних суб’єктів можна 

виділити окремі підгрупи, що також відрізняються особливостями правового 

становища. Першу підгрупу становлять так звані обов’язкові суб’єкти: 

роботодавці і працівники. Без їхньої участі трудові правовідносини взагалі не 

виникають. Головних суб’єктів другої підгрупи можна умовно назвати 

допоміжними. Їх специфіка полягає в тому, що незалежно від наявності 

конкретних трудових правовідносин, такі суб’єкти існують, оскільки 

утворюються державою і покликані сприяти функціонуванню трудових 

правовідносин. Сюди можна віднести органи нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства та органи зайнятості. Третю підгрупу 

головних суб’єктів трудових правовідносин можна назвати 

факультативними, тому що їхня участь у трудових правовідносинах хоч і 

важлива, але не завжди обов’язкова і не є постійною. Такими суб’єктами 

виступають профспілкові або інші органи, уповноважені представляти 

найманих працівників у трудових правовідносинах. Другорядними 
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суб’єктами трудових правовідносин можуть бути такі з них, які беруть участь 

у трудових правовідносинах тільки тоді, коли виникає потреба, або ж якщо 

їхня участь є тимчасовою, після чого вони припиняють своє існування. У цю 

групу входять постійно існуючі суб’єкти: комісії з трудових спорів, 

Національна рада соціального партнерства, профспілкові об’єднання, а також 

суб’єкти, що можуть з’являтися епізодично: робочі комісії для ведення 

колективних переговорів, органи, які розглядають колективні трудові спори 

(конфлікти), страйкові комітети, кваліфікаційні й атестаційні комісії [108,                 

с. 134-135]. Кожен з відповідних органів здійснює свій внесок у становлення 

законності відповідно до покладених на нього законодавством повноважень 

та функцій. Наближену позицію виловлював С.В. Єрохін, доповнюючи 

розглянутий перелік окремими спеціальними суб’єктами [271, с. 309]. Ми ж 

вважаємо за доцільне розкрити узагальнену роль суб’єктів владних 

повноважень у відносинах з приводу реалізації законності у трудових 

правовідносинах.  

Так, центральні органи виконавчої влади реалізують законність у формі 

виконання функцій, які пов’язані з реалізацією державної політики у тій чи 

іншій сфері. Спеціальними органами у даному випадку є Кабінет Міністрів 

України та Міністерство соціальної політики. КМУ як орган забезпечує 

формування та реалізацію державної політки у різних сферах, у тому числі 

реагуючи на порушення законності чи неефективні заходи із протидії 

порушення законодавства, які здійснюється Міністерством соціальної 

політики як відповідним органом державної влади. Крім цього, КМУ 

виступає стороною соціального партнерства на загальнодержавному рівні 

відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» [272]. 

Міністерство соціальної політики – це орган державної влади, який 

реалізує державну політику у соціально-трудовій сфері [273]. 

Мінсоцполітики має ряд контрольних та регулятивних повноважень, які 

дозволяють йому брати участь у реалізації законності у сфері трудових 

правовідносин. Хоча вплив на приватну сферу органу є доволі обмеженим, 
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однак Мінсоцполітики зберігає значний вплив на такі установи як центри 

зайнятості, які відіграють надзвичайно важливу роль у системі забезпечення 

трудових та соціальних прав найманих працівників. 

Що ж стосується органів місцевої виконавчої влади, то їх 

повноваження у сфері реалізації законності у трудових правовідносинах 

доволі обмежені. Тому їхня роль у цьому процесі зводиться до певного 

сприяння у врегулюванні колективних трудових спорів чи у веденні 

соціального діалогу. Таким чином, місцеві органи влади, крім 

контролюючих, мають незначні повноваження у механізмі реалізації 

законності у трудових правовідносинах. 

Більш широкими повноваженнями наділені органи місцевого 

самоврядування, які мають особливий статус та, відповідно, розташовані у 

певному населеному пункті. Крім цього, посадові особи органів місцевого 

самоврядування отримали ряд контрольних повноважень щодо контролю за 

суб’єктами господарювання у сфері праці [274]. Такі повноваження 

дозволяють органам місцевого самоврядування не лише виконувати загальну 

координуючу роль щодо реалізації законності у трудових правовідносинах, 

але й здійснювати реальний контроль за дотриманням законодавства у сфері 

праці, за результатами якого суб’єктів господарювання може бути 

притягнуто до відповідальності, рівень якої станом на сьогодні є досить 

високим. 

Контролюючі органи як суб’єкти реалізації законності виконують свої 

функції шляхом здійснення перевірок дотримання законодавства про працю. 

За їх результатами до суб’єктів господарювання застосовуються належні 

санкції та від роботодавців-порушників вимагається усунути порушення 

трудового законодавства. Такими контролюючими органами станом на 

сьогодні є Державна служба праці та Державна фіскальна служба. Зазначені 

органи мають найбільш широкий спектр повноважень щодо застосування 

санкцій за порушення законодавства у сфері праці. 
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Не менш важливим суб’єктами реалізації законності є суди загальної 

юрисдикції. Останні розглядають індивідуальні спори сторін трудових 

правовідносин та у разі встановлення порушення трудових прав та, 

відповідно, трудового законодавства, приймають рішення, яким захищають 

та поновляють порушене право. Крім цього, винна сторона відшкодовує 

понесені іншою стороною судові витрати та компенсує завдану матеріальну і 

моральну шкоду потерпілій стороні. Тому суд є одним з найважливіших 

елементів як механізму реалізації законності у трудових правовідносинах, 

так і більш широкого механізму забезпечення законності. 

Інші державні органи також реалізують законність у сфері трудових 

правовідносин, якщо до їх компетенції належить застосовуння положень 

трудового та іншого забезпечувального законодавства, яким реалізується чи 

поновлюється правопорядок та/або права суб’єктів трудових правовідносин. 

Наприклад, правоохоронні органи, розслідуючи злочини проти трудових 

прав, також у тій чи іншій мірі долучаються до реалізації режиму законності 

в трудових правовідносинах, однак їх основним завданням є захист та 

охорона режиму законності.  

Проте, на нашу думку, найбільший вплив на реалізацію законності 

мають самі сторони трудових правовідносин. Саме ці суб’єкти за відсутності 

суперечності в інтересах найбільш активно використовують ті чи інші засоби 

й механізми для реалізації забезпечення законності, тобто дотримання 

положень трудового законодавства у тих правовідносинах, учасниками яких 

вони є.  

Найманий працівник чи його представники є найбільш зацікавленими 

особами у забезпеченні законності. Вище було вже зазначено, якщо 

найманий працівник вважає, що режим законності у правовідносинах між 

ним та роботодавцем порушено, він може звернутися до відповідних 

уповноважених суб’єктів – органів державної влади, з вимогою реалізації 

законності. Крім того, він має можливість захищати свої трудові права 

самостійно за допомогою наданих йому засобів, у тому числі засобами 
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самозахисту, а також шляхом звернення до відповідних профспілкових 

органів.  

Правове забезпечення такого захисту наявне, у першу чергу, у нині 

діючому базовому кодифікованому законодавчому акті – КЗпП, а також у 

майбутньому – ТК України. Положення таких актів самі по собі є засобами 

реалізації законності, адже на їх підставі найманий працівник може 

стверджувати, що його передбачені законодавством права та інтереси було 

порушено. 

Звернення до суду за захистом своїх трудових прав врегульоване у 

відповідних положеннях Цивільного процесуального кодексу України [275]. 

Однак ще одним засобом захисту трудових прав найманих працівників є 

звернення до органу, уповноваженого накладати санкції, які передбачені у 

положеннях Кодексу України про адміністративні правопорушення [233] та 

діючого КЗпП [51]. Таким чином, найманий працівник може покладатися на 

те, що орган державної влади застосує санкцію до роботодавця, внаслідок 

чого режим законності буде відновлено. Це підтверджує попередньо 

висловлену тезу про те, що положення кримінального, адміністративного, 

податкового та іншого законодавства, на підставі яких до роботодавця 

можуть бути застосовані заходи стягнення, є елементами системи 

забезпечення законності у трудових правовідносинах. Тому, на нашу думку, 

відповідні норми сприятимуть процесу приведення суспільних відносин у 

відповідність до положень трудового законодавства України. 

Що ж стосується роботодавця, то останній має можливість реалізувати 

законність на підприємстві, в установі та організації за допомогою таких 

інститутів у трудовому праві, як дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність. При цьому рішення щодо притягнення особи до першого 

виду відповідальності приймає роботодавець самостійно, до другого – у 

межах дозволеного трудовим законодавством ліміту. В інших же випадках 

роботодавцю необхідно буде звертатися до суду. Однак слід звернути увагу 

на те, що, наприклад, звільнення за ініціативою роботодавця як захід 
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дисциплінарного стягнення повинен бути погоджений з органом первинної 

профспілкової організації. Це дає працівникам та їх об’єднанням ще один 

дієвий механізм захисту своїх трудових прав та законних інтересів. 

Розвиваючи наведену тезу, зазначимо, що профспілки та їх об’єднання 

є суб’єктами, які беруть активну участь у процесі реалізації законності в 

трудових правовідносинах. Діяльність останніх та відповідні гарантії 

регламентовані у Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». Питанню прав профспілок присвячений відповідний 2 розділ 

Закону. Ключове право профспілок у сфері реалізації законності – право 

представляти та захищати інтереси працівника [173]. Професійні спілки 

також мають повноваження щодо укладення трудових договорів та угод та 

ведення колективних переговорів у порядку, визначеному законодавством 

[52; 172]. Це не є вичерпним переліком повноважень професійних спілок у 

питаннях реалізації законності.  

На підставі вищезазначеного можемо резюмувати, що професійні 

спілки мають широку сукупність інструментів щодо реалізації законності у 

трудових правовідносинах, яка значно перевищує аналогічні інструменти 

найманого працівника. І в даному випадку йдеться не лише про правові, але й 

неправові засоби, які використовуються представницькими профспілковими 

організаціями. 

 Об’єднання роботодавців також підлягають окремому правовому 

регулюванню, яке здійснюється Законом України «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» [276]. Однак з 

огляду на те, що прерогативою об’єднання роботодавців зазвичай є захист та 

представництво власних економічних та правових інтересів перед 

профспілковими організаціями та органами державної влади, останні як 

юридично, так і фактично мають менший інструментарій реалізації режиму 

законності у трудових правовідносинах.  

 Враховуючи все вищенаведене, можемо визначити такі особливості 

правового забезпечення реалізації законності у трудових правовідносинах: 
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 1) реалізується як органами державної влади, так і суб’єктами трудових 

правовідносин; 

 2) найбільш зацікавленим суб’єктом у реалізації законності є найманий 

працівник; 

 3) наймані працівники можуть реалізувати законність у трудових 

правовідносинах як самостійно, так і через профспілкові організації, які 

серед суб’єктів трудових правовідносин мають найбільшу сукупність 

інструментів-повноважень; 

 4) правове забезпечення реалізації законності врегульовано як у КЗпП 

(майбутньому ТК), так і в інших законодавчих актах трудового 

законодавства, а також інших законодавчих актах; 

 5) правове забезпечення реалізації законності у трудових 

правовідносинах можна охарактеризувати як належне.  

 Підсумовуючи все вищенаведене, можна підтвердити, що реалізація 

законності є важливою теоретичною та практичною категорією, яка 

розкриває сутність та зміст відповідного правового регулювання трудових 

правовідносин. Остання розкриває ті засоби, які наявні у суб’єктів трудових 

правовідносин та органів державної влади щодо вимоги та фактичної 

реалізацію юридично значимих дій, які спрямовані на приведення суспільних 

відносини у відповідність до формально встановлених дій. 

 На завершення слід підкреслити, що законність – відповідний правовий 

режим та принцип у трудових правовідносинах, без дотримання якого не 

можна забезпечити захист трудових прав найманих працівників та стабільної 

системи трудових правовідносин в державі загалом. 



224 

Висновки до Розділу 3 

1. У трудових відносинах можна визначити наступні соціальні та 

спеціально-юридичні фактори забезпечення законності: закріплення основ 

права на працю, які фактично породжують трудові правовідносини, в 

Конституції України, відповідність чинного трудового законодавства 

Конституції України, відповідність локальних трудоправових актів 

галузевому законодавству та Конституції України, право громадян на 

судовий захист своїх трудових прав, розвинута система трудового 

законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, їх узгодженість, 

стабільність трудових правовідносин, високий рівень правосвідомості 

суб’єктів трудових відносин. 

2. Механізм правового забезпечення законності у трудових 

правовідносинах доцільно розглядати з точки зору двох підходів – 

конкретного – як прояв відповідного механізму у конкретній ситуації, що 

склалася в межах трудових правовідносин, та більш абстрактно-

узагальнюючого – як прояв сукупності правових засобів, які абстрактно може 

використати будь-яка особа в трудових правовідносинах у межах 

відповідного підприємства чи загалом у державі, щоб поновити свої 

порушені права та законні інтереси, або ж які може вжити держава в особі 

уповноважених державних органів для відновлення режиму законності у 

трудових правовідносинах. Однак поновлення прав – не єдиний елемент 

механізму забезпечення, так як останній включає також сукупність правових 

засобів, спрямованих на захист, охорону, та інші заходи превентивного, 

карального, відновлювального чи змішаного характеру. Усе це розглянемо у 

процесі аналізу структури механізму правового забезпечення трудових 

правовідносин. 

3. Механізм забезпечення законності у трудових правовідносинах – це 

система послідовних правових засобів та способів, основною або ж однією з 

основних функцій яких є забезпечення законності у трудових правовідносин, 

в межах яких здійснюється реалізація, захист, охорона, гарантування та 
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відновлення порушених трудових прав чи іншого порушення трудового 

правопорядку, яке полягало у невідповідності фактичних трудових 

правовідносин вимогам трудового законодавства України. 

4. Особливостями правового забезпечення реалізації законності у 

трудових правовідносинах є такі: 1) реалізується як органами державної 

влади, так і суб’єктами трудових правовідносин; 2) найбільш зацікавленим 

суб’єктом у реалізації законності є найманий працівник; 3) наймані 

працівники можуть реалізувати законність у трудових правовідносинах як 

самостійно, так і через профспілкові організації, які серед суб’єктів трудових 

правовідносин мають найбільшу сукупність інструментів-повноважень; 4) 

правове забезпечення реалізації законності врегульовано як у КЗпП 

(майбутньому ТК), так і в інших законодавчих актах трудового 

законодавства, а також інших законодавчих актах; 5) правове забезпечення 

реалізації законності у трудових правовідносинах можна охарактеризувати як 

належне. 

5. Реалізація законності є важливою теоретичною та практичною 

категорією, яка розкриває сутність та зміст відповідного правового 

регулювання трудових правовідносин. Остання розкриває ті засоби, які 

наявні у суб’єктів трудових правовідносин та органів державної влади щодо 

вимоги та фактичної реалізацію юридично значимих дій, які спрямовані на 

приведення суспільних відносини у відповідність до формально 

встановлених дій. 

6. До ознак забезпечення законності у трудових відносинах можна 

віднести: 

1. Здійснення забезпечення законності у трудових відносинах як 

самими суб’єктами трудових правовідносин, так і уповноваженими 

державними органами. 

2. Забезпечення законності у трудових відносинах спрямоване на 

приведення трудових правовідносин у фактичну відповідність до трудового 

законодавства. 



226 

3. Забезпечення законності у трудових відносинах передбачає наявність 

відповідних правових, організаційних та інших фактичних засобів. 

4. Забезпечення законності у трудових відносинах включає такі 

складові елементи, як гарантування, реалізацію, охорону, захист та 

відновлення, що утворюють її правовий механізм.  

5. Наслідком порушення законності у трудових відносинах є 

застосування заходів державного примусу. 

6. Встановлення комплексної системи правових санкцій за порушення 

законності. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИНАХ 

 

4.1 Теоретико-практичні проблеми правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах 

 

 Законність як стан трудових правовідносин та режим, у межах якого 

існує парадигма відносин «працівник-роботодавець», нерозривно залежить 

від належного функціонування різних інститутів трудового права та 

механізмів, що забезпечують цей режим. На сучасному етапі розвитку 

економіки України, коли більшість умов праці продиктовані ринком та 

залежать від економічного становища, доволі часто виникають ситуації, за 

яких відбувається порушення трудових прав з метою економії грошових 

ресурсів. Тому становлення та розвиток системи забезпечення законності у 

трудових відносинах набуває неабиякої актуальності.  

 Здійснення наукових розробок у напрямі дослідження теоретико-

практичних проблем правового регулювання забезпечення законності у 

трудових правовідносинах, безумовно, може принести практичний результат, 

що виражатиметься в оптимізації забезпечення законності цих 

правовідносин. Самі ж результати дослідження можуть бути теоретичною та 

практичною основою для подальших наукових пошуків чи законотворчості у 

цій сфері. При цьому слід пам’ятати, що забезпечення законності є 

надзвичайно широким поняттям, а тому слід зосередити увагу на ключових 

аспектах цього питання. 

Дослідженню проблем забезпечення законності у трудових 

правовідносинах у тій чи іншій мірі присвячували свої роботи багато 

науковців, серед яких: А.Л. Красильщиков, В.Л. Костюк, А.М. Лушніков, 

М.В. Лушнікова, О.І. Процевський, С.М. Прилипко, М.І. Іншин, В.І. 
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Щербина, О.М. Ярошенко та багато інших. Зазвичай кожен з фахівців 

розкривав саме ті проблеми трудового права, які входили до сфери його 

наукових досліджень. Саме цим пояснюється те, що у контексті забезпечення 

законності розробка проблем і шляхів їх вирішення характеризується 

фрагментарністю та здійснюється щодо тих чи інших конкретних інститутів 

у трудовому праві. Однак саме наявність багатьох розробок у сфері того чи 

іншого аспекту забезпечення законності в трудових правовідносинах 

становить належну базу для подальшого здійснення дослідження основних 

проблем правового регулювання законності у трудових правовідносинах 

загалом. 

Усе вищенаведене доводить актуальність та практичну доцільність 

розробок у сфері сучасних проблем забезпечення законності у трудових 

правовідносинах загалом та визначення основних елементів, від яких 

залежить уся правозабезпечувальна система трудового права.  

У першу чергу, одним з важливих засобів та елементів забезпечення 

законності у трудових правовідносинах є контроль за дотриманням 

трудового законодавства. Такий контроль може здійснюватися як 

державними органами та органами місцевого самоврядування, так і самим 

роботодавцем чи профспілками. 

А.С. Мельник зазначає, що гострота сучасної ситуації із законністю і 

правопорядком в країні, специфіка перехідного періоду вимагають 

максимального використання правозахисного потенціалу усіх державних 

органів. Це завдання не лише тактичне, але й стратегічне. Успішна його 

реалізація може бути досягнута не шляхом ослаблення одних правозахисних 

ланок і механізмів держави і посилення інших, а шляхом їх синхронного 

вдосконалення. Всі вони мають одну мету – захистити трудові права 

працівників. При цьому до основних завдань такого контролю та, відповідно, 

проблем, на усунення яких він спрямований, науковець відніс наступне:  

– забезпечення дотримання трудового законодавства;  
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– забезпечення безпечних умов праці. Безпечні умови праці на 

виробництві дуже важливі для людини-працівника, вони являють собою 

найважливіший об’єкт діяльності органів нагляду та контролю за 

дотриманням трудового законодавства;  

– забезпечення своєчасної виплати заробітної плати;  

– забезпечення відповідного пенсійного забезпечення;  

– захист від необґрунтованого звільнення;  

– захист від інших протиправних дій роботодавця;  

– відновлення порушених прав та відшкодування заподіяної шкоди;  

– попередження та недопущення травматизму [43, с. 642-644]. Усі 

вищенаведені проблеми у трудовому праві влучно відображають основні 

напрями порушення законності та необхідності її забезпечити.  

Однак у цьому випадку у більшій мірі слід звернути увагу на проблеми 

правового регулювання самого контролю за дотриманням трудового 

законодавства як елемента забезпечення законності у трудових 

правовідносинах.  

Колектив вчених констатує, що одним із суттєвих недоліків здійснення 

наглядової діяльності, який не тільки не сприяє профілактиці виробничого 

травматизму і професіональної захворюваності, а й протидіє цьому процесу, 

є відсутність системи послідовного контролю за виконанням наданих 

інспекторами приписів (розпоряджень) про встановлені порушення у сфері 

охорони праці. Як наслідок, центральні і територіальні органи наглядової 

діяльності не володіють інформацією про стан реагування на їх приписи. 

Поновлення роботи зупинених об’єктів здійснюється, в основному, 

відповідно до листів перевірених підприємств, установ, організацій. Повторні 

перевірки проводяться вкрай рідко [277, с. 305]. Окреслена науковцями 

проблема хоч і є суттєвою, однак на практиці трапляється не так часто. Адже 

до повноважень сучасної Державної служби з питань праці, яка здійснює 

контроль за дотриманням трудового законодавства, входить, зокрема, 

зупинення, припинення чи обмеження роботи підприємств або окремих цехів 
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до усунення порушень законодавства з питань праці [278]. При цьому факт 

усунення порушень законодавства з питань праці зазвичай перевіряється 

перед скасуванням обмежень у роботі підприємства. Проведення такої 

перевірки залежить від добросовісності інспекторів праці. 

Крім цього, новим законодавством, зокрема абз. 4 ч. 1 ст. 6 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», підставою для здійснення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) є перевірка виконання суб’єктом 

господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів 

щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами 

проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю) 

[175]. Тому в цьому контексті частково можна вважати окреслену проблему 

певним чином вирішеною. Це не заперечує актуальності подальшої 

оптимізації методичної основи здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності.  

 І.Я. Кисельов, торкаючись питання державного контролю та роботи 

інспекцій праці у різних країнах, звертає увагу на те, що часто здійснення 

державного контролю такими інспекціями виявляється неефективним з 

огляду на наступні обставини: недостатність покарання за дії, що 

перешкоджають роботі державних інспекторів; складну процедуру 

застосування законодавства; недостатність повноважень інспекції праці, 

зокрема у багатьох випадках відсутність повноважень у інспекційних органів 

самостійно застосувати санкції без звернення до судових чи 

адміністративних органів; незначну кількість персоналу в інспекційних 

органах [279, c. 218]. Безумовно, наявність усіх цих проблем не забезпечує 

повною мірою встановлення та збереження режиму законності у трудових 

правовідносинах. Тому кожній із цих проблем слід приділити окрему увагу, 

особливо у тій частині, яка стосується відповідальності за порушення 

трудового законодавства, якої торкнемось згодом.  
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Л.А. Семашко та інші зазначають, що оновлення законодавства 

необхідно здійснювати у напрямку адаптації вітчизняного законодавства до 

європейських норм з метою прогресивного реформування державного 

нагляду аж до повного відсторонення держави від функцій профілактики 

виробничого травматизму і впровадження аудитів підприємств та їх 

сертифікації за європейськими стандартами. Такий підхід, на думку 

науковців, відповідає європейським нормам, згідно з якими роботодавець 

буде усувати наявні недоліки самостійно, а процес їхнього виявлення буде 

здійснюватися незалежними експертно-аудиторськими організаціями. У 

системі державного нагляду необхідно створити міцні юридичні служби для 

здійснення ефективного моніторингу додержання законодавства 

підприємцями [277, с. 307]. Цілком погоджуємось, що забезпечення 

законності у трудових правовідносинах у сучасній державі з ринковою 

економікою повинно відбуватися із мінімізацією імперативного впливу 

державних органів. Однак сам контроль державних органів не може бути 

заміненим ні самоконтролем, ні контролем з боку найманих працівників. 

Тому слід намагатися сформувати таке правове поле, за якого порушувати 

законодавство у трудових правовідносинах буде невигідним та надто 

ризикованим, оскільки у роботодавця буде існувати потенційна можливість 

для зберегти певні суми коштів. 

 Більшість науковців, що досліджували проблематику контролю за 

дотриманням трудового законодавства, серед яких, зокрема, Є.М. Попович 

[44, с. 17], А.О. Замченко [280, c. 15, 16], О.Г. Середа [281, c. 149], 

наголошували на тому, що у системі контролю спільними зусиллями 

дослідників та фахівців необхідно вирішити основну практичну проблему – 

забезпечення ефективності такого контролю.  

 Справді, без ефективного контролю, чи державного, чи профспілкового 

або ж іншого за дотриманням трудового законодавства, режим законності у 

трудових правовідносинах забезпечити неможливо. Тому, підтримуючи 

попередньо висловлені думки науковців з наведеного приводу, однією з 
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ключових проблем забезпечення законності у трудових правовідносинах є 

проблема правової та організаційної основи для ефективного контролю 

за дотриманням трудового законодавства. 

 Підтримуємо вищенаведених науковців, які окреслювали проблеми, що 

виникають в умовах здійснення державного контролю за дотриманням 

трудового законодавства. Погоджуючись з позицією щодо обмеженості 

повноважень як фактора неефективності діяльності державних інспекційних 

органів у сфері праці і, відповідно, суттєвої проблеми неефективності 

правового регулювання забезпечення законності у трудових 

правовідносинах, на її вирішення можемо запропонувати наступне. 

 По-перше, законодавство, зокрема ч. 4 ст. 5 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» зобов’язує здійснювати планові заходи за умови письмового 

повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не 

пізніш як за десять днів до дня початку здійснення цього заходу [175]. Це 

положення у певній мірі робить неефективними ряд заходів контролю за 

дотриманням законності у трудових правовідносинах, зокрема у таких 

сферах, як дотримання вимог щодо офіційного оформлення зайнятості, 

дотримання вимог щодо безпеки виробництва, дотримання вимог щодо часу 

праці та дотримання інших вимог законодавства про працю, що входять до 

предмета перевірки. Адже будучи попередньо повідомленим, роботодавець 

без труднощів зможе приховати негативні обставини. Якщо у контексті 

офіційного оформлення трудових правовідносин здійснено спроби вирішити 

цю проблему на рівні постанов Кабінету Міністрів України [274] (хоча такий 

підхід вважаємо юридично неправильним), то щодо інших заходів, 

необхідною умовою їх проведення є завчасне повідомлення, якщо не йдеться 

про здійснення позапланових заходів. 

 При цьому проведення позапланових заходів може здійснюватися із 

підстав, які встановлені у відповідному законодавстві, та з урахуванням цих 

законодавчих обмежень. Так, відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 
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основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» підставами для здійснення позапланових заходів є: 

 1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного 

органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного 

нагляду (контролю) за його бажанням; 

 2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених 

суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, 

коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання 

повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або 

якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи 

арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі 

виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі 

обов’язкової звітності, він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний 

повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк 

до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення 

помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового 

заходу; 

 3) перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень 

вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього 

заходу органом державного нагляду (контролю); 

 4) звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що 

спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи 

здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з 

додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за 

наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за 

погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду 

(контролю), або відповідного державного колегіального органу. У такому 

разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду 
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(контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) 

зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання-юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній 

особі-підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, 

передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного 

державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти 

господарювання мають право не допускати посадових осіб органу 

державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду 

(контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом; 

 5) неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової 

звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання 

письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких 

документів; 

 6) доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів 

господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на 

права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього 

природного середовища та забезпечення безпеки держави; 

 7) настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку 

або професійного захворювання, що пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання [175]. 

 При цьому під час проведення позапланового заходу з’ясовуються 

лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні 

(направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю). Фізичні 

особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом 

господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену 

законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду 
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(контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для 

проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), 

забороняється. У ч. 2 аналізованої норми встановлено, що проведення 

позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, 

забороняється, крім позапланових заходів, передбачених частиною 

четвертою статті 2 цього Закону [175]. 

 Наведені вище підстави для проведення позапланових заходів 

контролю, на нашу думку, не є достатніми, щоб забезпечити ефективний 

контроль за дотриманням трудового законодавства і, відповідно, додержання 

законності у трудових правовідносинах. Адже часто робота, наприклад, 

великих промислових підприємств пов’язана з ризиком для життя та здоров’я 

найманих працівників і виключно безпеку праці доцільно було б перевіряти 

без повідомлення. Крім цього, що стосується такої підстави як звернення 

найманих працівників про порушення їх трудових прав, то тут слід 

зауважити, що не завжди найманий працівник у міру об’єктивного 

побоювання за своє становище у роботодавця зможе заявити про порушення 

його прав чи прав інших членів трудового колективу. Тому на предмет 

офіційної зайнятості, дотримання вимог трудового законодавства про 

час праці та час відпочину, дотримання вимог щодо виплати офіційної 

винагороди у повному обсязі із сплатою усіх передбачених 

законодавством платежів та соціальних внесків було б доцільно 

здійснювати перевірку, по-перше, без попереднього повідомлення 

роботодавця про це, по-друге, із застосування у поєднанні з 

інспектуванням інших форм контролю та нагляду, у тому числі 

перманентного, по-третє, розширити підстави для здійснення 

позапланових заходів контролю та використання нестандартних форм 

контролю самою лише обґрунтованою підозрою існування ризиків 

такого порушення. 

 Що ж стосується окресленого у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
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винятку щодо можливості проведення контрольних заходів з інших підстав, 

ніж тих, що передбачених цією статтею, то ця бланкетна норма вказує на 

положення ч. 4 ст. 2 цього Закону, відповідно до якого заходи контролю 

здійснюються органами Державної фіскальної служби (крім митного 

контролю на кордоні), Державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та 

радіаційної безпеки (крім здійснення державного нагляду за провадженням 

діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з 

використання яких не підлягає ліцензуванню), Державного архітектурно-

будівельного контролю (нагляду), Державного нагляду у сфері господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, 

фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів 

(деривативів) та ринку банківських послуг), державного нагляду та контролю 

за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у 

встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, 

визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, 

зокрема Державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації, з 

урахуванням особливостей, встановлених Повітряним кодексом України, 

нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними 

правилами України), та міжнародними договорами у сфері цивільної авіації 

[277]. У першу чергу, слід зазначити, що відповідні положення не можна 

визнати як додаткові підстави для проведення позапланових перевірок. Та 

навіть якщо розглядати цю норму як подвійне бланкетне посилання на певні 

додаткові підстави для проведення позапланових перевірок, які повинні були 

бути встановлені в особливостях відповідного законодавства, то ні КЗпП 

[51], ні Закон України «Про охорону праці» [53] не містить додаткових 

підстав для проведення позапланової перевірки. 

 Таким чином, доцільно, по-перше, внести зміни до Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», конкретно встановивши можливість врегулювати у спеціальному 

законодавстві, а особливо у трудовому, додаткові підстави для проведення 
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позапланових перевірок та повідомлення про здійснення планових перевірок, 

по-друге, врегулювати такі підстави на рівні КЗпП, встановивши предмет та 

підстави проведення інспекційних відвідувань, необхідність здійснення 

повідомлення про таке відвідування та врегулювати інші підстави для 

здійснення державного контролю. В іншому разі, такі положення 

суперечитимуть Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності». 

 Натомість ситуація, відповідно до якої підстави для проведення 

позапланових перевірок (виїзних інспектувань) встановлюються у постанові 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу 

законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 № 295 [274] (у самій постанові 

не зазначається, однак за суттю інспектування є позаплановими 

перевірками), є незаконною. Тому більшість застосовуваних заходів впливу у 

ході виїзних інспектувань, зокрема щодо відсутності офіційного оформлення 

найманих працівників, може бути скасовано у судовому порядку як таких, 

що суперечать Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності». Ця ситуація потребує 

негайного вирішення без очікування прийняття нового Трудового кодексу 

України, адже такий стан речей не сприяє забезпеченню законності у 

трудових правовідносинах. 

 Частково вирішити окреслену проблему може прийняття нового 

Трудового кодексу України, у якому пропонується закріпити нову статтю 345 

під назвою «Порядок інспекційних відвідувань», що містила б, зокрема, 

наступні положення: «Доручення на проведення інспекційного відвідування 

видається на підставі:  

 1) звернення працівника про порушення трудового законодавства;  

 2) письмової заяви роботодавця про проведення інспекційного 

відвідування з метою аналізу стану дотримання ним трудового 

законодавства;  
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 3) звернень фізичних осіб щодо порушення порядку укладення 

трудового договору;  

 4) рішення Головного державного інспектора праці України;  

 5) повідомлення посадових осіб органів державного нагляду 

(контролю) про можливі порушення трудового законодавства, виявлені ними 

під час виконання контрольних повноважень;  

 6) інформації інших органів державної влади про порушення трудового 

законодавства;  

 7) інформації професійних спілок, їх організацій, об’єднань 

професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань;  

 8) скарги на дії чи бездіяльність органів контролю». При цьому 

пропонується, щоб рішення про доцільність проведення інспекційних 

відвідувань з підстав, визначених пунктами 2, 5-7 цієї частини, приймав 

відповідний Головний державний інспектор праці [148]. Вищенаведений 

перелік підстав проведення інспекційних перевірок ми б доповнили ще 

однією підставою: наявність обґрунтованих підозр щодо порушення 

трудових прав найманих працівників. Крім цього, ставимо під сумнів 

доцільність встановлення положення, відповідно до якого рішення про 

проведення перевірки з підстав 2, 5-7, які наведені у Проекті, приймає саме 

Головний державний інспектор. Така посада згідно з Положенням Про 

Державну службу України з питань праці належить Голові Державної служби 

України з питань праці [278]. Пропонована система, на нашу думку, не буде 

ефективною. Тому більш дієвим буде, коли оцінку доцільності 

позапланового інспектування визначає відповідний Голова місцевого 

підрозділу Державної служби України з питань праці, базуючись на 

розробленій та прийнятій системі оцінки ризиків. 

  Крім цього, у частині визначення доцільності проведення 

позапланового заходу та обґрунтованості підозр щодо порушень трудових 

прав найманих працівників, необхідно встановити законодавчий орієнтир, 

взявши за основу відповідні положення постанови КМУ «Деякі питання 
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реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 

295 [274], які на даний момент регулюють підстави проведення інспекційних 

відвідувань (не у повній мірі законно), щодо інформації, яка може бути 

зібрана у контролюючих органів та свідчити про порушення трудових прав 

найманих працівників. Такими підставами є, зокрема, інформація про: 

 1) невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам 

виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за 

відповідним видом економічної діяльності; 

2) факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході 

здійснення контрольних повноважень; 

3) факти провадження господарської діяльності без державної 

реєстрації у порядку, встановленому законом; 

4) роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що 

перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника; 

5) роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної; 

6) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення 

про прийняття на роботу; 

7) роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що 

працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше 

відсотків; 

8) працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-

правовими договорами в одного роботодавця більше року; 

9) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування 

заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної 

плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону 

України «Про відпустки»); 
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10) роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація 

заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше 

суми нарахованої індексації; 

11) роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на 

умовах цивільно-правових договорів; 

12) роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких 

протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників 

[274]. На підставі таких положень можливо було б приймати рішення про 

доцільність та обґрунтованість проведення інспекційного відвідування. З 

цією метою зазначені законодавчі новели пропонуємо закріпити у 

відповідній статті проекту нового Трудового кодексу України. 

Заслуговує на увагу і положення ч. 2 наведеної ст. 345 Трудового 

кодексу України, відповідно до якого про проведення інспекційного 

відвідування державний інспектор праці повідомляє роботодавця або його 

представника, якщо він вважає, що таке повідомлення не знизить 

ефективність інспекційного відвідування [148]. Таке застереження є доволі 

слушним, оскільки воно сприятиме у майбутньому забезпеченню законності 

у трудових правовідносинах. При цьому зазначене доповнення до Проекту, 

який розроблявся впродовж тривалого часу, слід узгодити із відповідним 

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». Йдеться як про необхідність повідомлення, 

так і про підстави для проведення позапланових заходів контролю.                       

По-перше, варто визначити, що інспекційні відвідування є позаплановим 

заходом державного контролю. По-друге, термін «доручення», що 

використовується у ч. 1 ст. 345 Проекту, необхідно замінити на термін 

«розпорядження», яке використовується у відповідному Законі. По-третє, у 

самому Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» доцільно належним чином сформулювати 

відповідну норму. 



241 

Крім цього, потрібно впровадити та врегулювати такий особливий 

захід державного контрою у сфері дотримання трудового законодавства в 

частині офіційного оформлення трудових правовідносин, повної оплати 

праці із нарахуванням усіх податків та соціальних внесків та безпеки 

виробництва як використання прихованих агентів для виявлення порушень 

трудового законодавства. Такий захід використовуватиметься за наявності 

підстав, передбачених для проведення інспекційних відвідувань, та буде 

особливим засобом забезпечення законності у трудових правовідносинах. 

Враховуючи все вищенаведене, пропонуємо: 

1) невідкладно доповнити: 

а) ч. 2 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», виклавши її в наступній 

редакції «2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, окрім 

передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, 

передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону та Трудовим 

кодексом України»; 

б) ст. 23 «Прикінцеві положення» Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» частиною 

4, якою встановити: «Тимчасово до прийняття нового Трудового кодексу 

України підстави для проведення позапланових перевірок з питань 

дотримання трудового законодавства щодо офіційного оформлення трудових 

правовідносин, виплати заробітної плати у повній мірі з нарахуванням 

єдиного соціального внеску та безпеки виробництва встановлюються 

Кабінетом Міністрів України»; 

2) змінити формулювання ч. 1 ст. 345 наступним чином: 

«Розпорядження на проведення інспекційного відвідування – позапланового 

заходу державного контролю – видається на підставі:…»; 

3) з переліку, визначеного ч. 1 ст. 345, виключити п. 5 «рішення 

Головного державного інспектора праці України», замінивши його 

формулюванням наступного змісту: «5) обґрунтованої підозри порушення 
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трудового законодавства в частині неофіційного оформлення трудових 

правовідносин, нарахування частини заробітної плати без сплати єдиного 

соціального внеску, правил безпеки виробництва, що створюють реальну 

загрозу для життя та здоров’я громадян»; 

4) змінити положення абз. 2 ч. 1 ст. 345, виклавши його у такій 

редакції: «Рішення про доцільність проведення інспекційних відвідувань 

приймає голова місцевого відділення Державної служби з питань праці або 

виконавчого комітету органу місцевого самоврядування, керуючись 

доцільністю на основі методології визначення ризиків, затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового 

законодавства. Обґрунтованим та доцільним здійснення інспекційного 

відвідування є, зокрема, у випадку наявності інформації про: 

 1) невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам 

виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за 

відповідним видом економічної діяльності; 

2) факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході 

здійснення контрольних повноважень; 

3) факти провадження господарської діяльності без державної 

реєстрації у порядку, встановленому законом; 

4) роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що 

перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника; 

5) роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної; 

6) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення 

про прийняття на роботу; 

7) роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що 

працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше 

відсотків; 
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8) працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-

правовими договорами в одного роботодавця більше року; 

9) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування 

заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної 

плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону 

України «Про відпустки»); 

10) роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація 

заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше 

суми нарахованої індексації; 

11) роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на 

умовах цивільно-правових договорів; 

12) роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких 

протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників; 

13) інші відомостей, що можуть обґрунтовано свідчити про порушення 

роботодавцями законодавства в частині неофіційного оформлення трудових 

правовідносин, нарахування частини заробітної плати без сплати єдиного 

соціального внеску, правил безпеки виробництва, що створюють реальну 

загрозу для життя та здоров’я громадян»; 

5) доповнити ст. 345 проекту Трудового кодексу ч. 7 наступного змісту: 

«За наявності підстав, передбачених ч. 1 цієї статті, державний інспектор 

може залучити до виявлення порушення трудового законодавства 

прихованого агента, який може вступати у трудові правовідносини з 

роботодавцем на невизначений період часу чи в іншій формі взаємодіяти з 

ним з метою виявлення порушення трудового законодавства щодо 

неофіційного оформлення трудових правовідносин, нарахування частини 

заробітної плати без сплати єдиного соціального внеску, правил безпеки 

виробництва, що створюють реальну загрозу для життя та здоров’я 

громадян».  

Відповідні зміни, безумовно, допоможуть забезпечити дотримання 

режиму законності у трудових правовідносинах, врегулювавши належним 
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чином систему контролю за дотриманням положень законодавства у цій 

сфері. 

Варто підкреслити, що контроль за дотриманням трудового 

законодавства як засобу забезпечення законності включає не лише інститути 

державного контролю, але й громадського контролю за дотриманням 

трудового законодавства. При цьому, якщо йде мова про роботодавця, то 

останній наділений правовими й організаційними засобами, які дозволяють 

йому забезпечити законність на власному підприємстві та здійснити 

превентивний вплив на працівників з метою уникнення порушення останніми 

законодавства у сфері праці. Тому забезпечення законності з боку 

роботодавця лежить в межах правильної організації управління на 

підприємстві, чого можна досягнути ефективними організаційними засобами 

у поєднанні з належним локальним правовим регулюванням трудових 

правовідносин. Отже, актуальною залишається проблема фактичної та 

юридичної можливості забезпечувати законність у трудових 

правовідносинах за рахунок вольових дій найманих працівників, 

трудового колективу, профспілок. При цьому мова йде як у контексті 

попередньо розглянутих проблем законності у трудових правовідносинах, 

так і щодо інших засобів забезпечення законності. Останні реалізуються у 

процесі здійснення профспілками загальної діяльності із захисту трудових 

прав, у тому числі як сторони вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів).  

 Г.О. Замченко зазначає, що контроль та нагляд за дотриманням 

законодавства про працю є одними з найважливіших гарантій захисту прав 

найманих працівників. Загальна мета контролю і нагляду, продовжує 

науковець, полягає в тому, щоб виявляти фактичний стан справ у будь-якому 

процесі, порівнювати відповідність цього стану наміченим цілям і в разі 

необхідності, застосовувати заходи коригування щодо приведення 

підконтрольного  об’єкта до належного стану. Вчений зазначає, що для 

ефективного захисту трудових прав працівників необхідно, поряд із 
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державними органами, визначити органи громадського контролю як 

важливого суб’єкта цього процесу [282, c. 90-91]. З наведеним повністю 

погоджуємось, зазначаючи, що суб’єкти громадського контролю можуть 

належним чином здійснювати покладені на них контрольні функції, а 

правове забезпечення їх діяльності є не менш важливим елементом 

забезпечення законності у трудових правовідносинах. При цьому, як у КЗпП 

[51], так і у Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [173] вони визначені суб’єктами громадського контрою. Проте 

самого декларування діяльності профспілкових організацій недостатньо для 

того, щоб останні стали ефективними суб’єктами забезпечення законності у 

трудових правовідносинах. Для цього необхідно поєднати як правові, так і 

інституційні заходи організації діяльності цих органів. 

І.М. Флис зазначає, що ефективній діяльності профспілок, їх 

оновленню сприяли б наступні законодавчі та статутно-структурні 

ініціативи:  

1) визнання державою сучасної соціальної ролі профспілок, надання 

права законодавчої ініціативи в законодавчому органі держави; 

2) конструктивний соціальний діалог, узгодження інтересів найманих 

працівників, держави і роботодавців шляхом домовленостей, а не руйнівної 

конфронтації, реалізація через Національну тристоронню соціально-

економічну раду при Президентові України проектів реформ соціального 

захисту, впровадження нової моделі вирішення трудових спорів;  

3) запровадження на законодавчому рівні норм, які б спонукали 

роботодавця до сприяння створенню профорганізації та відповідних умов для 

її роботи з метою забезпечення повноцінної правозахисної діяльності;  

4) запровадження гнучких форм структури та методів профспілкової 

діяльності, об’єднання споріднених профспілок і їх побудови за професійно-

територіальним принципом [283, с. 421-422]. 

Погоджуємось із науковцем з цього приводу, однак, як і зазначалося 

вище, в Україні наявна достатньо якісна правова база для ефективної 
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діяльності профспілкових організацій, зокрема у контексті їх правового 

забезпечення.  

На це звертає увагу М.С. Іванов, пропонуючи саме організаційні заходи 

для покращення дієздатності профспілок як важливого елементу 

забезпечення законності у трудових правовідносинах. Фахівець зазначає, що 

не буде перебільшенням відзначити низьку роль переважної більшості 

сучасних профспілкових організацій у вирішенні найбільш важливих питань 

професійної діяльності їхніх членів і, як наслідок, низький ступінь довіри до 

самого інституту професійних спілок в нашому суспільстві. На жаль, 

продовжує М.С. Іванов, профспілки не спромоглися забезпечити захист прав 

працівників, розробити необхідну нормативну базу, яка здатна закріпити 

відповідні гарантії їхніх членів. Такий стан речей зумовлює певне 

протиставлення профспілок суспільному інтересу і вимагає кардинальних 

змін, які мають об’єктивний характер [284, с. 41]. 

Для подолання ситуації фахівці пропонують зосередитися на вирішенні 

низки складних питань. По-перше, особливої уваги заслуговують питання 

оновлення «профспілкової еліти», яке може відбутися тільки за рахунок 

реорганізації професійних спілок знизу. По-друге, надзвичайно важливо 

подолати їхню залежність від державних структур, досягти реальної 

самостійності, яка забезпечить ефективний соціальний діалог і допоможе 

подолати «партнерство невтручання», яке імітує взаємодію. Це можна 

забезпечити як шляхом створення механізмів гарантованого захисту прав, у 

першу чергу, найманих працівників, так і за рахунок потужної 

просвітницької діяльності громадянських ініціатив. По-третє, необхідне 

усвідомлення представниками держави, бізнесу і самих профспілок того, що 

без реальних і дієвих професійних організацій неможливо втілити в життя 

мрію про розвинуту сучасну демократичну Україну, яка може тільки в 

такому випадку стати кращим гарантом прав своїх громадян. Державна 

бюрократія повинна сприйняти ідею забезпечення гідної ролі професійних 

спілок, не перешкоджати все більшому зростанню їхньої самостійності, 
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потужності і впливовості, оскільки це є гарантіями прав самих працівників 

системи державного управління, а також найважливішою умовою 

стабільного просування суспільства по шляху демократії та економічного 

зростання [284, с. 41]. З тим, що професійні спілки потребують суттєвих 

організаційних змін, ми у повній мірі погоджуємось. Проте і у сфері 

правового регулювання існує багато напрямів, які можна застосувати з тією 

метою, щоб оптимізувати діяльність профспілкових організацій у 

забезпеченні законності в трудових правовідносинах.  

Для цього необхідно надати представницьким профспілковим 

організаціям не лише загальні права та гарантії, але й конкретні 

повноваження у сфері діяльності із забезпечення законності у трудових 

правовідносинах. Зокрема доцільно закріпити за профспілками ряд 

повноважень щодо контролю за додержанням трудового законодавства. При 

цьому роль профспілок не повинна зводитись до повноважень певного 

громадського контролера у сфері трудових правовідносин. Вони мають бути 

залучені із правом дорадчого голосу до участі у державному контролі, 

зокрема в інспекційних відвідуваннях роботодавців. Перспективною у цьому 

напрямі буде взаємодія представницьких місцевих профспілкових органів з 

органами місцевого самоврядування щодо організації та участі у 

інспекційних відвідуваннях.  

З метою посилення ролі профспілкових організацій у громадському 

контролі, на наше переконання, необхідно, щоб в окремих випадках 

залучення профспілкового органу до здійснення інспекційних відвідувань 

було обов’язковим. Мова йде про ситуації, за яких підставою для здійснення 

інспекційного відвідування стала відповідна інформація від професійних 

спілок, їх організацій та об’єднань. У даному контексті ефективним також 

буде залучення до громадського контролю організацій роботодавців, крім 

тих, членом яких є інспектований суб’єкт. Адже роботодавці, які у повній 

мірі сплачують податки та забезпечують дотримання трудових прав та й 

режим законності загалом, зацікавлені, щоб інші суб’єкти господарювання, 
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зокрема і їх конкуренти, у рівній мірі здійснювали заходи щодо забезпечення 

трудових прав найманих працівників та несли відповідні передбачені 

законодавством затрати.  

З метою реалізації цієї ідеї пропонуємо ст. 345 проекту Трудового 

кодексу України доповнити ч. 8 наступного змісту: «Якщо інспекційне 

відвідування здійснюється на підставі п. 7 ч. 1 цієї статті, державний 

інспектор праці чи суб’єкт інспектування органу місцевого самоврядування 

обов’язково забезпечує можливість участі професійних спілок, їх організацій, 

об’єднань професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, від 

яких надійшла відповідна інформація, у такому інспектуванні та його 

організації, повідомивши про плановане інспектування не пізніш ніж за 20 

днів до його проведення, за винятком випадків, коли для ефективності 

інспектування, воно проводиться у більш стислі строки з моменту отримання 

відповідної інформації». 

Крім цього, варто звернути увагу, що у ст. 2 «Основні принципи 

правового регулювання трудових відносин» проекту ТК України серед 

пропонованих принципів взагалі не згадується такий ключовий принцип як 

принцип законності. Встановити такий принцип у відповідній статті важливо 

не лише з декларативної точки зору, оскільки він справлятиме регулятивний 

вплив на усю систему трудових правовідносин. Враховуючи наведене, 

пропонуємо ст. 2 проекту ТК України доповнити принципами «законності та 

верховенства права». Ці два принципи у сукупності повинні стати 

незамінним елементом правового регулювання трудових правовідносин та 

забезпечення законності в них.  

Таким чином, нами розглянуто ряд ключових, на нашу думку, проблем, 

існування яких знижує ефективність системи забезпечення додержання 

законності у трудових правовідносинах. Для їх вирішення запропоновано 

внести конкретні зміни у законодавство України, які повинні оптимізувати ті 

засоби й інститути, які є ключовими у забезпеченні досліджуваного режиму. 
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Крім того, особлива увага була приділена проблематиці контролю як 

визначальному засобу забезпечення законності у трудових правовідносинах. 

У процесі проведеної роботи було виокремлено основні проблеми його 

правового регулювання, які негативно впливають на ефективність такого 

контролю у трудовому праві та законності у трудових правовідносинах 

загалом. При цьому пропонуються конкретні зміни у правове регулювання, 

які дозволятимуть забезпечити дотримання режиму законності у трудових 

правовідносинах загалом. Також можна стверджувати, що важливо врахувати 

необхідність доповнення системи законодавчо визначених принципів 

трудового права принципами «законності та верховенства права» у трудових 

правовідносинах. 

У подальшому важливо звернути увагу на проблеми реалізації 

законності у трудових правовідносинах та проблеми захисту трудових прав в 

Україні, що дозволить повністю сформувати комплекс наданих пропозицій 

щодо оптимізації правової системи, яка забезпечує додержання законності у 

трудових правовідносинах загалом. 

 

 

4.2 Проблеми правового регулювання реалізації законності у 

трудових відносинах та проблеми захисту трудових прав в Україні 

 

 Реалізацію законності у трудових правовідносинах розуміємо у 

широкому сенсі цього слова. Вона полягає у приведенні суспільних відносин 

у відповідність до вимог, що встановлюються у законодавчих актах та 

прийнятих на їх основі підзаконних нормативно-правових актах. Така 

реалізація може здійснюватися як правореалізуючими органами, такими як 

суд, комісії з трудових спорів (надалі – КТС), уповноважені органи 

державної влади, так і самими суб’єктами трудових правовідносин. При 

цьому у різних сферах трудових правовідносин цей процес зустрічається з 

певними проблемами.  
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 Станом на сьогодні доволі проблемним питанням є 

правосуб’єктність КТС, які за своєю оперативністю й гнучкістю повинні 

були б стати, поряд із судами загальної юрисдикції, важливим інститутом із 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, оскільки при розгляді 

ними справ більш ймовірним є знаходження консенсусу між сторонами 

трудових правовідносин. За відсутності погоджень між сторонами КТС 

реалізує свої повноваження як юрисдикційний орган та видає обов’язкові до 

виконання рішення. 

В.Л. Костюк зазначає, що у КЗпП України та у проекті ТК доцільно 

більш чітко та системно визначити сутність і зміст трудової 

правосуб’єктності КТС через: а) встановлення чіткої процедури формування 

КТС за участю колективу працівників та роботодавця; б) встановлення вимог 

до членів КТС; в) визначення чіткого переліку трудових повноважень КТС, 

зокрема, встановлення переліку спорів, які можуть вирішуватися в КТС; г) 

умови припинення трудової правосуб’єктності КТС [285, с. 81]. Такий підхід, 

безумовно, дозволив би більш ефективно забезпечити правове регулювання 

реалізації законності через функціонування КТС на різних рівнях – як на 

рівні підприємств, їх об’єднань, так і на рівні адміністративних одиниць. При 

цьому вкрай важливо забезпечити дотримання вимог ефективності під час 

розгляду трудових спорів цими органами. Варто звернути увагу на те, що 

чинне законодавство передбачає утворення КТС виключно у межах 

конкретного роботодавця – підприємства, установи чи організації. 

Аналогічне випливає із положень проекту ТК, де у ч. 1 ст. 371 встановлено, 

що комісія з трудових спорів утворюється на паритетних засадах із 

представників роботодавця і працівників. Кількісний склад комісії з трудових 

спорів визначається за домовленістю між роботодавцем і виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником), за 

умови включення до складу зазначеної комісії рівної кількості представників 

роботодавця та працівників [148]. Однак ми вважаємо, що варто закріпити 

можливість утворення таких комісій об’єднаннями роботодавців та 
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працівників на паритетних засадах. Це дало б змогу зменшити затрати 

конкретного роботодавця на їх утворення та утримання,  а також сприяло б 

більшій репрезентативності та дієвості КТС. Зазначені інновації справили б 

позитивний вплив на підвищення законності у трудових правовідносинах. 

Я.А. Слісаренко зазначає, що доречно звернути увагу саме на 

вдосконалення законодавства, що регулює діяльність КТС. У цьому 

контексті необхідно вирішити на законодавчому рівні такі важливі питання, 

як визначення чіткого порядку створення КТС та порядку її діяльності, 

встановлення вимог до кількісного складу з огляду на кількість працівників, 

визначення єдиних вимог до членів КТС (рівень освіти, стаж роботи, 

спеціалізація тощо); єдиної системи, відповідно до якої КТС прийматиме 

рішення [286, с. 51]. Безумовно, більш детальна регламентація діяльності 

КТС, з однієї сторонни, сприятиме забезпеченню належного функціонування 

цих суб’єктів трудових правовідносин та усуватиме ряд проблем, пов’язаних 

з їх правосуб’єктністю, з іншої сторони, надмірна регламентація діяльності 

КТС призведе до зменшення їх кількості та, відповідно, зниження рівня 

захисту трудових прав, надання йому характеристики ексклюзивності, що не 

сприятиме спрощенню процесу вирішення трудових спорів-конфліктів. Тому 

вирішення ряду питань, пов’язаних з КТС, на нашу думку, повинні 

самостійно здійснювати суб’єкти їх утворення та самі учасники трудових 

спорів. 

Однак у цьому контексті варто позитивно оцінити пропоновані новим 

Трудовим кодексом України зміни до правового регулювання діяльності КТС 

та порядку розгляду трудових спорів [148]. Останні дозволятимуть отримати 

особливий інститут реалізації законності у трудових правовідносинах, який 

за умови його належної організації може набути високого рівня 

респектабельності та, поряд із судами загальної юрисдикції, вирішувати ті 

індивідуальні трудові спори, що передані їм на розгляд. 

Залишається також проблемою і порядок виконання рішень таких 

комісій. Так, у ст. 379 проекту ТК України зазначено, що рішення комісії з 
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трудових спорів підлягає добровільному виконанню у визначені в ньому 

строки [148]. Ми вважаємо, що такого роду положення можуть стримувати 

розвиток цього інституту, який міг би сприяти усталенню та реалізації 

законності у трудових правовідносинах. Ми не спростовуємо засади 

добровільності утворення та функціонування КТС, однак, щоб такий орган 

був ефективним, слід забезпечити можливість у примусовому порядку 

виконувати його рішення. По суті тоді КТС буде наближатися за своїм 

статусом до третейського суду, який спеціалізується на розгляді трудових 

спорів. Якщо ж залишити рішення КТС таким, виконання якого здійснюється 

на громадських засадах, провадження в КТС втрачатиме юридичний сенс для 

учасників трудового спору. Тому, коли учасники трудових правовідносин – 

наймані працівники та роботодавець (чи роботодавці за умови прийняття 

пропонованих змін) –  утворили КТС на паритетних засадах, визнавши його 

юрисдикцію, логічно було б надати рішенням КТС обов’язкової юридичної 

сили. 

Крім цього, необхідно звернути також увагу на ту обставину, що 

регулювання як у КЗпП [51], так і у пропонованому ТК [148] у більшій мірі 

спрямоване на порядок вирішення конкретних індивідуальних трудових 

спорів. Однак зовсім не регулюється реалізація процедури примирення 

працівника та роботодавця, пошук певного консенсусу у вирішенні трудових 

спорів, забезпечення поступок з обох сторін для врегулювання конфлікту. 

Хоча саме в цьому повинна полягати ключова роль КТС у порівнянні з 

розглядом спорів у судах загальної юрисдикції. Тому таку правову основу 

для пошуку КТС шляхів примирення та загалом становлення цього інституту 

в більшій мірі як примирливого, а не суто юрисдикційного органу (для чого 

наявні усі фактичні передумови) необхідно включити у проект ТК. Це 

дозволить КТС, поряд із судами загальної юрисдикції, набути своїх 

особливостей як органу реалізації законності у трудових правовідносинах. 

Враховуючи наведене, пропонуємо: 
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1) доповнити ч. 1 ст. 371 проекту Трудового кодексу України 

наступним положенням: «Комісія з трудових спорів може утворюватися за 

домовленістю між об’єднаннями роботодавців та профспілками. У такому 

разі юрисдикція комісії з трудових спорів поширюється виключно на тих 

роботодавців, які дали згоду на утворення такої комісії чи в подальшому 

визнали юрисдикцію відповідної комісії та приєдналися до неї як учасники. 

У випадку утворення комісії з трудових спорів об’єднаннями роботодавців та 

профспілок, комісія може діяти у статусі окремої юридичної особи або в 

межах організації профспілки. Фінансування діяльності комісії здійснюється 

за домовленістю об’єднаннями роботодавців та профспілок, а за відсутності 

такої домовленості – на паритетних засадах»;  

2) доповнити ст. 379 проекту Трудового кодексу України ч. 2 

наступного змісту: «Якщо протягом встановленого строку рішення комісії з 

трудових спорів не було виконано у добровільному порядку, останнє 

підлягає примусовому виконанню»;  

3) доповнити ст. 376 проекту Трудового кодексу України ч. 5, у якій 

закріпити положення наступного змісту: «Комісія з трудових спорів вживає 

можливих та доцільних заходів для примирення сторін та пошуку консенсусу 

перед прийняттям рішення по суті трудового спору».   

Не менш важливим елементом реалізації законності у трудових 

правовідносинах є інститут колективних трудових договорів. Саме у 

ньому сторони врегульовують основні проблемні моменти, які можуть 

виникати у трудових правовідносинах. За його допомогою сторони 

самостійно реалізують законність у взаємовідносинах, оскільки він містить  

контрольні повноваження, які дозволяють здійснювати постійний моніторинг 

виконання його положень. Наведене, безумовно, підвищує правову культуру 

взаємодії працівників та їх об’єднань із роботодавцями.  

О.В. Тищенко зазначає, що нечітко виписані правові норми 

законодавства про працю спричиняють неоднозначне розуміння питання 

щодо обов’язковості укладання колективних договорів. Це пов’язано з тим, 
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що досить часто на практиці положення ст. 2 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» де вказано, що «колективний договір 

укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності і господарювання, які використовують найману працю і мають 

статус юридичної особи» [287, с. 127], трактується як диспозитивне. Тобто 

вважається, що сторони вправі на власний розсуд вирішувати, укладати їм 

колективний договір чи ні. Аналогічне розуміння даної норми неодноразово 

зустрічається в листах-роз’ясненнях фахівців Міністерства соціальної 

політики. Наприклад, в Листі від 28.09.2005 №09-444 [288] вказується, що 

укладання та виконання колективних договорів визначається Законом 

України «Про колективні договори і угоди» [52], а зазначений Закон не 

передбачає норми щодо обов’язковості укладання колективних договорів. 

Крім того, у даному Листі підкреслюється, що у чинному законодавстві 

немає норми, яка передбачає відповідальність за відсутність колективного 

договору. Зрозуміло, що така позиція не тільки не сприяє поширенню  

практики укладання колективних договорів, а навпаки породжує практику 

відмови від їх укладання [289, с. 89]. Справді, таке неоднозначне трактування 

законодавства може негативно вплинути на сам інститут колективних 

трудових договорів. Однак у законодавстві України встановлена 

відповідальність за ухилення від ведення колективних переговорів. Це 

дозволяє у разі вияву трудовим колективом бажання врегулювати певні 

невирішені питання розпочати дискусію з приводу пошуку шляхів 

врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) та забороняє 

ігнорувати вимоги трудового колективу. Проте будь-якого обов’язку щодо 

прийняття тих чи інших положень у колективних трудових договорах немає, 

а тому у цьому контексті необхідно врегульовувати відносини між сторонами 

шляхом пошуку консенсусу. 

Г.І. Чанишева зазначає, що розробники проекту Трудового кодексу 

України обійшли увагою важливе положення про те, що, на відміну від 

індивідуальних, колективні трудові відносини виникають і функціонують й 



255 

на інших, крім виробничого, рівнях – національному, галузевому, 

територіальному. На думку науковця, при доопрацюванні проекту Трудового 

кодексу України необхідно серйозно попрацювати над структурою і змістом 

книги 6, зокрема нормами, які закріплюють поняття, види, сторони (їх 

представників) колективних трудових відносин [290, с. 774]. Ми 

погоджуємось із цією позицією, адже врегулювання відносин між сторонами 

соціального діалогу є нічим іншим як реалізацією законності у трудових 

правовідносинах на основі волі сторін без участі юрисдикційних органів 

державної влади у цьому процесі.  

Тому в цьому контексті доцільно належним чином врегулювати 

реалізацію законності шляхом колективних трудових переговорів та 

використання примирливих органів у вирішенні трудових спорів. Адже таке 

взаємопогодження формує культуру дотримання положень трудового 

законодавства та трудових прав в Україні. Крім цього, приймаючи Трудовий 

кодекс України як комплексний законодавчий акт для регулювання трудових 

правовідносин, варто було б розглянути можливість інкорпорації положень 

Закону України «Про колективні договори і угоди» у положення проекту 

Трудового кодексу України з подальшою втратою чинності попереднім 

Законом. 

Також доцільно звернути увагу на ту обставину, що в сучасних умовах 

дедалі частіше у відносинах з найманим працівником використовуються ті чи 

інші форми нестандартної зайнятості. Це створює певні труднощі, по-перше, 

для реалізації законності у трудових правовідносинах, по-друге, в кінцевому  

результаті ускладнює процес захисту трудових прав найманих працівників, 

які зайняті на умовах однієї з нестандартних форм зайнятості. Тому 

важливою є проблема реалізації законності в умовах поширення 

нестандартних форм зайнятості. 

С.В. Вишновецька з цього приводу зазначає, що в науці трудового 

права відсутня концепція розвитку дистанційної роботи як нестандартної 

форми зайнятості, свідченням чого є те, що не існує навіть чіткого 
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визначення і розмежування вищезазначених понять. Все це вимагає 

посиленої уваги як науковців, так і законодавця, викликає необхідність 

належної правової регламентації, яка б ґрунтувалась на доктринальних 

розробках вчених [291, с. 8]. Цілком погоджуємось з фахівцем та 

підкреслюємо важливість врегулювання цих трудових правовідносин більш 

детально, адже сфера дистанційної роботи містить ризик порушення 

трудових прав найманих працівників і в ній реалізувати режим законності 

складніше у порівнянні із стандартною зайнятістю. Поряд із дистанційною 

зайнятістю повинна бути врегульована і така нестандартна форма зайнятості 

як використання запозиченої праці. Це і різні види аутсорсингу і надання 

послуг із тимчасового забезпечення кадрами інших підприємств та 

організацій. За таких умов, безперечно, створюється ризик для порушення 

трудових прав та неналежної реалізації режиму законності у трудових 

правовідносинах. А.В. Дощенко зазначає, що розвиток інституту запозиченої 

праці в Україні стримується через низку нерозв’язаних проблем 

організаційного та правового характеру. Вітчизняне трудове законодавство 

не містить норм щодо використання запозиченої праці, проте і не забороняє її 

застосування. Вкрай очевидним, на думку науковця,  є термінове 

вдосконалення чинного трудового законодавства шляхом внесення 

упорядкованих змін до статей 7, 13, 21, 24 Кодексу Законів про працю 

України та втіленням правових ініціатив із визнання нового понятійного 

апарату реалізації нестандартних форм зайнятості [292, с. 24]. Доповнюючи 

позицію вченого, зазначимо, що саме лише визначення понять, які пов’язані 

із нестандартними формами зайнятості, мабуть не дасть очікуваного 

результату. Для врегулювання цих інститутів необхідно комплексно підійти 

до вивчення та вирішення проблематики та визначити окрему сукупність 

положень, які регулюватимуть особливості здійснення трудових 

правовідносин з використанням нестандартних форм зайнятості та основні 

механізми реалізації законності в них. Такий підхід обрали наші партнери з 

ЄС, врегулювавши ряд питань, які стосуються нестандартних форм 
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зайнятості на рівні директиви ЄС. Існує також ряд рекомендацій 

Міжнародної організації праці у цій сфері. Таким чином, у проекті ТК 

України повинен бути відображений комплексний та сучасний підхід до 

регулювання нестандартних форм зайнятості, а не лише декларування 

наявності таких. При цьому з урахуванням певної проблематики реалізації 

законності у такого типу правовідносинах слід встановити ефективні 

механізми реалізації цього режиму у них. 

У даному контексті варто звернути увагу на думку                                      

А.Л. Красильщикова, який зазначав, що відсутність чіткого нормативно-

правового регулювання відповідних процесів зумовлює нехтування правами 

та інтересами найманих працівників тощо. Внаслідок цього в Україні 

накопичуються такі ключові негативні наслідки використання різноманітних 

схем нетрадиційної зайнятості (запозиченої, дистанційної, нерегламентованої 

праці та ін.):  

1) повне або часткове скасування здобутих профспілками прав 

працівників на гідні умови праці та соціальне забезпечення шляхом 

виведення зайнятих за межу традиційних форм взаємодії в трудових 

відносинах;  

2) послаблення та ускладнення системи регулювання колективного 

захисту, а також розривання сталих трудових взаємозв’язків;  

3) зниження рівня достатку працівників, збільшення обсягів 

використання «тіньових» розрахункових схем оплати праці (заробітна плата 

в «конвертах», «аморфні» (нефіксовані) виплати та ін.);  

4) дискримінація статусу запозичених та позаштатних працівників, 

відсутність у багатьох випадках можливостей підвищення їх кваліфікації чи 

перенавчання;  

5) зростання рівня соціальної напруженості як об’єктивна реакція на 

втрату стійких форм взаємодії як між окремими працівниками, так і між 

трудовими колективами;  
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6) відлучення (у деяких випадках) працівників від трудового колективу, 

неможливість їх ототожнювання з підприємством та, як наслідок, зниження 

мотивації до відповідального виконання роботи (виробництва продукції, 

надання послуг тощо);  

7) втрата «непостійними працівниками» певної кількості соціальних 

благ та складових соціального пакета, які мають працівники того чи іншого 

підприємства;  

8) розвиток механізмів посилення експлуатації кадрів шляхом 

«відривання» працівників від колективів та використання нетрадиційних 

форм взаємодії між ними тощо [293, с. 121-122]. 

Однак повністю погодитись із вченим щодо розгляду нестандартних 

форм зайнятості виключно у негативному аспекті не можемо. Так, інколи 

нестандартні форми зайнятості можуть відповідати як інтересам 

роботодавця, так і найбільше задовольняти інтереси найманого працівника 

щодо реалізації його права на продуктивну та творчу працю. Наприклад, 

дистанційна форма зайнятості може бути хорошою альтернативою 

безробіттю жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. 

Приймаючи до уваги як ризики щодо реалізації законності у трудових 

правовідносинах з використанням нестандартних форм зайнятості, так і 

потенційні переваги, вважаємо, що нестандартним формам зайнятості 

повинна бути присвячена окрема глава Трудового кодексу із встановленням 

належних запобіжників від порушення трудового законодавства та прав 

найманих працівників у сфері нестандартної зайнятості. 

Наведене вище також підтверджується застарілою нормативно-

правовою базою щодо регулювання нестандартних форм зайнятості. Так, 

О.А. Мірошниченко зазначає, що не можна обійти поза увагою й той факт, 

що, крім порушення прав працівників, постанова Кабінету Міністрів України 

№ 245 від 03.04.1993 «Про роботу за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій» [294] суперечить положенням Конвенції 

МОП № 122 про політику у сфері зайнятості 1964 року [295]. Цим актом 
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передбачено, що з метою стимулювання економічного росту і розвитку, 

підвищення рівня життя, задоволення потреби в робочій силі та ліквідації 

безробіття і неповної зайнятості кожний член Організації здійснює активну 

політику, спрямовану на забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної 

зайнятості. Ця політика, на думку науковця, має метою забезпечення того, 

щоб:  

1) була робота для всіх, хто готовий приступати до роботи і шукає 

роботу;  

2) така робота була якомога продуктивнішою;  

3) існувала свобода вибору зайнятості і найширші можливості для 

кожного працюючого отримати підготовку і використати свої навички і 

здібності для виконання роботи, до якої здатен, незалежно від раси, кольору 

шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, іноземного походження чи 

соціального походження [296, с. 638-639]. Це вкотре підкреслює необхідність 

приведення нормативно-правового регулювання окремих сфер зайнятості у 

відповідність до сучасних умов та міжнародних стандартів у сфері 

зайнятості. 

До нестандартних форм зайнятості також слід віднести різного 

роду проходження практик, «інтернатури», виробничі навчання, під 

якими може маскуватися використання найманої праці із порушенням 

трудових прав найманих працівників та режиму законності загалом. Так, 

наприклад, проект Трудового кодексу України від 22.04.2013, як і чинний 

КЗпП України, не містить легального визначення поняття «випробування» 

[148], що М.Д. Ждан вважає суттєвим недоліком, адже легальне визначення 

поняття є відправною засадою у правовому регулюванні будь-якого питання. 

Воно з’ясовує його сутність, а отже, дозволяє визначитись, із чим доведеться 

мати справу. Тому автор вважає, що у новому Трудовому кодексі повинна 

бути норма щодо поняття «випробування при прийнятті на роботу» [297,                

с. 80]. З наведеним цілком погоджуємось, оскільки у цій сфері існують значні 

можливості для зловживань та обставини, які не дають змоги реалізувати 
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законність як сторонами відповідних трудових правовідносин, так і 

компетентними державними органами.  

З огляду на все вищенаведене, пропонуємо врегулювати питання 

нестандартних форм зайнятості в окремій главі Трудового кодексу України, а 

також більш детально визначити питання регулювання проходження 

випробування та зайнятості, що поєднується з виробничим навчанням. З цією 

метою слід провести окремі комплексні наукові та фахові дослідження, в ході 

яких розробити відповідні доповнення до законопроекту. Складність полягає 

у тому, що наразі законопроект знаходиться на розгляді Верховної Ради і 

внесення суттєвих змін до нього юридично та фактично видається 

проблемним, однак, приймаючи новий комплексний нормативно-правовий 

акт, народним депутатам необхідно подбати про те, щоб останній мав 

належну якість та відповідав сучасним вимогам. Нерозривно із реалізацією 

законності та її забезпеченням пов’язане питання захисту трудових прав 

найманих працівників в Україні. Адже основним завданням та метою 

трудового законодавства є, у першу чергу, забезпечення належної правової 

системи, у якій трудові права найманих працівників були б у повній мірі 

захищені та, у разі порушення, мали б належні механізми поновлення. 

У тісному взаємозв’язку із захистом трудового права перебувають 

інститути відповідальності роботодавця та найманого працівника. Тому, 

насамперед, варто звернути увагу на проблематику відповідальності 

суб’єктів трудових правовідносин як невід’ємний елемент системи 

поновлення трудових прав. Адже без ефективних юрисдикційних органів, які 

встановлюватимуть та притягуватимуть винних осіб до відповідальності, 

захистити свої права найманий працівник зможе виключно самостійно у 

судовому порядку, що є доволі обтяжливою процедурою.  

Н.М. Хуторян зазначає, що стаття 400 Проекту передбачає такі види 

дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівника: попередження; 

догану; звільнення за дисциплінарні проступки, передбачені ч. 1 та пунктами 

1-4 частини 2 статті 104 проекту Кодексу. У чинному КЗпП України (ст. 147) 
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передбачено лише два види дисциплінарного стягнення: догана і звільнення. 

Як свідчить практика, обмеження заходів дисциплінарного стягнення лише 

двома видами не дає можливості вибрати такий з них, який би відповідав 

ступеню тяжкості дисциплінарного проступку, ступеню вини, особливостям 

особи порушника трудової дисципліни. Адже незначне порушення трудової 

дисципліни зовсім не вимагає застосування таких суворих заходів, як догана 

або звільнення. Тому слід оцінити позитивно прагнення авторів проекту 

Трудового кодексу розширити види дисциплінарних стягнень, що дасть 

можливість враховувати зазначені вище обставини [298, с. 54]. Таким чином, 

диференціація відповідальності найманих працівників домоможе уникнути 

зловживань з боку роботодавців та стане елементом захисту відповідних 

трудових прав.  

Л.А. Семашко та інші зазначають, що суттєвим недоліком є 

необґрунтоване обмеження у диспозиціях статей Кримінального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення суб’єкта 

відповідальності виключно службовою чи посадовою особою роботодавця 

[277, с. 306]. Потрібно погодитись у цьому контексті з науковцями та 

виключити обмеження суб’єктів відповідальності. При цьому за порушення 

прав найманих працівників, на нашу думку, повинні нести відповідальність і 

керівники, з відома яких сталося таке порушення, і посадові особи нижчих 

ланок підприємства, які безпосередньо вчинили порушення трудових прав 

найманих працівників. При розслідуванні такого роду справ потрібно 

виходити із припущення усвідомлення керівника підприємства про 

порушення прав найманих працівників. Крім цього, доцільно було б 

встановити окремі диспозиції правопорушень, які передбачали б 

відповідальність за бездіяльність керівника щодо забезпечення дотримання 

трудових прав найманих працівників на підприємстві.  

Г.I. Чанишева зазначає, що, з точки зору теорії трудового права, 

правова регламентація матеріальної відповідальності працівника у проекті 

ТК України є більш повною порівняно з матеріальною відповідальністю 
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роботодавця [299, с. 146]. Розвиваючи свою думку, автор стверджує, що 

правова регламентація матеріальної відповідальності роботодавця за 

проектом ТК України потребує вдосконалення. Пропонується норми про 

матеріальну відповідальність працівника і роботодавця об’єднати в главі 2 

книги восьмої «Відповідальність сторін трудових відносин». Видається 

доцільним закріпити підставу та умови матеріальної відповідальності сторін 

трудових відносин в окремій статті [299, с. 148]. Таким чином, найманий 

працівник як сторона трудових правовідносин був би краще захищений 

положеннями трудового права України.  

Варто звернути також увагу на ту обставину, що чинне законодавство 

не містить переліку порушень, які є підставою притягнення роботодавця до 

матеріальної відповідальності, однак судова практика свідчить про те, що в 

окремих випадках притягнення до матеріальної відповідальності 

здійснюється за аналогією. Наприклад, необґрунтована відмова в прийнятті 

на роботу визнається порушенням, яке тягне за собою відповідальність 

роботодавця. Пленум Верховного Суду України в п. 6 постанови від 

06.11.1992 «Про практику розгляду судами трудових спорів» [300] зазначив 

наступне: «Якщо внаслідок відмови в прийнятті на роботу або несвоєчасного 

укладення трудового договору працівник мав вимушений прогул, його 

оплата провадиться згідно із правилами частини 2 статті 235 Кодексу законів 

про працю України про оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому 

працівникові» [301, с. 82]. Цим самим було закріплено механізм захисту 

трудових прав найманого працівника на інших етапах відносин, які 

передують укладенню трудового договору. Проблематику, яка спонукала 

Пленум Верховного Суду України прийняти вищезазначену постанову, слід 

додатково окремо проаналізувати, виробивши конкретні пропозиції, які 

допоможуть її вирішити вже у новому Трудовому кодексі України.  

О.В. Танасевич зазначала, що притягнення винних осіб, уповноважених 

діяти від імені роботодавця, до кримінальної або адміністративної 

відповідальності, так само як притягнення самого роботодавця до фінансової 
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відповідальності, не тягне за собою автоматичного відшкодування майнової 

або немайнової шкоди конкретному працівникові [302, с. 111]. Таким чином, 

кожен елемент системи захисту трудових прав найманих працівників від тих 

інститутів, що забезпечують розслідування та притягнення до 

відповідальності винних у порушенні трудових прав найманих працівників 

осіб, до інститутів, які забезпечують поновлення трудових прав, є 

незамінним елементом режиму законності, за якого захист та поновлення 

трудових прав найманих працівників має пріоритетне значення. 

О.Є. Сонін слушно констатує, що безпідставним було б твердження про 

те, що питання захисту трудових прав взагалі залишаються поза увагою 

науковців. Навпаки, спроби їх вирішення (з огляду на кількість наукових 

праць, що так чи інакше ці питання зачіпають) є численними. Проблема 

захисту трудових прав аналізується як спеціально, так і в межах більш 

широких досліджень, присвячених, зокрема, охоронній функції трудового 

права. Результатом таких досліджень є низка важливих положень, що мають 

методологічний характер. Мова йде, у першу чергу, про кваліфікацію 

правових приписів, які встановлюють способи захисту трудових прав як 

таких, що є проявом охоронної функції трудового права; про коло осіб, чиї 

трудові права або інтереси підлягають захисту; про розмежування категорій 

захисту права, відновлення та відповідальності; про зміст прав, що 

підлягають захисту способами, встановленими актами законодавства про 

працю; про коло та зміст способів захисту з огляду на специфіку 

охоронюваних прав та інтересів. Отже, можна констатувати, що в науці 

трудового права було піддано всебічному аналізу проблему захисту трудових 

прав [303, с. 26]. Однак на завершальному етапі трудової реформи усі ці 

напрацювання, особливо їх практичну частину, потрібно інкорпорувати у 

новий Трудовий кодекс України. Цитований вчений продовжує, що науковий 

аналіз проблеми захисту трудових прав полягає також у подальшому 

осмисленні об’єкта захисту (фактичного результату, заради досягнення якого 
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особа бере участь у певних відносинах) та пошуку таких способів захисту 

права, які такому об’єкту відповідали б [303, с. 30]. 

С.Я. Вавженчук слушно вказує, що у сфері захисту та охорони 

конституційних трудових прав слід розрізняти нормативно-правові та 

організаційно-правові проблеми. Перші пов’язані із належним законодавчим 

закріпленням та нормативно-правовим забезпеченням означених прав, другі 

– з їхньою реалізацією [304, с. 11]. При цьому організаційно-правові заходи 

та їх ефективність також залежать від нормативно-правового забезпечення їх 

реалізації та ефективного функціонування правових і державних інституцій 

захисту трудових прав. 

Погоджуємося з позицією М.І. Іншина, який вважає, що право 

працівника на захист своїх трудових прав є його правовою можливістю 

використовувати з метою захисту своїх трудових прав встановлені у 

нормативно-правових актах примусові дії або звертатися до відповідних 

компетентних державних або міжнародних органів, інституцій та осіб щодо 

подальшої реалізації свого права на захист з метою відновлення порушених 

трудових прав. Отже, право на захист – не є безпосередньо захист порушених 

трудових прав працівника. Реалізацію свого права на захист порушених 

трудових прав працівник може здійснити у різних формах та шляхом 

використання різних правових засобів захисту [305, с. 73].  

Науковець резюмує, що під формами захисту трудових прав 

працівників доцільно розглядати правовий комплекс особливих юридичних 

процедур, які можуть здійснювати правозастосовні та правозахисні органи 

(інституції, особи), і безпосередньо працівники в межах відповідного 

правозахисного процесу, що мають на меті реальне відновлення порушених 

трудових прав та подальшу, передбачену чинними нормативно-правовими 

актами, відповідну компенсацію матеріального, морального чи 

організаційно-правового характеру за їх порушення. Застосування того чи 

іншого засобу захисту трудових прав працівників визначається та залежить 

від характеру конкретного порушеного трудового права. Щодо 
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процесуального змісту права на захист трудових прав працівників, то мова 

має йти про право працівника звернутися за захистом порушеного трудового 

права до будь-якого державного органу або громадського об’єднання в будь-

якій законній формі чи взагалі захищати себе самостійно; право на 

користування передбаченими законом саме процесуальними правами, які 

встановлено для конкретної форми захисту трудових прав і, безумовно, про 

право на оскарження в судовому, адміністративному або громадському 

порядку рішення органу чи особи, до якої вже звернувся працівник щодо 

захисту своїх порушених трудових прав [305, с. 73]. Цілком погоджуємось із 

думкою цього науковця, зазначивши, що кожен з елементів захисту трудових 

прав найманих працівників повинен бути окремо врегульований та 

розглянутий на предмет ефективності такого правового регулювання в 

умовах прийняття нового Трудового кодексу України. 

Цікавими є також є пропозиції та висновки, які висловлює                           

А.О. Падалка. Їх суть полягає у наступному: 

1) у трудовому законодавстві необхідно закріпити перелік державних 

органів, до яких працівник має право звертатись у разі порушення його 

трудових прав. При цьому варто визначитися, у разі порушення яких саме 

прав працівник має звертатись до того чи іншого державного органу; 

2) аналіз Кодексу законів про працю України дозволяє стверджувати, 

що більшість його норм, які закріплюють державну форму захисту трудових 

прав, на жаль, спрямована на покращення ефективності функціонування 

підприємства, а не на досягнення належного правового захисту працівників; 

3) у майбутньому необхідно узгодити та впорядкувати діяльність 

державних суб’єктів, які здійснюють захист трудових прав працівників, з 

метою уникнення дублювань та протиріч у їх повноваженнях; 

4) рівень захисту трудових прав працівників значно покращиться при 

використанні державних форм захист у сукупності з недержавними [306,                  

с. 536]. 
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На думку вже цитованого С.Я. Вавженчука, проблеми у сфері захисту 

та охорони конституційних трудових прав працівників України зумовлені 

наступними чинниками: по-перше, особливий об’єкт захисту та охорони 

вимагає застосування специфічних заходів такого захисту та охорони; по-

друге, наявними є прогалини та недоліки у функціонуванні загального 

механізму захисту та охорони трудових прав [304, с. 9]. 

Можна резюмувати, що захист трудових прав найманих працівників в 

Україні зустрічається із такими базовими проблемами, які випливають із 

недодержання режиму законності: 

1) недоліки правової бази у сфері юридичної відповідальності, яка 

продовжує знаходитись на стадії формування та розвитку; 

2) неврегулювання окремих спектрів трудових правовідносин, які 

особливо потребують такого регулювання у зв’язку з ризиками для трудових 

прав найманих працівників; 

3) організаційне забезпечення виконання вже наявного законодавства; 

4) затягування із прийняттям нового Трудового кодексу України, яким 

повинна бути завершена реформа трудових правовідносин.  

Вирішення окреслених проблем лежить в основі становлення, 

забезпечення та реалізації законності у трудових правовідносинах, конкретні 

заходи щодо чого нами вже були висловлені вище.  

Враховуючи все вищенаведене, слід констатувати, що існує ряд 

проблем як у контексті правового регулювання реалізації законності у 

трудових правовідносинах, так і в контексті забезпечення трудових прав 

найманих працівників. Наведені шляхи їх вирішення дозволять окреслити 

основні напрями реалізації та подальшого прояву законності у трудових 

правовідносинах.  
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Висновки до Розділу 4 

1. Доцільно, по-перше, внести зміни до Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

конкретно встановивши можливість врегулювати у спеціальному 

законодавстві, а особливо у трудовому, додаткові підстави для проведення 

позапланових перевірок та повідомлення про здійснення планових перевірок, 

по-друге, врегулювати такі підстави на рівні КЗпП, встановивши предмет та 

підстави проведення інспекційних відвідувань, необхідність здійснення 

повідомлення про таке відвідування та врегулювати інші підстави для 

здійснення державного контролю.  

2. Необхідно доповнити ст. 345 проекту Трудового кодексу ч. 7 

наступного змісту: «За наявності підстав, передбачених ч. 1 цієї статті, 

державний інспектор може залучити до виявлення порушення трудового 

законодавства прихованого агента, який може вступати у трудові 

правовідносини з роботодавцем на невизначений період часу чи в іншій 

формі взаємодіяти з ним з метою виявлення порушення трудового 

законодавства щодо неофіційного оформлення трудових правовідносин, 

нарахування частини заробітної плати без сплати єдиного соціального 

внеску, правил безпеки виробництва, що створюють реальну загрозу для 

життя та здоров’я громадян». 

3. Станом на сьогодні доволі проблемним питанням є 

правосуб’єктність КТС, які за своєю оперативністю й гнучкістю повинні 

були б стати, поряд із судами загальної юрисдикції, важливим інститутом із 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, оскільки при розгляді 

ними справ більш ймовірним є знаходження консенсусу між сторонами 

трудових правовідносин. За відсутності погоджень між сторонами КТС 

реалізує свої повноваження як юрисдикційний орган та видає обов’язкові до 

виконання рішення. 

У аспекті зазначеного запропоновано: 
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1) доповнити ч. 1 ст. 371 проекту Трудового кодексу України 

наступним положенням: «Комісія з трудових спорів може утворюватися за 

домовленістю між об’єднаннями роботодавців та профспілками. У такому 

разі юрисдикція комісії з трудових спорів поширюється виключно на тих 

роботодавців, які дали згоду на утворення такої комісії чи в подальшому 

визнали юрисдикцію відповідної комісії та приєдналися до неї як учасники. 

У випадку утворення комісії з трудових спорів об’єднаннями роботодавців та 

профспілок, комісія може діяти у статусі окремої юридичної особи або в 

межах організації профспілки. Фінансування діяльності комісії здійснюється 

за домовленістю об’єднаннями роботодавців та профспілок, а за відсутності 

такої домовленості – на паритетних засадах»;  

2) доповнити ст. 379 проекту Трудового кодексу України ч. 2 

наступного змісту: «Якщо протягом встановленого строку рішення комісії з 

трудових спорів не було виконано у добровільному порядку, останнє 

підлягає примусовому виконанню»;  

3) доповнити ст. 376 проекту Трудового кодексу України ч. 5, у якій 

закріпити положення наступного змісту: «Комісія з трудових спорів вживає 

можливих та доцільних заходів для примирення сторін та пошуку консенсусу 

перед прийняттям рішення по суті трудового спору». 

4. Захист трудових прав найманих працівників в Україні зустрічається 

із такими базовими проблемами, які випливають із недодержання режиму 

законності: 

1) недоліки правової бази у сфері юридичної відповідальності, яка 

продовжує знаходитись на стадії формування та розвитку; 

2) неврегулювання окремих спектрів трудових правовідносин, які 

особливо потребують такого регулювання у зв’язку з ризиками для трудових 

прав найманих працівників; 

3) організаційне забезпечення виконання вже наявного законодавства; 

4) затягування із прийняттям нового Трудового кодексу України, яким 

повинна бути завершена реформа трудових правовідносин.
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РОЗДІЛ 5 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

5.1 Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах 

 

Оскільки свого часу було підготовлено низку проектів Трудового 

кодексу, теоретична база для зміни правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах вже на сьогодні є наявною, проте взагалі 

не дослідженою на науковому рівні. Окрім того, фактично жодних 

практичних кроків у даному напрямку не зроблено. Враховуючи, що чинний 

Кодекс законів про працю України [51] у багатьох аспектах не відповідає 

сучасному стану розвитку трудових відносин, формально встановлений 

принцип законності у трудових відносинах може не отримувати реального 

підтвердження, що обумовлює необхідність дослідження питання тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах. Очевидним є те, що без фундаментальних наукових 

досліджень можливих напрямів розвитку досліджуваного інституту та без 

урахування змін у стратегії розвитку нашої держави перехід на якісно новий 

рівень функціонування трудових правовідносин в Україні неможливий.  

Незважаючи на те, що забезпеченню законності у трудових відносинах 

в нашій державі приділяється суттєва увага з боку законодавця, перманентна 

зміна векторів її розвитку обумовлює необхідність постійного оновлення 

нормативно-правої бази, у тому числі й законодавства про працю. Проте 

низка реформ у новітній українській історії, спрямованих на наближення 

вітчизняного законодавства до європейських стандартів, ніяким чином не 

торкнулись питання забезпечення законності у трудових відносинах. Кодекс 

законів про працю України [51] за період незалежності України зазнав 
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незначних змін, а прийняття нового Трудового кодексу України 

відтерміновано на невизначений період. Тому існують підстави 

стверджувати, що питання, пов’язані із забезпеченням законності у трудових 

відносинах, на сьогодні не отримали належної повноти розкриття та 

законодавчого врегулювання, а отже, існує підґрунтя для подальшого 

удосконалення правового регулювання у цій сфері.  

Тенденції є можливостями тих чи інших подій розвиватися у 

визначеному напрямку, тобто тимчасовими явищами, які є чинними від 

моменту їх розробки до кінцевого втілення у життя. Питання тенденцій 

правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах у 

цілому фактично недосліджені у вітчизняній науці з огляду на наступні 

причини: по-перше, відсутність еволюції законодавства про працю 

обумовлює дефіцит інтересу з боку науковців до встановлення сутності 

окремих інститутів трудового права; по-друге, сучасні науковці переважно 

досліджують тенденції правового регулювання в трудових відносинах 

виключно у контексті більш загальних питань. Тож зробимо висновок, що на 

кожному етапі розвитку правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах тенденції відрізняються та згодом втрачають свою 

актуальність. Саме тому важливим є встановлення тих тенденцій, які 

актуальні на сьогодні та стосуються чинного законодавства про працю. 

Звернемо увагу також на те, що у зв’язку з майбутнім прийняттям нового 

Трудового кодексу України більшість існуючих нечисленних наукових 

розробок на дану тематику втратять свою актуальність. За таких умов 

дослідження питання тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах є актуальним. 

Дана проблема характеризується незначним рівнем наукової уваги, 

проте окремим питанням, пов’язаним із тенденціями розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у контексті правового регулювання 

трудових правовідносин, все ж були присвячені наукові праці, які, втім, не 

мали комплексного характеру.  
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Серед дослідників, які працювали над аспектами щодо вдосконалення 

правового регулювання законності у трудових відносинах в тій чи іншій мірі, 

слід виділити таких, як Я.О. Бондарчук [307], В.Я. Бурак [308], О.Т. Булавка 

[309], В.В. Волинець [310], Н.Д. Гетьманцева [311], А.С. Грузінов [312], М.В. 

Данилова [313], А.Ю. Денисевич [314], Т.А. Заяць [315], М.І. Іншин [316], 

О.І. Кисельова [317], В.Л. Костюк [318], О.В. Лавріненко [319], Ю.В. 

Максимець [320], В.Я. Мацюк [321], Н.О. Мельничук [322], В.В. Мортіков 

[323], Д.С. Овсянко [324], М.Г. Олієвська [325], А.О. Падалка [326], С.А. 

Прохоровська [327], М.П. Стадник [328], М.І. Сьомич [329], І.В. Терон [330], 

О.В. Тищенко [331], Г.І. Чанишева [332], Д.В. Шевченко [333], І.І. 

Шемелинець [334], О.М. Ярошенко [335] та інші. Проте зазначені раніше 

особливості обумовлюють необхідність здійснення комплексного 

дослідження тенденцій розвитку правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах. 

Дослідження правової доктрини нашої держави засвідчило, що 

наукових розробок з проблеми тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах на сьогодні 

фактично немає. Вітчизняні науковці, аналізуючи питання тенденцій 

розвитку правового регулювання трудових правовідносин у цілому, 

переважно оминають питання, пов’язані із їх законністю. Н.Д. Гетьманцева 

до тенденцій реформування трудового законодавства України віднесла:  

1) забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх 

інтересів й інтересів держави;  

2) посилення договірних начал у трудовому праві;  

3) зміну ролі трудового договору й надання сторонам реальної 

можливості домовлятися про умови праці та заробітної плати;  

4) посилення приватноправових начал трудового права;  

5) забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, 

роботодавця та держави;  
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6) визначення меж державного та договірного регулювання трудових 

правовідносин;  

7) створення комплексу норм, що безпосередньо регулюють трудові 

правовідносини з іноземним елементом [336, с. 65-68]. У контексті теми 

нашого дослідження звернемо увагу на те, що деякі із тенденцій у певній мірі 

стосуються забезпечення законності у трудових відносинах. Наприклад, 

тенденція забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, 

балансу їх інтересів й інтересів держави сприятиме забезпеченню 

законності у трудових відносинах, оскільки чинним законодавством про 

працю працівники та роботодавці наділяються кореспондуючими правами та 

обов’язками. Це проявляється, зокрема, у статті 21 Кодексу законів про 

працю України [51], згідно з нормами якої при укладанні трудового договору 

працівник бере на себе обов’язок виконувати роботу, визначену цією угодою, 

з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 

особа-підприємець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату 

і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Відповідно, будь-яке порушення даної норми спричиняє невідповідність 

рівноваги прав працівників і роботодавців, а отже, і недотримання законності 

у трудових правовідносинах. Таким чином, тенденцію забезпечення 

рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх інтересів й інтересів 

держави дійсно можна віднести то тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах. Схожим чином 

варто роз’яснити і запропоновану тенденцію забезпечення правових умов для 

узгодження інтересів працівника, роботодавця та держави, адже в її основі 

перебуває законність укладеного трудового договору між працівником та 

роботодавцем. Проте необхідність забезпечення правових умов для 

узгодження інтересів працівника, роботодавця та держави обумовлює 

існування правового регулювання трудових відносин у цілому. Тому даний 
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напрям не можна віднести до тенденцій, оскільки за своїм змістом він є 

близьким до мети правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах. 

У свою чергу, І.О. Гуменюк до напрямів розвитку трудового 

законодавства України відносить наступні аспекти:  

1) визнання суспільних відносин, пов’язаних із використанням 

особистої праці, трудовими, незалежно від способу їх офіційного 

оформлення;  

2) розвиток гарантій дотримання трудових прав і механізму їх 

реалізації;  

3) оновлення механізму правового регулювання трудових відносин;  

4) особливу увагу законодавця до норм, які регулюють охорону праці 

та передбачають заходи попередження масових звільнень (прийняття 

імперативних норм, які встановлюють не мінімальні вимоги, а стандарти 

європейського соціального законодавства, процес наближення до якого є 

пріоритетним у розвитку вітчизняного законодавства, в тому числі і 

трудового) [337, с. 82-83]. Запропоновані дослідницею тенденції у меншій 

мірі відповідають тенденціям подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах, аніж попередня 

проаналізована нами концепція. Так, зокрема напрям оновлення механізму 

правового регулювання трудових відносин полягає передусім у прийнятті 

нового законодавства про працю, у тому числі Трудового кодексу України. 

Тенденція визнання суспільних відносин, пов’язаних із використанням 

особистої праці, трудовими, незалежно від способу їх офіційного 

оформлення за своїм обсягом є більш масштабною, аніж дещо вужче поняття 

законності, й полягає у необхідності застосування комплексу як теоретичних, 

так і законодавчих дій. Дотримання трудових прав і механізму їх реалізації у 

цілому входить до поняття законності, оскільки не можуть бути законними 

такі трудові правовідносини, у яких від самого початку були порушені 

трудові права будь-якої із сторін, проте відзначимо загальний характер 
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формулювання даного напряму. Дотримання трудових прав і механізму їх 

реалізації є однією з причин існування трудового права як галузі, тому дане 

положення не варто виділяти як тенденцію. Приблизно у тій же мірі до 

окремих аспектів законності можна віднести тенденцію забезпечення 

правового регулювання охорони праці та попередження масових 

звільнень, адже порушення відповідних норм законодавства про працю має 

вплив на визнання відповідних трудових правовідносин такими, що 

суперечать принципу законності. Проте, з іншого боку, охорона праці та 

попередження звільнень є одними із найгостріших питань сфери трудового 

права в останні десятиліття. Враховуючи, що вони і на сьогодні залишаються 

предметом дослідження вітчизняних науковців, зробимо висновок, що їх 

належне правове регулювання не здійснено і наразі. Тому дана тенденція не 

втрачає своєї актуальності.  

С.Ф. Гуцу до тенденцій реформування трудового законодавства 

України відносить:  

1) оптимальне збалансування захисної та виробничої функцій 

трудового права, за допомогою яких має бути забезпечена рівновага інтересів 

найманих працівників і роботодавців;  

2) недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при 

прийнятті нових законів;  

3) внесення кардинальних змін лише до тих положень чинного 

законодавства, які не відповідають вимогам ринкової економіки;  

4) використання в процесі підготовки нового Кодексу досвіду МОП, а 

також законодавства ЄС та країн з перехідною економікою з тим, щоб 

забезпечити належну гармонізацію законодавства України про працю з 

міжнародними правовими нормами у цій сфері;  

5) зміщення центру ваги правового забезпечення трудових відносин з 

законодавчого рівня на рівень договірного регулювання, передусім – 

колективно-договірного, з максимальним використанням механізмів 

соціального партнерства із залученням роботодавців та профспілок;  
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6) забезпечення недискримінації працівників за ознаками статі, раси, 

політичних переконань та інших обставин, визначених у Конституції 

України, із збереженням підвищених умов захисту праці жінок і молоді та 

реальною забороною дитячої і примусової (обов’язкової) праці;  

7) рівне ставлення до чоловіків та жінок (гендерна рівність);  

8) забезпечення диференціації правового регулювання праці, тобто 

максимальне врахування особливостей праці працівників малого бізнесу, 

кооперативів, окремих категорій працівників, які працюють у нетипових 

формах зайнятості, та з використанням цивільно-правових договорів;  

9) повнота і чіткість правового регулювання трудових відносин з 

мінімальним використанням бланкетних норм [338, с. 110-111]. 

 Деякі із запропонованих тенденцій є концептуальними, тобто 

спрямованими на вдосконалення трудового законодавства у цілому щодо:  

– мінімального використання бланкетних норм;  

– переходу на колективно-договірне регулювання;  

– спрямування на забезпечення функціонування ринкової економіки;  

– рівноваги інтересів найманих працівників і роботодавців.  

Тенденція недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод при прийнятті нових законів також стосується законодавчих 

процедур. Інші тенденції, у свою чергу, відносяться саме до забезпечення 

законності у трудових відносинах. Концепція, запропонована С.Ф. Гуцу, є 

найбільш близькою до тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах, адже 

переважно базується на змісті актуального на момент написання її праці 

проекту Трудового кодексу України. Проте на сьогодні розроблено новий, 

більш сучасний проект цьоьо документа.  

Варто зазначити, що «Великий тлумачний словник сучасної української 

мови» трактує поняття «тенденції» як «напрям розвитку чого-небудь» [210,              

с. 1440]. Тобто в контексті теми нашого дослідження його цілком можливо 

розглядати як конкретний напрям розвитку правового регулювання 
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забезпечення законності у трудових відносинах. Оскільки тенденції не є 

сталими, а швидше тимчасовими напрямами, дійдемо до висновку, що вони 

визначають певну поточну можливість досліджуваного інституту 

розвиватись у стратегічно важливих напрямках. Більшість проаналізованих 

нами робіт датовані періодом 2011-2013 років, а їх часткову актуальність і на 

даний момент можна пояснити тим, що протягом наступних років суттєвих 

змін до законодавства про працю не було внесено. Проте важливим у 

контексті нашого дослідження є розробка у 2014 році та подальше 

доопрацювання проекту Трудового кодексу України [148], який на сьогодні 

перебуває на стадії внесення поправок. Тому визначення чинних тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах ми вбачаємо як у аналізі правової доктрини нашої 

держави, так і у зверненні до вищезазначеного проекту Кодексу. 

Із вищенаведеного аналізу наукових джерел можна зробити висновок, 

що тенденціями подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах на думку вітчизняних 

авторів є:  

1) забезпечення недискримінації працівників за ознаками статі, раси, 

політичних переконань та інших обставин, у тому числі рівне ставлення до 

чоловіків та жінок;  

2) забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх 

інтересів й інтересів держави;  

3) забезпечення диференціації правового регулювання праці, тобто 

максимальне врахування особливостей праці окремих категорій працівників, 

які працюють у нетипових формах зайнятості, за цивільно-правовими 

договорами тощо;  

4) забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, 

роботодавця та держави;  

5) забезпечення правового регулювання охорони праці та попередження 

масових звільнень;  
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6) європейська інтеграція у забезпеченні законності в трудових 

відносинах та використання зарубіжного досвіду забезпечення законності у 

трудових відносинах.  

Актуальність кожної із наведених тенденцій має бути проаналізована із 

огляду на відповідність нормам проекту Трудового кодексу України [148]. 

Окрім того, у процесі відповідного аналізу можуть бути встановлені 

напрями, на які не було звернуто увагу на науковому рівні. Тенденція 

європейської інтеграції у забезпеченні законності в трудових відносинах та 

використання зарубіжного досвіду забезпечення законності у трудових 

відносинах не потребує додаткового підтвердження, адже вона є актуальною 

на сьогодні для фактично будь-якого інституту вітчизняної правової системи 

і має бути розглянутою більш детально.  

Звертаючись до норм проекту Трудового кодексу України [148], 

знаходимо підтвердження актуальності тенденції забезпечення 

недискримінації працівників за ознаками статі, раси, політичних переконань 

тощо. Так, у статті 3 «Недопущення дискримінації у сфері праці» мова йде 

про те, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема 

порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме 

обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного 

походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності 

захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних 

обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому 

об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до 

суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим 

працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. Відзначимо, що 

зазначена норма була продубльована і в чинному Кодексі законів про працю 

України [51] внаслідок відповідних змін від 12.11.2015. Принципова 

відмінність полягає у тому, що у статті 3 Проекту надається роз’яснення 
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того, що являє собою дискримінація за ознакою статі. У даному контексті 

мова йде, зокрема, про сексуальні домагання, які виражаються у діях 

сексуального характеру, поводження (включаючи жести, вирази і фізичний 

контакт), що є загрозливим, образливим, таким, що піддає експлуатації або 

змушує до сексуальних відносин. Окрім того, Проектом надається пояснення 

того, що не є дискримінацією у сфері праці, а саме: обмеження прав і 

можливостей або надання переваг працівникам залежно від певних видів 

робіт, які стосуються віку, рівня освіти, стану здоров’я, статі, інших 

відповідних обставин, необхідності посиленого соціального та правового 

захисту деяких категорій осіб, а також переваги для засновників і членів 

господарських товариств (крім акціонерних), виробничих кооперативів, 

фермерських господарств, громадських організацій при наданні роботи, 

переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення. Також 

відзначимо, що особам, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері 

праці, надано право звернутися до суду із заявою про відновлення 

порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Тобто 

тенденція недопущення дискримінації у трудових відносинах полягає у 

наступному: 

1) визначенні вичерпного переліку підстав, за яких порушення 

законності у трудових відносинах є дискримінацією; 

2) зверненні особливої уваги на дискримінацію за ознакою статі як 

порушенні законності у трудових відносинах; 

3) визначенні того, що не є дискримінацією у трудових відносинах; 

4) наданні можливості особам, які вважають, що вони зазнали 

дискримінації у сфері праці, права звернутися до суду із заявою про 

відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди. 

Реалізація даної тенденції здійснена у статті 3 проекту Трудового 

кодексу України [148], тому, враховуючи зміни, нещодавно внесені до 

Кодексу законів про працю України [51], можна спрогнозувати її реалізацію і 
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у Трудовому кодексі України у разі його прийняття. Окрім власне наведеного 

нормативно-правового акта, дане питання врегульовується також Законом 

України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 

06.09.2012 № 5207-VI [339], що також свідчить про те, що, окрім сфери дії 

трудового права та, зокрема, інституту забезпечення законності у трудових 

відносинах, недопущення дискримінації останніми роками є важливою 

тенденцією для будь-яких суспільних правовідносин. 

Тенденція забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, 

балансу їх інтересів й інтересів держави, виділена нами із праць вітчизняних 

дослідників, на практиці має дещо інакше вираження. У процесі аналізу 

змісту проекту Трудового кодексу України [148] із його статті 4 нами 

виділено тенденцію заборони примусової праці. У даному випадку 

рівновага прав працівників і роботодавців досягається шляхом заборони 

примусової праці, а також встановлення переліку випадків, за яких праця не 

вважається примусовою.  

На даний момент існування даного напряму прямо не закріплене у 

нормах трудового законодавства. Так, у статті 31 Кодексу законів про працю 

України [51] вказано, що власник або уповноважений ним орган не має права 

вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором, а у статті 32 – про заборону переведення на іншу роботу на тому 

ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на 

інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б 

разом з підприємством, установою, організацією, інакше, ніж за згодою 

працівника чи у встановлених законом випадках. Проте у проекті Кодексу 

дані положення суттєво деталізовані. Зокрема заборонено використовувати 

примусову працю як засіб політичного впливу чи виховання або як засіб 

покарання за наявність або висловлювання певних політичних поглядів чи 

ідеологічних переконань; з метою підтримання трудової дисципліни; як 

метод мобілізації працівників та використання праці для потреб 

економічного розвитку; як засіб будь-якої дискримінації у сфері праці; як 
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засіб покарання за участь у страйку. Окрім того, у цій статті чітко зазначено, 

що не вважається примусовою працею: військова або альтернативна 

(невійськова) служба, якщо робота має суто військовий чи службовий 

характер; робота, яка виконується особою за вироком чи рішенням суду, за 

умови що вона виконується під наглядом і контролем відповідного органу 

державної влади; робота, що виконується відповідно до законів про правовий 

режим воєнного і надзвичайного стану [148]. Такі положення повністю 

розкривають зміст статті 43 Конституції України [45], зокрема у частині 

винятків. Також розкриття заборони примусової праці саме у такій формі 

досконаліше відповідає змісту деяких міжнародних угод, учасником яких є 

Україна. Наприклад, даному питанню присвячено Конвенцію про примусову 

чи обов’язкову працю №29 Міжнародної організації праці [340], у статті 2 

якої розтлумачено поняття примусової праці як будь-якої роботи чи служби, 

що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для 

якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. Також у частині 2 

цієї ж статті встановлено перелік випадків, у яких праця не вважається 

примусовою. Відзначимо, що він не є тотожним тому переліку, який 

міститься у статті 4 проекту Кодексу, проте не суттєво відрізняється від 

нього та не суперечить його змісту.  

Іншим міжнародним нормативно-правовим актом, у якому 

врегульовано дане питання, є Конвенція про скасування примусової праці 

№105 Міжнародної організації праці [341], у якій було значно розширено 

зміст заборони примусової праці. Згідно з даним актом кожна держава-член 

Міжнародної організації праці зобов’язується скасувати або не 

використовувати примусову або обов’язкову працю у формі способу 

політичного впливу або виховання, або як спосіб покарання за політичні 

погляди чи переконання; як спосіб методу мобілізації і використання робочої 

сили для потреб економічного розвитку; як спосіб підтримки трудової 

дисципліни; як спосіб покарання за участь у страйках; як міру дискримінації 

за ознаками расової, соціальної і національної приналежності або 
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віросповідання. Відзначимо, що дана норма значно  більше відповідає 

положенню проекту Трудового кодексу України [148], тобто зробимо 

припущення, що стаття 4 Проекту розроблялась із урахуванням положень 

Конвенції Міжнародної організації праці №105. 

На підставі цього можна зробити висновок, що тенденція заборони 

примусової праці на сьогодні полягає у наступному: 

1) встановленні випадків, за яких встановлення заборони примусової 

праці кваліфікується як порушення законності у трудових відносинах; 

2) встановленні випадків, за яких дії роботодавця не вважаються 

примусовою працею; 

3) наближенні змісту норм, що встановлюють заборону примусової 

праці, до змісту міжнародних договорів та угод, учасником яких є Україна. 

Таким чином, незважаючи на те, що заборона примусової праці не є 

новим принципом для трудового права України, на сьогодні існує тенденція 

до розширення розуміння даного поняття згідно із загальноприйнятими 

міжнародними стандартами. Даний напрям варто вважати актуальною 

тенденцією правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах, його реалізація відбувається з метою встановлення 

тристоронньої взаємодії держави, роботодавців та працівників у процесі 

забезпечення та реалізації норм трудового права та прямого зв’язку між 

міжнародними стандартами й способами державного контролю у сфері праці. 

Реалізацію даної тенденції вбачаємо у прийнятті Трудового кодексу України, 

за умови наявності відповідної статті, встановленої, зокрема, у його Проекті. 

Тенденція забезпечення диференціації правового регулювання 

праці, виділена вітчизняними авторами, знаходить своє відображення і у 

змісті проекту Трудового кодексу України [148]. На сьогодні в законодавстві 

відсутня пряма вказівка на те, що на низку категорій працівників 

поширюється трудове законодавство та що їхні трудові правовідносини 

виникають на підставі трудового договору (службовці Збройних сил України 

та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 
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органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної кримінально-

виконавчої служби України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, державні службовці, дипломатичні працівники тощо). Проте це не  

значить, що зазначені категорії працівників не є суб’єктами трудового права. 

У чинному Кодексі законів про працю України [51] відсутні чіткі вказівки, 

відповідно до яких можна стверджувати про актуальність диференціації 

правового регулювання праці. Так, у статті 4 зазначається, що законодавство 

про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів 

законодавства України, прийнятих відповідно до нього. Проте у даному 

нормативно-правовому актіне конкретизується, що являють собою «інші» 

акти законодавства та у яких випадках вони застосовуються. У свою чергу, в 

статті 5 проекту Трудового кодексу України [148] врегульовано питання 

законності трудових відносин із наступними категоріями осіб:  

1) із особами, що проходять військову службу у Збройних силах 

України та в інших утворених відповідно до законів України військових 

формуваннях, в органах внутрішніх справ, податковій міліції, Державній 

кримінально-виконавчій службі України, Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту 

інформації України;  

2) окремими категоріями працівників (державні службовці, 

дипломатичні працівники тощо);  

3) особами, які відбувають кримінальне покарання у виді позбавлення 

волі;  

4) священнослужителями, церковнослужителями та особами, які 

обіймають виборні посади в релігійних організаціях;  

5) фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності;  

6) членами особистого селянського господарства;  

7) фізичними особами, які виконують роботу за цивільно-правовим 

договором. У кожному із зазначених випадків законом прямо передбачено, 
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яким чином врегульовуються трудові відносини (тобто забезпечується 

законність у їх реалізації) або коли трудове законодавство не застосовується 

взагалі. Тобто тенденція забезпечення диференціації правового 

регулювання праці, яка, як нами встановлено, є актуальною на сьогодні, 

полягає у наступному: 

1) встановленні особливостей регулювання трудових відносин та 

забезпеченні законності у них щодо низки особливих категорій працівників; 

2) встановленні категорій працівників, щодо яких трудове 

законодавство не застосовується взагалі;  

3) прийнятті спеціального законодавства на кшталт законів України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [342], «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 № 1697-VII [343], «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 

№ 580-VIII [344], «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III 

[345], «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [346] 

тощо. Останній аспект на сьогодні вже реалізований і відповідні нормативно-

правові акти постійно зазнають змін та удосконалень. 

Отже, тенденція забезпечення диференціації правового регулювання 

праці здійснюється на практиці протягом багатьох років. Проте наразі у  

Кодексі законів про працю України [51] відсутні норми, які б засвідчили, що 

низка категорій працівників є суб’єктами трудового права і яким чином 

здійснюється регулювання трудових відносин із ними. У такій ситуації 

забезпечення законності у трудових відносинах із участю цих осіб є 

ускладненим, оскільки відсутні прямі вказівки на саме такий характер їх 

відносин. Тож реалізація даної тенденції шляхом регламентації відповідної 

норми у Трудовому кодексі України дозволить забезпечити законність усього 

спектру суб’єктів трудових відносин.  

Виділена нами внаслідок аналізу наукових джерел тенденція 

забезпечення правового регулювання охорони праці та попередження 

масових звільнень об’єднує фактично два різних напрями, кожен із яких по 

суті становить окрему тенденцію.  
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Так, напрямок охорони праці залишається актуальним впродовж 

останніх десятиліть. Людина та її здоров’я є найбільшою цінністю 

Української держави [168], тому державою докладається чимало зусиль для 

створення умов безпечної життєдіяльності людини як у навколишньому 

середовищі, так і в середовищі праці. Із цього можна зробити висновок, що 

забезпечення законності у трудових відносинах є неможливим без належного 

правового регулювання охорони праці. На сьогодні дане питання 

регламентується як нормами Кодексу законів про працю України [51], так, 

зокрема, і спеціальних нормативно-правових актів, серед яких першочергово 

відзначимо Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[53]. Враховуючи, що у проекті Трудового кодексу України [148] 

врегулювання даного питання знову зазнає змін, зробимо висновок про те, 

що чинний стан правового регулювання охорони праці не визнається 

законодавцем як належний, а отже, на сьогодні дійсно існує тенденція щодо 

внесення змін до законодавства у даному напрямку.  

У Проекті законодавець вирішує ті проблеми, на існування яких 

протягом багатьох років вказувалось вітчизняними вченими. Так, у главі 10 

«Охорона праці» врегульовано такі питання:  

– дано визначення поняття «охорона праці»;  

– встановлено вичерпний перелік органів державного управління 

охороною праці;  

– детально регламентовано порядок проведення навчання з питань 

охорони праці тощо. Існуючі в Кодексі законів про працю України [51] 

норми змінено за рахунок більш чіткої й зрозумілої регламентації. Тобто, 

хоча майбутні зміни не є радикальними, проте вони свідчать про 

перманентне існування тенденції до вдосконалення сфери охорони праці. 

Тенденція забезпечення правового регулювання охорони праці на 

сьогодні полягає фактично у єдиному напрямі – вдосконаленні змісту 

правових норм, що забезпечують законність у трудових відносинах шляхом 

правового регулювання охорони праці. Відповідно, її реалізація в нормах 
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Трудового кодексу України дозволить забезпечити безперервне 

вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення безпеки, зниження 

виробничого травматизму і захворюваності шляхом значно чіткішого 

роз’яснення сторонам трудових відносин їх прав та обов’язків у даній сфері 

та наслідків їх невиконання.  

Тенденція попередження масових звільнень полягає у тому, що 

даного питання в нормах Кодексу законів про працю України [51] 

стосувалася лише вказівка на те, що «у разі, якщо вивільнення є масовим 

відповідно до статті 48 Закону України «Про зайнятість населення», власник 

або уповноважений ним орган доводить до відома Державної служби 

зайнятості про заплановане вивільнення працівників». Тобто у чинному 

Кодексі не встановлено ні процедури масового вивільнення, ні умов, за яких 

воно може відбуватись, ні можливих способів вирішення даної ситуації. На 

сьогодні для додержання законності при масовому звільненні працівників 

достатньо лише повідомити про це Державну службу зайнятості.  

Проте у проекті Трудового кодексу України [148] дане питання 

врегульовується кардинальніше. Статтею 89 Проекту роботодавцю надано 

можливість у разі виникнення загрози масових звільнень працівників у 

зв’язку із скороченням для їх запобігання тимчасово застосовувати:  

1) обмеження або припинення прийняття на роботу нових працівників;  

2) обмеження надурочних робіт та робіт у вихідні дні;  

3) зупинення роботи окремих структурних підрозділів чи юридичної 

особи в цілому з наданням працівникам за їхньою згодою відпусток без 

збереження заробітної плати або з частковим її збереженням на строк до двох 

місяців;  

4) запровадження для працівників окремих структурних підрозділів або 

юридичної особи в цілому режиму неповного робочого часу на строк, що не 

перевищує шести місяців, але не менше половини від норми робочого часу;  

5) поетапне звільнення працівників у зв’язку із скороченням;  
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6) надання працівникам можливості навчання, перенавчання або 

підвищення кваліфікації;  

7) інші, передбачені колективними угодами і договором, заходи. І лише 

у разі, якщо жоден із вищенаведених заходів не спрацював, роботодавець 

здійснює масове звільнення працівників. Регламентацією даної норми 

законодавець суттєво сприяє забезпеченню законності у трудових 

відносинах, адже надання роботодавцю можливості вибору поведінки 

збільшує вірогідність уникнення масового звільнення працівників.  

Тенденція попередження масових звільнень також розкривається 

фактично у одному напрямі – наданні роботодавцю можливості застосування 

одного чи декількох заходів, спрямованих на уникнення масових звільнень. 

Реалізація даної тенденції передбачена проектом Трудового кодексу України 

[148], а отже, зробимо висновок, по-перше, про її актуальність із огляду на 

виділення вітчизняними науковцями, по-друге, про її подальше втілення у 

процесі внесення змін до законодавства про працю. 

Окрім вже проаналізованих нами тенденцій, дослідження змісту 

проекту Трудового кодексу України [148] засвідчило наявність тенденції до 

забезпечення законності у трудових відносинах, один із суб’єктів яких є 

іноземним.  

Так, у статті 7 Проекту встановлено, що трудові відносини іноземців та 

осіб без громадянства, які працюють в Україні, регулюються трудовим 

законодавством України. Іноземці та особи без громадянства, які на законних 

підставах перебувають в Україні, мають право займатися трудовою 

діяльністю, якщо це не суперечить законодавству України і законодавству 

країни походження, при цьому такі особи мають рівні з громадянами України 

права та обов’язки у трудових відносинах, якщо інше не передбачено 

законом чи міжнародними договорами України. Іноземці та особи без 

громадянства не можуть призначатися на окремі посади або займатися 

певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законів України 

призначення на ці посади або зайняття такою діяльністю пов’язане з 
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належністю до громадянства України. Також не регулюються вітчизняним 

законодавством про працю трудові відносини іноземців та осіб без 

громадянства, які працюють у складі дипломатичних представництв 

іноземних держав або представництв міжнародних організацій в Україні, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, та іноземців й 

осіб без громадянства, які уклали з іноземними роботодавцями трудові 

договори про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено цими 

договорами або міжнародними договорами України [148]. Підтенденція до 

забезпечення законності у трудових відносинах, у яких працівник є 

іноземним, розкривається у наступному: 

1) наданні права іноземцям та особам без громадянства вступати в 

трудові відносини в Україні; 

2) наданні рівних трудових прав іноземцям та особам без громадянства 

із громадянами України; 

3) встановленні пріоритету вітчизняного законодавства при 

регулюванні трудових відносин із іноземцями та особами без громадянства; 

4) встановленні вичерпного переліку трудових відносин із іноземцями 

та особами без громадянства, що не врегульовуються законодавством 

України. 

У свою чергу, стаття 8 проекту Трудового кодексу України встановлює 

порядок регулювання трудових відносин громадян України, які працюють в 

Україні за трудовими договорами з іноземними роботодавцями [148]. Так, 

трудові відносини громадян України, які працюють в Україні за трудовими 

договорами з іноземними роботодавцями, у тому числі в дипломатичних 

представництвах іноземних держав, представництвах міжнародних 

організацій в Україні, регулюються законодавством України, якщо інше не 

передбачено законами чи міжнародними договорами України, тобто не 

відрізняються від порядку регулювання трудових відносин громадян України 

із вітчизняними роботодавцями. Іншими словами, підтенденція до 

забезпечення законності у трудових відносинах, у яких роботодавець є 
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іноземним, розкривається у фактичному прирівнюванні іноземного 

роботодавця із законодавчої точки зору до вітчизняного. 

Також може зазнати змін регулювання трудових відносин громадян, які 

працюють за межами України. Так, у Кодексі законів про працю України [51] 

встановлено наступне: «Трудові відносини громадян України, які працюють 

за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють 

на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються 

відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право». 

Відповідно, у статті 6 проекту Трудового кодексу України [148] авторами 

здійснено наступне:  

– по-перше, надано право громадянам України займатися трудовою 

діяльністю у період тимчасового перебування за кордоном, якщо це не 

суперечить законодавству України і законодавству країни перебування;  

– по-друге, передбачено випадки, за яких трудові відносини громадян 

України, які працюють за її межами, регулюються вітчизняним трудовим 

законодавством (громадяни є працівниками дипломатичної служби України; 

громадяни уклали з роботодавцями, які є резидентами України, трудові 

договори про виконання роботи за кордоном; це передбачено законами чи 

міжнародними договорами України);  

– по-третє, встановлено, що трудові відносини громадян України, які 

уклали трудові договори про виконання роботи за кордоном з іноземними 

роботодавцями, регулюються законодавством країни, в якій виконується 

робота;  

– по-четверте, визначено, що права та інтереси громадян України, які 

тимчасово працюють за кордоном, захищаються угодами, що укладаються 

між Україною та іншими державами. 

У даному аспекті зробимо висновок, що підтенденція до забезпечення 

законності у трудових відносинах громадян України, які працюють за 

межами України, розкривається у наступному: 

1) наданні права громадянам України працювати за кордоном; 
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2) встановленні порядку правового регулювання трудових відносин 

громадян України, які працюють за межами України. 

У цілому, підсумовуючи аналіз тенденції до забезпечення законності у 

трудових відносинах, один із суб’єктів яких є іноземним, дійдемо до 

висновку, що дана тенденція є однією із наймасштабніших із 

проаналізованих нами і, у тому числі, найважливіших із огляду на, по-перше, 

кількість громадян України, які на сьогодні працюють за кордоном, та,                

по-друге, число іноземних суб’єктів, які діють на території України, у тому 

числі й використовуючи місцеві трудові ресурси. Тому втілення даної 

тенденції є важливим, а зміст відповідних норм цілком відповідає вимогам, 

поставленим перед законодавцем. 

Тенденція європейської інтеграції у забезпеченні законності у 

трудових відносинах та використання зарубіжного досвіду забезпечення 

законності у трудових відносинах на сьогодні проявляється одразу в 

декількох напрямках:  

1) укладенні Україною міжнародних угод, деякі із яких були 

проаналізовані нами у даній роботі (наприклад, Конвенції Міжнародної 

організації праці про примусову чи обов’язкову працю №29 [340] та про 

скасування примусової праці №105 [341];  

2) використанні досвіду інших держав при розробці актів вітчизняного 

законодавства, що було, зокрема, здійснено при складанні проекту Трудового 

кодексу України [148], оскільки у Пояснювальній записці до нього йдеться 

про «використання у процесі підготовки нового Кодексу досвіду МОП, а 

також законодавства країн ЄС, щоб забезпечити гармонізацію законодавства 

України про працю з міжнародним законодавством». 

Аналіз норм проекту Трудового кодексу України [148] 

продемонстрував, що більшість тенденцій, виділених нами у процесі аналізу 

наукової літератури, є актуальними, проте потребують деяких уточнень. У 

зв’язку із недосконалістю жодної із проаналізованих моделей, а також 

неврахуванням низки важливих напрямів, пропонуємо наступну систему 
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тенденцій подальшого розвитку правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах, кожна із яких була нами проаналізована 

у даній роботі: 

1. Тенденція недопущення дискримінації у трудових відносинах. 

2. Тенденція заборони примусової праці. 

3. Тенденція забезпечення диференціації правового регулювання праці. 

4. Тенденція забезпечення правового регулювання охорони праці. 

5. Тенденція попередження масових звільнень. 

6. Тенденція забезпечення законності у трудових відносинах, один із 

суб’єктів яких є іноземним, яка включає три підтенденції:  

1) забезпечення законності у трудових відносинах, у яких працівник є 

іноземним;  

2) забезпечення законності у трудових відносинах, у яких роботодавець 

є іноземним;  

3) забезпечення законності у трудових відносинах громадян України, 

які працюють за межами України. 

7. Тенденція європейської інтеграції у забезпеченні законності у 

трудових відносинах та використання зарубіжного досвіду забезпечення 

законності у трудових відносинах. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, дійдемо до висновку, що 

питання тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах є новим для вітчизняної 

науки, оскільки жодна із проаналізованих існуючих концепцій не є 

досконалою у контексті виділеної тематики. Аналіз наукової літератури 

засвідчив, що чинні на сьогоднішній день тенденції закріплені передусім у 

нормах актуального проекту Трудового кодексу України, який наразі 

перебуває на стадії внесення поправок. Дослідження його норм 

продемонструвало наявність значних відмінностей у порівнянні із нормами 

Кодексу законів про працю України, які загалом сприятимуть забезпеченню 

законності у трудових відносинах. 
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5.2 Забезпечення законності у трудових відносинах в умовах 

євроінтеграції України 

 

До пріоритетних завдань вітчизняної науки варто віднести визначення 

позитивного досвіду забезпечення законності у трудових відносинах в інших 

країнах, а також пошук шляхів його запровадження у вітчизняну систему, що 

сприятиме формуванню в Україні такої політики, яка матиме максимальну 

корисність для захисту прав та інтересів усіх працюючих громадян, 

роботодавців, а також держави.  

Аналіз наукової літератури засвідчив неможливість процесу 

удосконалення законодавства без застосування порівняльно-правового 

методу, який дозволяє зробити висновки про те, у якій мірі кожне із рішень є 

можливим для прийняття у національній правовій системі. Україна є 

порівняно молодою державою, тому більшість суспільних інститутів все ще 

перебувають на стадіях формування чи розвитку, а окремі сфери, такі як 

трудова, хоч і сформовані, проте за радянськими зразками. Тому протягом 

останніх десятиліть державна політика у сфері забезпечення законності у 

трудових відносинах була зосереджена на розробці майбутніх перетворень та 

змін, які так і не знайшли втілення у повному обсязі. За таких умов у 

контексті євроінтеграції України особливого значення набуває питання 

вивчення зарубіжного досвіду у даній сфері та існуючих на сьогодні моделей 

забезпечення законності у трудових відносинах розвинених європейських 

держав.  

Виходячи з даних обставин, можна стверджувати, що аналіз 

законодавства зарубіжних країн та практики забезпечення законності у 

трудових відносинах є вкрай необхідним для нашого дослідження, оскільки 

він матиме максимальну корисність для захисту прав та інтересів їх 

суб’єктів. Актуальність дослідження європейської інтеграції у забезпеченні 

законності у трудових відносинах та зарубіжного досвіду забезпечення 

законності в трудових відносинах обумовлена тим, що Україна історично 
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намагається запозичати позитивний досвід більш розвинених держав і на 

сьогодні є учасником євроінтеграційних процесів. Таким чином, подальший 

розвиток досліджуваного інституту, у першу чергу, пов’язується із 

європейською інтеграцією нашої держави. Таке реформування потребує 

ретельного обґрунтування і його доцільно здійснювати із урахуванням 

існуючого досвіду та практики вирішення проблем більш розвинених держав. 

Європейська інтеграція у забезпеченні законності у трудових 

відносинах та зарубіжний досвід забезпечення законності в трудових 

відносинах не знайшли підтримки серед вітчизняних науковців, незважаючи 

на те, що його дослідження є корисним для аналізу подолання існуючих у 

законодавстві прогалин та недоліків законодавчого регулювання. Дане 

питання є новим для української науки, оскільки на сьогодні ще не 

розглядалося у такому контексті, тому серед дослідників виділимо, 

насамперед, тих, які вивчали зарубіжний досвід правового регулювання 

трудових відносин у цілому. Цими питаннями займалися такі науковці: О.В. 

Байло [347], М.М. Біль [348], О.Є. Гапон [349], І.С. Гиляка [350], М.О. 

Данилов [351], М.О. Дей [352], О.В. Демченко [353], К.В. Довжич [354], В.М. 

Завгородня [355], М.І. Кобаль [356], Р.І. Коваленко [357], В.В. Осокіна [358], 

Л.О. Остапенко [359], Я.В. Сімутіна [360], Р.Д. Стаканов [361], Г.М. Юрчик 

[362] інші. У контексті теми нашого дослідження наукових розробок наразі 

не проводилось, тому дане питання перебуває на вкрай низькому рівні 

розробленості, що і обумовлює доцільність даної роботи. 

Як нами вже було відзначено, у Пояснювальній записці до проекту 

Трудового кодексу України №1658 від 27.12.2014 [148] зазначено наступне: 

«Головними принципами розробки нового Кодексу стали: …використання у 

процесі підготовки нового Кодексу досвіду МОП, а також законодавства 

країн ЄС, щоб забезпечити гармонізацію законодавства України про працю з 

міжнародним законодавством; …Включено положення, спрямовані на 

адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної 

хартії (переглянутої)) і інших міжнародно-правових актів: Загальної 
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декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці...». 

Це свідчить, передусім, про те, що європейська інтеграція у забезпеченні 

законності в трудових відносинах вже на сьогодні є процесом, який охоплює 

майбутнє реформування вітчизняного трудового законодавства.  Загалом, 

процеси імплементації норм міжнародного права у вітчизняне законодавство 

розпочались задовго до проголошення Україною євроінтеграційного курсу.  

Так, першою категорією міжнародних нормативно-правових актів, 

якими, у тому числі, встановлено забезпечення законності у трудових 

відносинах, є акти Організації Об’єднаних Націй. У статті 23 Загальної 

декларації прав людини [363] забезпечення законності у трудових відносинах 

здійснюється у наступних напрямках: 1) встановлення права людини на 

справедливі і сприятливі умови праці – надання особі несправедливих та 

несприятливих умов праці є порушенням принципу законності; 2) 

встановлення права людини на рівну оплату за рівну працю без будь-якої 

дискримінації – будь-які дискримінації у трудових відносинах, як нами 

встановлено у даній роботі, є незаконними. На основі цієї Декларації було 

ухвалено Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [364] та 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [365]. Щодо 

першого, у статті 8 встановлено забезпечення законності у трудових 

відносинах у контексті заборони примусової чи обов’язкової праці. 

Відповідно, у нормах наступного Пакту закріплено ряд напрямів, за якими 

забезпечується законність у трудових відносинах, які, втім, фактично 

дублюють положення Загальної декларації прав людини [363], наприклад, 

справедлива зарплата і рівна винагорода за працю рівної  цінності. За таким 

же принципом відбувається забезпечення законності у трудових відносинах 

згідно з іншими актами Організації Об’єднаних Націй, які базуються на 

напрямках, закріплених Декларацією.  

Роль актів Організації Об’єднаних Націй для європейської інтеграції 

України у забезпеченні законності в трудових відносинах полягає у тому, що 
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норми Загальної декларації прав людини є основою для законодавства 

України та інших держав світу. Ратифікація Україною Конвенції значно 

наблизила вітчизняне законодавство до європейських стандартів. Тому кожне 

наступне реформування різноманітних сфер вітчизняного права з моменту 

ратифікації фактично є елементом процесу європейської інтеграції України. 

Наступною групою нормативно-правових актів, що мають вагомий 

вплив на європейську інтеграцію України у забезпеченні законності в 

трудових відносинах, є акти Міжнародної організації праці. Окремі 

стандарти даної організації вже розглядались нами у даній роботі: по-перше, 

у контексті забезпечення законності при забороні примусової праці; по-

друге, при розробці проекту Трудового кодексу України №1658 від 

27.12.2014 [148]. Першочергово звернемо увагу на прийняття Декларації 

МОП основних принципів та прав у світі праці від 18.06.1998 [366]. 

Декларація є у певній мірі відповіддю Міжнародної організації праці на 

виклики глобалізації, її несприятливі соціальні наслідки для працівників в 

усьому світі та необхідність забезпечення законності у трудових відносинах. 

У даному нормативно-правовому акті закріплено чотири основних принципи, 

які є передумовою розвитку усіх інших прав працівників у сфері праці в 

кожній країні та забезпечення яких має безпосереднє відношення до 

принципу законності у трудових відносинах:  

1) свобода асоціації та реальне визнання права на ведення колективних 

переговорів;  

2) скасування усіх форм примусової чи обов’язкової праці;  

3) реальна заборона дитячої праці;  

4) недопущення дискримінації у сфері праці та занять. Порушення 

кожного із зазначених принципів у вітчизняних реаліях є одночасним 

порушенням законності трудових відносин. Таким чином, роль Декларації 

МОП основних принципів та прав у світі праці є близькою до ролі Загальної 

декларації прав людини, оскільки обидва нормативно-правових акти 

виступають основою для законодавства України та інших держав світу, втім 
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Декларація МОП виконує дещо вужчі функції, оскільки стосується виключно 

трудових правовідносин. 

Щодо інших нормативно-правових актів Міжнародної організації праці, 

то їх вплив на забезпечення законності у трудових відносинах та на 

європейську інтеграцію України у даній сфері не виходить за межі Декларації 

основних принципів та прав у світі праці. Як відзначається на науковому 

рівні, метою конвенцій є накладання на державу, що їх ратифікувала, 

зобов’язання щодо внесення певних змін у національне законодавство про 

працю. Ратифіковані конвенції мають обов’язкову силу стосовно тих членів 

Міжнародної організації праці, які ратифікували її. Для держав, які не 

ратифікували Конвенцію, вона має рекомендаційний характер. На відміну від 

конвенцій, рекомендації Міжнародної організації праці не покладають на 

держави будь-яких зобов’язань i не підлягають ратифікації. Прийняттям 

рекомендації Міжнародна організація праці закликає держави до того, щоб їх 

національні норми трудового права були, по можливості, приведені у 

відповідність до норм, що закріплені в рекомендації [125, с. 479]. Тобто акти 

Міжнародної організації праці, як і акти Організації Об’єднаних Націй, є 

основою для розробки вітчизняного законодавства і тим фундаментом, що 

зближує законодавство України та законодавство європейських країн. 

Наступна група актів безпосередньо пов’язана із європейською 

інтеграцією у забезпеченні законності у трудових відносинах. Вона включає  

акти Ради Європи. У межах даної групи першочергово варто проаналізувати 

два нормативно-правових акти: Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод [251] та Європейську соціальну хартію 

(переглянуту) [367]. Зміст Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод багато в чому дублює раніше проаналізовані нами 

нормативно-правові акти, тому у сфері забезпечення законності в трудових 

відносинах урегульовує лише питання, пов’язані із дискримінаціями. У свою 

чергу, Європейська соціальна хартія (переглянута) закріплює низку прав, 

порушення яких є порушенням законності у трудових відносинах, оскільки 
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фактично являє собою універсальний міжнародно-правовий акт у сфері 

захисту соціальних прав людини, який закріплює усі права, що містяться в 

актах Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної організації праці, у 

певній мірі їх змінює, враховуючи при цьому регіональну специфіку, новітні 

тенденції, розвиток прав людини тощо. Даний міжнародний нормативно-

правовий акт на сьогодні ратифікований Україною та є частиною 

законодавства про працю нашої держави. У частині 1 Хартії закріплено 31 

право та принципи, порушення більшості із яких є порушенням законності у 

трудових відносинах. Серед них виділимо, зокрема, наступні: право на 

справедливі умови праці; право на безпечні та здорові умови праці; право на 

справедливу винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень для 

працівників та їхніх сімей; право на захист у випадках звільнення; право на 

захист у випадках звільнення; право на гідне ставлення до працівників на 

роботі тощо.  

Роль актів Ради Європи, і передусім Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), полягає в наступному:  

– по-перше, у тому, що Україна є членом Ради Європи, а отже, взяла на 

себе зобов’язання щодо реформування чинного законодавства на основі норм 

та стандартів Ради Європи, зокрема стосовно прийняття відповідних законів 

та приєднання до ряду конвенцій;  

– по-друге, проаналізовані акти безпосередньо врегульовують трудові 

відносини;  

– по-третє, шляхом імплементації даних актів у вітчизняне 

законодавство Україна наблизила його до європейських стандартів та 

прискорила процес євроінтеграції. Поряд з цим, зміст проаналізованих 

нормативно-правових актів не характеризується значними особливостями. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Європейська 

соціальна хартія (переглянута) дублюють своїм змістом розглянуті нами 

раніше нормативно-правові акти, проте особливість останньої полягає в 

тому, що в ній  усі права об’єднані в єдиному комплексі.  
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Четвертою групою актів, проаналізованих нами, є акти Європейського 

Союзу. Для європейської інтеграції у забезпеченні законності в трудових 

відносинах значення даної групи нормативно-правових актів важко 

переоцінити, адже кожен окремий документ має фундаментальне значення 

для усіх членів спільноти. У досліджуваній сфері, передусім, варто виділити 

Хартію Співтовариства про основні соціальні права працівників [368] та 

Хартію основних прав Європейського Союзу [369].  

Із змісту її норм можна зробити висновок, що Хартія про основні 

соціальні права працівників визнає основними принципами трудового права 

Європейського Союзу рівне ставлення до чоловіків і жінок у сфері трудових 

відносин, свободу об’єднань і право соціальних партнерів вести переговори і 

укладати колективні договори. Зазначені принципи цілком можна визначити 

як такі, що забезпечують законність у трудових відносинах, адже порушення 

будь-якого із них спричиняє негативні юридичні наслідки. Серед трудових 

прав, проголошених Хартією, можна виділити як індивідуальні, так і 

колективні. Наприклад, до колективних трудових прав належать: право 

роботодавців і працівників країн Європейського Союзу на об’єднання; право 

вести колективні переговори і укладати колективні договори; право на 

проведення колективних дій у разі виникнення конфлікту інтересів, 

включаючи право на страйк тощо. Відповідно, до індивідуальних віднесено 

такі: право на справедливу заробітну плату; право на щотижневий 

відпочинок і щорічну оплачувану відпустку; право на рівність чоловіків і 

жінок; право на охорону здоров’я та безпеку на робочому місці тощо. 

У нормах Хартії основних прав Європейського Союзу [369] водночас 

закріплено як економічні та соціальні права громадян, так і трудові. Як і у 

випадку із нормами Хартії Співтовариства про основні соціальні права 

працівників [368], Хартія основних прав закріплює одночасно і колективні, і 

індивідуальні трудові права громадян:  

– право на працю і свободу професійної діяльності;  
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– право працівників підприємства на отримання інформації та 

проведення консультацій;  

– право на ведення колективних переговорів та колективні дії;  

– право на захист від необґрунтованого звільнення;  

– право на справедливі та належні умови праці, яке включає право 

працівників на гідні умови праці, що відповідають вимогам безпеки і 

охорони здоров’я, та право на відпочинок;  

– заборона дитячої праці та захист молоді на робочому місці;  

– право на захист працівників із сімейними обов’язками. 

Таким чином, акти Європейського Союзу, як і попередні проаналізовані 

нами групи нормативно-правових актів, виконують функцію встановлення 

основ для розробки законодавства європейських країн. Принципова різниця 

даної групи від попередніх полягає у тому, що розглянуті нормативно-

правові акти мають значення виключно для країн-членів Співтовариства. 

Зміст проаналізованих нормативно-правових актів у повній мірі не 

суперечить усім іншим міжнародним стандартам і багато у чому їх дублює. 

Важливість даних нормативно-правових актів для європейської інтеграції у 

забезпеченні законності у трудових відносинах полягає у тому, що у разі 

досягнення Україною мети щодо вступу до Співтовариства, зазначені 

документи стануть частиною вітчизняного законодавства, причому чинне на 

той момент законодавство про працю має бути приведене у відповідність до 

їх положень. 

Таким чином, європейське та міжнародне законодавство із 

забезпечення законності у трудових відносинах дає змогу врегульовувати 

трудові правовідносини на високому рівні. Дослідження різноманітних 

директив Європейського Союзу та інших міжнародних організацій 

продемонструвало, що в Україні наразі успішно проведено роботу із 

узгодження вимог, законів та нормативно-правових актів у відповідності до 

міжнародних стандартів. Тому ідея про прийняття в нашій державі 
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європейського законодавства про працю у цілому є близькою для реалізації, 

за умови доопрацювання проекту Трудового кодексу України. 

Тож, як нами встановлено, різноманітні рекомендації та директиви 

міжнародних та європейських організацій на сьогодні належним чином 

втілені у вітчизняному законодавстві. Чинний Кодекс законів про працю 

України [51] передбачає усі проаналізовані принципи забезпечення 

законності у трудових відносинах. Відповідно, не є винятком і проект 

Трудового кодексу України [148], який також цілком відповідає 

встановленим на сьогодні європейським стандартам у даній сфері. Тому у 

контексті нашого дослідження доцільним є звернення до аналізу досвіду 

окремих європейських держав чи груп держав із метою пошуку можливих 

способів удосконалення вітчизняного правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах. 

Так, на науковому рівні виділяються п’ять основних моделей 

організації трудових відносин, три із яких притаманні європейським 

державам: європейська модель; англосаксонська модель; шведська 

(скандинавська) модель, а також китайська та японська моделі [370, с. 242]. 

Європейська модель характеризується високим рівнем правової захищеності, 

а отже, і належним забезпеченням законності у трудових відносинах, 

жорсткими нормами трудового права, орієнтованими на збереження робочих 

місць, поширеністю тарифного регулювання з незначною диференціацією 

заробітної плати тощо. Її основні ознаки є як позитивними, так і 

негативними. Наприклад, до позитивних варто віднести високий рівень 

правової захищеності працівника, тобто низку правових гарантій, що йому 

надаються; жорсткі норми трудового права; відносно високий рівень 

мінімальної заробітної плати; галузеве тарифне регулювання, а до 

негативних – високий рівень безробіття; ускладнення доступу на ринок праці 

молоді та інших малозахищених громадян; послаблення стимулюючої ролі 

заробітної плати [370, с. 242]. Аналіз європейської моделі є актуальним з 

наступних причин: по-перше, незважаючи на своєрідність української 
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моделі, в ній присутні елементи систем деяких європейських країн, а отже, 

вітчизняну модель варто розглядати саме як європейську; по-друге, із огляду 

на європейську інтеграцію у забезпеченні законності в трудових відносинах 

доцільним є звернення уваги саме на досвід європейських держав і, 

відповідно, європейської моделі, яка охоплює їх максимальну кількість. 

Англосаксонська модель розглядається у даному контексті виключно 

тому, що є характерною для Великої Британії, хоча на науковому рівні, 

зокрема, відзначається, що найбільшого успіху дана система досягла у 

Сполучених Штатах Америки. Англосаксонська модель регулювання 

трудових відносин характеризується нижчим рівнем соціальних гарантій, 

ширшими правами роботодавців у наймі та звільненні працівників, високою 

диференціацією заробітної плати, укладенням колективно-договірних угод на 

рівні фірми, а не галузі чи регіону. Перевагами цієї моделі є більш високі 

темпи зростання, активність у створенні нових робочих місць, зниження 

рівня безробіття, недоліками – поляризація суспільства та збільшення 

бідності у суспільстві [370, с. 242]. Англосаксонська модель 

характеризується наступними ознаками:  

1) високим ступенем зближення трудового та цивільного права і 

високим рівнем їх розвитку;  

2) наданням широких прав і свобод роботодавцям щодо наймання й 

звільнення працівників;  

3) мобільністю робочої сили;  

4) низьким рівнем безробіття;  

5) відсутністю централізованої системи управління зайнятістю та 

боротьби з безробіттям;  

6) функціонуванням моделей корпоративних колективно-договірних 

відносин та відсутністю таких відносин на рівні галузей та регіонів;  

7) веденням роботи з підготовки персоналу тільки в рамках окремих 

фірм та їхніх галузевих асоціацій;  

8) високим рівнем диференціації оплати праці;  
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9) відсутністю, як правило, законодавчого закріплення мінімального 

розміру оплати праці. У Великій Британії мінімальні розміри заробітної 

плати законодавчо встановлювались лише у  1997 році [371, с. 4]. Із сутності 

цих ознак можна зробити висновок, що країни англосаксонської моделі, 

зокрема Велика Британія, не є вдалим прикладом для України у контексті 

запозичення досвіду забезпечення законності у трудових відносинах. Так, 

надання широких прав і свобод роботодавцям у декількох проектах 

Трудового кодексу України викликало широке громадське обурення. 

Централізована система управління зайнятістю та боротьби з безробіттям у 

нашій державі існує і її ліквідація на сьогодні не розглядається. 

Встановлення мінімальної заробітної плати є однією із соціальних гарантій, 

за допомогою якої держава намагається підвищувати стандарти життя. Інші 

наведені ознаки також не в повній мірі відповідають вітчизняній моделі. А 

тому використання досвіду держав англосаксонської моделі є недоцільним, 

оскільки потребує застосування низки системних змін та перегляду основних 

поглядів та пріоритетів України у сфері правового регулювання трудових 

правовідносин. Враховуючи близькість нашої держави до європейської 

моделі, а також ретроспективу формування чинної системи, можна зробити 

висновок про недоречність та фактичну неможливість таких змін. 

Шведська модель характеризується добре налагодженим 

підприємництвом, високим рівнем членства трудящих у профспілках, 

співробітництвом підприємців і профспілок та високою організованістю 

трудових відносин. У Швеції прийнято вважати, що організації підприємців і 

профспілковий рух настільки сильні, що самі можуть досягти угод у галузі 

праці без втручання уряду. Незважаючи на це, підприємці і профспілки 

звертаються за консультаціями до уряду під час проведення колективних 

переговорів. У середині 1980-х років система централізованих переговорів у 

Швеції викликала нарікання з боку ділових кіл, на думку яких централізація 

не дає змоги пристосувати колективні договори до умов, особливостей і 

завдань галузей і компаній. Тому з початку 1990-х років типовими 
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колективними договорами у Швеції стали угоди на галузевому рівні між 

організаціями профспілок і підприємців, а також на рівні компаній. У цій 

країні діє виважена система запобігання трудовим конфліктам. За умови 

невдалих попередніх переговорів, страйк може бути оголошений офіційно не 

раніше ніж за тиждень після попередження. Якщо трудова угода вже діє, то 

не можна проводити страйк через конфлікти, які підпадають під чинний 

договір. Для вирішення конфліктів, що виникають у рамках чинних 

колективних договорів, у Швеції ще 1928 року створено спеціальний 

Трудовий суд [370, с. 244]. Отже, шведська модель характеризується, 

передусім, наступними ознаками:  

1) здійсненням державою лише законотворчої функції;  

2) активною роллю держави в розробці та здійсненні програм, які 

стосуються ринку праці;  

3) вирішальною роллю соціального партнерства у досягненні 

компромісу, яке має пріоритет перед законністю у трудових відносинах;  

 4)  вирішенням трудових спорів і забезпеченням законності у трудових 

правовідносинах у державі у спеціальному суді.  

На підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що втілення у 

вітчизняних реаліях шведської моделі також є проблематичним, проте 

можливим. Для цього необхідні суттєві комплексні зміни, пов’язані із 

руйнуванням усієї системи, що налагоджувалась роками, і незрозуміло, чи 

готова наша держава до таких змін. При цьому відсутні гарантії, що така 

партнерськоорієнтована концепція спрацює у вітчизняних реаліях. 

 

5.3 Зарубіжний досвід забезпечення законності у трудових 

відносинах: пропозиції щодо запозичення в національне трудове 

законодавство 

 

Зважаючи на інтенсивні євроінтеграційні процеси та зроблені у 

минулому підрозділі висновки, найбільш доцільним є аналіз досвіду тих 
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країн, які відносяться до європейської моделі. Дослідження зарубіжного 

досвіду забезпечення законності у трудових відносинах пропонується 

здійснити на прикладі Федеративної Республіки Німеччини, оскільки: по-

перше, досвід даної держави у сфері врегулювання трудових правовідносин 

найбільш широко вивчений у вітчизняній науці; по-друге, Федеративна 

Республіка Німеччина є високорозвиненою державою та членом 

Європейського Союзу; по-третє, у вітчизняній науці відзначається, що 

українська модель є подібною до німецької, проте із суттєвими 

індивідуальними ознаками; по-четверте, досвід  Федеративної Республіки 

Німеччини широко використовується різними державами при реформуванні 

власних інститутів.  

Оскільки Федеративна Республіка Німеччина є членом Європейського 

Союзу, німецьке трудове законодавство перебуває під значним впливом 

права Європейського Союзу, адже воно у повній мірі повинно узгоджуватись 

та, власне, й узгоджується із регламентами та директивами Європейського 

Союзу. Основу законодавства про працю Федеративної Республіки 

Німеччини складає Конституція ФРН [372], у якій, зокрема, регламентоване 

право на створення об’єднань для охорони праці та поліпшення умов праці, у 

тому числі й економічних. Згідно з Конституцією німці мають право на 

вільний вибір професії, місця роботи та навчання. Трудові правовідносини 

урегульовуються законом. Ніхто не має права примушувати іншу особу до 

виконання будь-якої роботи. Трудові відносини здійснюються на засадах 

рівності. Загалом, суттєва увага приділяється забороні дискримінації у 

трудових відносинах. Норми щодо недопущення чи протидії дискримінації 

закріплюються як у змісті Основного закону, так і трудового законодавства, 

та стосуються усього процесу виникнення, розвитку та припинення трудових 

відносин. Оскільки тягар доведення відсутності дискримінаційних дій чи 

наявності підстав для виправданої дискримінації лежить на роботодавцеві, на 

практиці саме роботодавець зацікавлений у протидії чи недопущенні проявів 

дискримінації у трудових відносинах. 
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Щодо інших нормативно-правових актів, які встановлюють 

забезпечення законності у трудових відносинах, варто відзначити, що 

регулювання трудових правовідносин у Федеративній Республіці Німеччині 

розподілено між величезною кількістю законів та інших нормативно-

правових актів, серед яких: Цивільний кодекс Федеративної Республіки 

Німеччини [373], Закон про мінімальні умови праці іноземців [374], Закон 

про захист від необґрунтованого звільнення [375], Закон про органи, що 

представляють інтереси працівників на підприємстві [376], Закон про 

представництво працівників та службовців у державних установах [377], 

Закон про мінімальний строк відпуски [378] тощо. Законодавство 

Федеративної Республіки Німеччини у сфері трудових відносин є дуже 

схожим з вітчизняною системою. По-перше, у даній сфері передбачено низку 

нормативно-правових актів, які врегульовують різноманітні аспекти 

трудових правовідносин, що у цілому є не зовсім характерним для правових 

систем європейських країн. По-друге, сам перелік інститутів, що 

врегульовуються у спеціальному порядку, є дуже близьким до української 

моделі, оскільки аналоги більшості німецьких нормативно-правових актів у 

даній сфері можна знайти і у вітчизняному законодавстві. По-третє, такий 

підхід законодавця дозволяє належним чином забезпечити законність у 

трудових відносинах.  

Загалом, система законодавства Федеративної Республіки Німеччини у 

сфері забезпечення законності у трудових відносинах включає такі складові: 

1) Основний закон Федеративної Республіки Німеччини; 2) трудове 

законодавство/ цивільне законодавство; 3) колективний договір; 4) трудовий 

договір. Така схема також є дуже близькою до вітчизняної, проте звернемо 

увагу на особливу роль цивільного законодавства у даному механізмі. Як 

відзначають дослідники даного питання, переддоговірні зобов’язання 

виникають згідно з Цивільним кодексом Федеративної Республіки 

Німеччини, оскільки у німецькій правовій системі трудове право відносно 

цивільного не повністю відокремлене, а Цивільний кодекс Федеративної 
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Республіки Німеччини містить підрозділ, що врегульовує відносини щодо 

укладення, виконання та припинення трудового договору [379, с. 43]. Але 

незважаючи на це, саме трудовий договір та трудові правовідносини, що 

виникають на його підставі, займають центральне місце в трудовому праві 

ФРН. Також окремі дослідники вказують на те, що до системи законодавства 

Федеративної Республіки Німеччини також варто віднести: акти 

законодавства Європейського Союзу; загальні умови та правила 

працевлаштування; розпорядження роботодавця; практику ділового обороту 

в трудових відносинах; рішення трудових судів [379, с. 43]. Особливо 

звернемо увагу на останнє джерело, оскільки для Федеративної Республіки 

Німеччини характерна наявність судів, що розглядають виключно трудові 

спори. Відповідно, наявність такої інстанції позитивним чином впливає на 

забезпечення законності у трудових відносинах, оскільки будь-яке 

порушення сторонами трудового договору законодавства може бути 

оскаржене у встановленому законом порядку за цілком зрозумілою усім 

процедурою. Вважаємо, що для України буде корисним запозичення даного 

досвіду, оскільки це надасть можливість суб’єктам трудових правовідносин 

при кожному порушенні законності звертатись за захистом своїх прав 

безпосередньо до суду. У свою чергу, існування такої інстанції спонукатиме 

учасників правовідносин до належної поведінки. Негативний аспект такого 

реформування полягає у необхідності судової реформи, додаткових витрат 

Державного бюджету на утримання та забезпечення таких судів та суддів, 

проте зазначений шлях є цілком реальною можливістю вирішення усіх 

існуючих проблем правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах. 

Як відзначає Ю.В Ковбасюк, суди у трудових справах існують у 

Федеративній Республіці Німеччині ще із 20-х років минулого століття. На 

сьогодні чинним є закон 1958 року, який, у тому числі, визначає і виняткову 

компетенцію трудових судів, яка включає: суперечки між профспілками й 

союзами роботодавців, також і тими, які виникли в результаті страйків, у 



306 

тому числі й питання відшкодування шкоди; спори між окремими 

підприємцями; спори між робітниками та службовцями тощо. Спори можуть 

стосуватись розмірів заробітної плати, відпусток і звільнень, матеріального 

відшкодування збитків, завданих робітником, суперечок між учасниками 

спільно виконаної роботи щодо розподілу загальної суми заробітку, у зв’язку 

із застосуванням Закону Федеративної Республіки Німеччини про 

підприємства тощо [380, с. 38]. Із вищезазначеного можна зробити висновок 

про те, що до підвідомчості судів у трудових справах відносять передусім 

сфери, де надважливу роль відіграє забезпечення законності у трудових 

відносинах. 

Справи у трудових судах в основному розглядаються відповідно до 

норм цивільного процесу, однак допускається низка спрощених процедур для 

прискорення і здешевлення розгляду. У даному контексті вкотре звернемо 

увагу на близькість цивільної та трудової сфер у німецькому законодавстві. 

Особливістю судової процедури є спроба примирення сторін на початковому 

етапі слухання справи. У разі, якщо сторони не приходять до згоди, справа 

розглядається колегією на засадах змагальності сторін. За результатами 

розгляду суддя проголошує вирок чи рішення. Вони розмежовуються за 

видами справ (у справах, що розглядаються на підставі Закону про 

організацію підприємства і Закону про участь в управлінні підприємством, а 

також у спорах з питань тарифів, можуть бути прийняті тільки рішення) та за 

можливостями оскарження (рішення передбачає більше можливостей для 

його оскарження). Також звернемо увагу на наявність трьох інстанцій, 

причому вищою є Федеральний трудовий суд [380, с. 39-40]. Даний аналіз 

засвідчує доцільність запозичення досвіду Федеративної Республіки 

Німеччини у досліджуваному напрямку, особливо із урахуванням 

позитивного впливу діяльності таких судів на забезпечення законності у 

трудових відносинах. 

Підсумовуючи дослідження досвіду забезпечення законності у 

трудових відносинах у Федеративній Республіці Німеччині, варто зазначити, 
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що масштаби можливих запозичень досвіду даної держави не є значними. 

Передусім це обумовлено схожістю правового регулювання сфери трудових 

правовідносин в Україні та ФРН, а також недоцільністю низки змін. 

Найперспективнішим напрямом для запозичення є запровадження в 

Україні судів із трудових спорів. Даний вектор неоднозначний, адже 

існують як позитивні, так і негативні аспекти здійснення такого запозичення. 

Серед позитивних виділимо такі:  

1) сприяння забезпеченню законності у трудових відносинах;  

2) значно більша ефективність у вирішенні питань, ніж у Державної 

служби України з питань праці;  

3) одночасне спрямування на захист прав різних категорій суб’єктів 

трудових правовідносин;  

4) можливість оскарження прийнятих рішень за чіткою та зрозумілою 

процедурою.  

Негативні аспекти пов’язані, передусім, із чинним соціально-

економічним станом нашої держави:  

1) відсутність в України ресурсів для забезпечення діяльності такого 

суб’єкта;  

2) необхідність проведення чергової судової реформи;  

3) потреба у внесенні змін до низки актів вітчизняного законодавства.  

Створення в Україні інституту судів у трудових справах потребує 

наступних дій: 

I. Проведення судової реформи, що передбачає внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [381]: 

доповнення розділу ІІ «Судоустрій» главою «Суд у трудових справах», у 

тому числі статтями «Види судів у трудових справах», «Повноваження суду у 

трудових справах», «Суддя суду у трудових справах», «Голова суду у 

трудових справах», «Заступник голови суду у трудових справах». 

Орієнтовний зміст даних статей може бути таким:  

«Види і склад судів у трудових справах. 
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1. Місцевими судами у трудових справах є окружні суди, які 

утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у 

місті, або у районі (районах) і місті (містах). 

2. Апеляційний суд у трудових справах діє як суд апеляційної інстанції, 

а у випадках, визначених процесуальним законом, – як суд першої інстанції з 

розгляду трудових справ. 

3. Вищий спеціалізований суд у трудових справах є найвищим судом у 

системі судів у трудових справах, який забезпечує сталість та єдність судової 

практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. 

4. Місцевий суд у трудових справах складається з суддів місцевого суду 

у трудових справах, з числа яких призначається голова суду у трудових 

справах та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови 

суду у трудових справах. 

5. Апеляційний суд у трудових справах складається з суддів 

апеляційного суду у трудових справах, з числа яких призначається голова 

суду у трудових справах та, у визначених законом випадках, заступник або 

заступники голови суду у трудових справах. 

6. Вищий спеціалізований суд у трудових справах складається з суддів 

Вищого спеціалізованого суду у трудових справах, з числа яких 

призначається голова Вищого спеціалізованого суду у трудових справах та, у 

визначених законом випадках, заступник або заступники голови Вищого 

спеціалізованого суду у трудових справах». 

«Повноваження судів у трудових справах. 

1. Місцевий суд у трудових справах є судом першої інстанції і здійснює 

правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом. 

2. Апеляційний суд у трудових справах: 

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним 

законом; 



309 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 

інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві 

суди у трудових справах, Вищий спеціалізований суд у трудових справах; 

3) надає місцевим судам у трудових справах методичну допомогу в 

застосуванні законодавства; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

3. Вищий спеціалізований суд у трудових справах: 

1) здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у 

трудових справах у спосіб та в порядку, визначених процесуальним законом; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 

інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд; 

3) здійснює інші повноваження, визначені законом». 

«Суддя суду у трудових справах. 

Суддя у трудових справах здійснює правосуддя у трудових справах в 

порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші 

повноваження, визначені законом». 

«Голова суду у трудових справах. 

1. Голова суду у трудових справах: 

1) представляє суд у трудових справах як орган державної влади у 

зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами; 

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови суду у 

трудових справах; 

3) контролює ефективність діяльності апарату суду у трудових справах, 

погоджує призначення на посаду керівника апарату суду у трудових справах, 

заступника керівника апарату суду у трудових справах, а також вносить 

подання про застосування до керівника апарату суду у трудових справах, 

його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення 

відповідно до законодавства; 
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4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення 

судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням 

повноважень судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 

Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової 

влади про вакантні посади суддів у суді у трудових справах у триденний 

строк з дня їх утворення; 

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів суду у трудових справах; 

7) організовує ведення в суді у трудових справах судової статистики та 

інформаційно-аналітичне забезпечення суддів у трудових справах з метою 

підвищення якості судочинства; 

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів у 

трудових справах; 

9) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

2. Голова суду у трудових справах з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

3. У разі відсутності голови суду у трудових справах, його 

адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду у 

трудових справах за визначенням голови суду у трудових справах, за 

відсутності такого визначення – заступник голови суду у трудових справах, 

який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника 

голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді 

судді». 

«Заступник голови суду у трудових справах. 

Заступник голови суду у трудових справах здійснює адміністративні 

повноваження, визначені головою суду у трудових справах». 

II. Наступний вектор втілення даного напряму – внесення численних 

змін до Кодексу законів про працю України [51] чи нового Трудового 

кодексу України, що мають на меті закріплення відповідних статей. 

Найбільших змін потребує Кодекс законів про працю України, зокрема глава 
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XV «Індивідуальні трудові спори». У пункті 2 частини 1 статті 221 фразу 

«районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами» варто 

замінити на «судами у трудових справах». Подібні зміни необхідно внести до 

змісту всього нормативно-правового акта. 

Ще одним напрямом запозичення досвіду Федеративної Республіки 

Німеччини є зміна підходів до розуміння сутності недопущення 

дискримінації у трудових відносинах, яка, як нами встановлено, являє 

собою важливий аспект забезпечення законності у трудових відносинах. 

Пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України 

[51] чи нового Трудового кодексу України, згідно з якими покласти тягар 

доведення відсутності дискримінаційних дій чи наявності підстав для 

виправданої дискримінації на роботодавця, оскільки на практиці саме 

роботодавець зацікавлений у протидії чи недопущенні проявів дискримінації 

у трудових відносинах. Це можливо здійснити наступним чином: статтю 3 

проекту Трудового кодексу України [148] доповнити пунктом 4 такого 

змісту: «4. Доведення відсутності дискримінаційних дій чи наявності підстав 

для виправданої дискримінації покладається на роботодавця». Такі ж зміни 

варто внести до усіх антидискримінаційних норм. 

Щодо судів у трудових справах, варто відзначити, що Федеративна 

Республіка Німеччина та Швеція, про яку ми говорили раніше, не єдині 

держави, у яких функціонують суди у трудових справах. У даному аспекті 

корисним є аналіз досвіду Франції як однієї із найрозвиненіших країн із 

багаторічними традиціями демократичного розвитку та значними 

досягненнями у сфері побудови ефективної моделі забезпечення законності у 

трудових відносинах. Окрім того, існує низка інших аспектів, у яких 

звернення до досвіду Франції є доцільним.  

Законність у трудових відносинах у Франції забезпечується за 

допомогою норм Трудового кодексу Франції [382]. Також до особливостей 

французького законодавства належить прийняття ряду законів, спрямованих 

на розвиток виробничої демократії (Bienvenue sur Codes et Lois) [383], які 
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встановлюють норми, що надають найманим працівникам право на 

безпосередню участь в управлінні підприємствами, зокрема на рівні 

структурних підрозділів. Відзначимо, що такий підхід сприяє забезпеченню 

законності у трудових відносинах, оскільки звужує можливості роботодавців 

до неправомірної поведінки, та, відповідно, зацікавлює працівників у 

належному виконанні своїх трудових обов’язків. 

Щодо відповідальності сторін трудового договору за порушення 

законності, звернемо увагу на відповідальність роботодавців за порушення 

трудового законодавства [382]. У Франції встановлено розвинену систему 

штрафів. Прикладом є норма, що врегульовує порушення роботодавцем 

законності при виплаті заробітної плати, нижчої за мінімальний розмір. 

Штраф накладається стільки разів, скільки працівників, оплата праці яких 

здійснюється з порушенням закону. У разі, якщо протягом року порушення 

повторилось, щодо роботодавця застосовуються штрафні санкції та навіть 

тюремне ув’язнення терміном 1-2 місяці [384, с. 178]. Відзначимо, що подібні 

штрафи передбачені і Кодексом законів про працю України [51]. Так, у статті 

265 встановлено, що юридичні та фізичні особи-підприємці, які 

використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в 

разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці у 

десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 

порушення. Зауважимо, що кримінальна відповідальність за порушення 

законності у трудових відносинах чинним законодавством України не 

передбачена. Окремі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України 

[385], можуть вчинятись сторонами трудових відносин по відношенню один 

до одного (крадіжка, грабіж, необережне знищення або пошкодження майна, 

примушування до вступу в статевий зв’язок, розголошення комерційної або 

банківської таємниці, незаконне використання інсайдерської інформації 

тощо), проте вони не є наслідком порушення сторонами умов трудового 
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договору, а пов’язані із вчиненням такою особою суспільно небезпечного 

винного діяння. 

Також цікавим є досвід Франції щодо подолання негативних наслідків 

мобінгу у трудових відносинах [386, с. 98]. «Мобінг» перекладається як:  

1) натовп, юрба;  

2) голота, чернь;  

3) ватага злодіїв;  

4) нападати юрбою, оточувати, юрмитися, товпитися [387, с. 158].  

Тобто у контексті трудових відносин – це певний психологічний терор, 

цькування кого-небудь із працівників колегами, підлеглими або 

керівництвом. На багатьох французьких підприємствах та в організаціях 

мобінг зазначається в трудових договорах, проте у випадках, коли він мав 

місце, роботодавець має заплатити об’єкту психологічного терору досить 

велику суму грошового відшкодування. Відзначимо, що на сьогодні у 

Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 7005 від 25.07.2017 

про внесення змін до деяких законів України (щодо запобігання мобінгу) 

[388], яким, зокрема, передбачено внесення відповідних змін до Кодексу 

законів про працю України [51], Кримінального кодексу України [385] та 

Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI [169]. 

На сьогодні проект перебуває на стадії доопрацювання. На нашу думку, його 

прийняття суттєво сприятиме забезпеченню законності в трудових 

відносинах у випадку, якщо мобінг має місце від роботодавця по відношенню 

до працівників. 

Незважаючи на наявність подібних особливостей, французьке 

законодавство щодо забезпечення законності у трудових відносинах все ж не 

відрізняється суттєвим чином від вітчизняного, окрім власне деталізації. 

Трудовий кодекс Франції [382] є досить об’ємним нормативно-правовим 

актом, у якому значна увага приділяється максимальній деталізації правового 

регулювання різноманітних інститутів трудового права. При цьому, як 

відзначають окремі науковці, громіздка правова конструкція зазначеного 
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нормативно-правового акта швидше є негативним аспектом, аніж 

позитивним [389, с. 137]. Гонитва за «гнучкістю» та мобільністю 

застосування трудових відносин, зумовлена подоланням наслідків останніх 

економічних криз, негативно позначилась, у першу чергу, на правовому 

становищі працівників. І, як наслідок, відбулось домінування строкових 

трудових договорів, відходження від принципу in favorem з «економічних 

мотивів», перевищення нормативів робочого часу тощо. Тому у контексті 

дослідження позитивного досвіду першочергово звернемо увагу на практику 

Франції у функціонуванні судів у трудових справах. 

Трудові суди у Франції дістали назву прюдомальних. Як відзначається 

у науковій літературі, такі суди  розглядають індивідуальні трудові спори 

(розбіжності інтересів) та індивідуальні трудові спори (розбіжності в 

порушеному праві), а до їх підвідомчості віднесено розбіжності між 

роботодавцями й працівниками, що витікають із положень трудового 

договору, та позови про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті 

нещасних випадків на виробництві. При цьому не є підвідомчими 

прюдомальним судам позови щодо необґрунтованої відмови у прийому на 

роботу, оскільки вони не обумовлені порушенням сторонами законності у 

трудових відносинах [384, с. 178].  

Водночас, умовами розгляду справи у прюдомальному суді є:  

– укладення сторонами трудового договору;  

– наявність розбіжностей щодо виконання, зміни чи його припинення;  

– розбіжності щодо відшкодування шкоди, заподіяної на виробництві;  

– індивідуальний характер трудової розбіжності;  

– дотримання правил підсудності [390, с. 72-74]. Порядок призначення 

суддів прюдомального суду також є специфічним, оскільки кандидати на 

посаду судді у трудових справах висуваються організаціями роботодавців та 

профспілками. Ними можуть бути особи, що досягли віку 21 року, мають 

французьке громадянство, не мають судимостей, офіційно працевлаштовані 

або наділені статусом безробітного. При цьому вимоги щодо юридичної 
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освіти відсутні. Прюдомальний суд формується шляхом виборів, а правом 

голосу при цьому наділені усі наймані працівники, включаючи офіційно 

зареєстрованих безробітних. Кожен виборець голосує у своїй категорії 

(роботодавець або працівник), у своїй секції (промисловість, торгівля, 

сільське господарство тощо) та у своєму територіальному окрузі. Строк 

повноважень судді – 5 років. Після обрання судді проходять підготовку, 

оплачену державою, і при цьому за ними зберігається їх основне місце 

роботи й заробітна плата. 

Функції голови прюдомального суду у цілому не відрізняються від 

зроблених нами раніше пропозицій щодо створення в Україні судів у 

трудових справах. Проте, звернемо увагу на те, що функції голови суду та 

його першого заступника почергово виконують представники працівників і 

роботодавців. Тобто, якщо головою суду обрано представника працівників, 

то його першим заступником стає представник роботодавців. Згодом голова 

суду переобирається вже з переліку представників роботодавців, а перший 

заступник – із представників працівників [384, с. 179]. Відзначимо, що на 

відміну від німецьких «трудових» судів, прюдомальні суди Франції все ж 

відрізняються значно більшою специфікою і детальною регламентацією усіх 

моментів.  

Як нами відзначалось раніше, голосування за суддів здійснюється за  

секціями (промисловість, торгівля, сільське господарство тощо). Це 

обумовлено тим, що самі суди поділяються на спеціалізовані відділи за 

галузевою та суб’єктною ознаками. Такими відділами, зокрема, є відділи із 

розгляду трудових спорів і конфліктів у промисловості, торгівлі, сільському 

господарстві, а також із вирішення трудових розбіжностей вищих службовців 

та інших працівників, наприклад, надомників. Кожен відділ складається із 

двох бюро: бюро примирення та судового бюро [391, с. 115]. Тобто у разі, 

якщо в бюро примирення не вдається вирішити конфлікт шляхом укладення 

мирової угоди, то спір вирішується судовим бюро на основі принципу 

змагальності сторін. Процес проходить за правилами цивільного 



316 

процесуального провадження, проте безкоштовно і значно швидше. Прийняті 

рішення можуть бути оскарженими у вищих судових інстанціях. 

Апеляційного прюдомального суду у Франції не існує. 

Отже, зробимо висновок про те, що створення в Україні судів у 

трудових справах на підставі французького досвіду, на відміну від 

досвіду Федеративної Республіки Німеччини, потребує прийняття 

спеціального нормативно-правового акта – Закону України «Про суди у 

трудових справах». Прюдомальні суди Франції суттєво відрізняються від 

місцевих судів, а отже, правове регулювання їх діяльності потребує 

спеціального порядку. Увесь проаналізований досвід Франції у даній сфері 

вважаємо позитивним, тому його потрібно відобразити у нормах такого 

нормативно-правового акта. Особливу увагу варто звернути на такі розділи:  

1) «Засади організації судів у трудових справах», у якому 

регламентувати статті, присвячені завданням судів у трудових справах, 

принципам та правам;  

2) «Судоустрій», у якому шляхом прийняття відповідних статей 

врегулювати питання інстанцій, відділів судів у трудових справах, структури 

тощо;  

3) «Судді», який має бути присвячений встановленню вимог до особи 

судді, правам та обов’язкам, принципам діяльності, суддівської етики, 

перевірки їх способу життя тощо;  

4) «Порядок зайняття посади судді суду у трудових справах», який 

повинен регламентувати процедури виборів суддів та порядок їх призначення 

на посаду; 

5) «Кваліфікаційний рівень судді суду у трудових справах», який варто 

присвятити регламентації процедур професійного навчання суддів та 

підвищення кваліфікації. 

Також у даному нормативно-правовому акті мають бути наявними 

розділи для регламентації таких питань, як звільнення судді суду у трудових 



317 

справах з посади і припинення його повноважень та відповідальності таких 

суддів. 

Таким чином, дослідження європейської інтеграції у забезпеченні 

законності в трудових відносинах та зарубіжного досвіду забезпечення 

законності у трудових відносинах засвідчило, що вітчизняне законодавство у 

даній сфері цілком відповідає актуальним на сьогодні стандартам та 

рекомендаціям Європейського Союзу.  

Аналіз законодавства однієї із найрозвиненіших держав Європи у 

даному аспекті – Федеративної Республіки Німеччини – засвідчив, що 

вітчизняне нормативно-правове регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах у багатьох аспектах є близьким до німецького. Нами 

виділено два стратегічних напрями, за якими вітчизняне правове 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах може бути 

суттєво вдосконаленим. Один із напрямів, пов’язаний із створенням системи 

судів у трудових справах, на сьогодні є малоймовірним із огляду на 

проблеми, які мають місце в Україні. Проте, враховуючи успішну практику 

їх функціонування не лише у Федеративній Республіці Німеччині, а й в 

інших державах, у перспективі вітчизняному законодавцю варто здійснити 

саме таке удосконалення, адже воно дозволить одночасно вирішити широкий 

комплекс існуючих проблем забезпечення законності у трудових відносинах. 

Проаналізувавши досвід Франції щодо забезпечення законності у 

трудових відносинах також звернемо увагу на те, що можливих напрямів 

запозичення є не так багато. Проте досвід функціонування так званих 

прюдомальних судів є дійсно корисним для втілення у вітчизняних умовах. 

Особливістю таких судів є їх повна відмінність від місцевих, а специфіка 

діяльності спрямована на забезпечення законності у трудових відносинах. 

Підводячи загальний підсумок, зазначимо, що європейська інтеграція 

України у забезпеченні законності в трудових відносинах наразі проходить 

позитивно. Зарубіжний досвід забезпечення законності у трудових 
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відносинах є доцільним для втілення у вітчизняних умовах, передусім у 

контексті створення спеціальних судових установ у даній сфері. 
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Висновки до Розділу 5 

 

1. Тенденція недопущення дискримінації у трудових відносинах 

полягає у наступному:  

1) визначенні вичерпного переліку підстав, за яких порушення 

законності у трудових відносинах є дискримінацією;  

2) зверненні особливої уваги на дискримінацію за ознакою статі як 

порушенні законності у трудових відносинах;  

3) визначенні того, що не є дискримінацією у трудових відносинах;  

4) наданні можливості особам, які вважають, що вони зазнали 

дискримінації у сфері праці, права звернутися до суду із заявою про 

відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди. 

2. Незважаючи на те, що заборона примусової праці не є новим 

принципом для трудового права України, на сьогодні існує тенденція до 

розширення розуміння даного поняття згідно із загальноприйнятими 

міжнародними стандартами. Даний напрям варто вважати актуальною 

тенденцією правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах, його реалізація відбувається з метою встановлення 

тристоронньої взаємодії держави, роботодавців та працівників у процесі 

забезпечення та реалізації норм трудового права та прямого зв’язку між 

міжнародними стандартами й способами державного контролю у сфері праці. 

Реалізація даної тенденції вбачається у прийнятті Трудового кодексу 

України, за умови наявності відповідної статті, встановленої, зокрема, у його 

Проекті. 

3. Роль актів Ради Європи, і передусім Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), полягає в наступному: по-перше, у тому, що Україна є членом 

Ради Європи, а отже, взяла на себе зобов’язання щодо реформування чинного 

законодавства на основі норм та стандартів Ради Європи, зокрема стосовно 
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прийняття відповідних законів та приєднання до ряду конвенцій; по-друге, 

проаналізовані акти безпосередньо врегульовують трудові відносини; по-

третє, шляхом імплементації даних актів у вітчизняне законодавство Україна 

наблизила його до європейських стандартів та прискорила процес 

євроінтеграції. Поряд з цим, зміст проаналізованих нормативно-правових 

актів не характеризується значними особливостями. Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод та Європейська соціальна хартія 

(переглянута) дублюють своїм змістом розглянуті нами раніше нормативно-

правові акти, проте особливість останньої полягає в тому, що в ній  усі права 

об’єднані в єдиному комплексі.  

4. Одним із напрямів запозичення досвіду Федеративної Республіки 

Німеччини є зміна підходів до розуміння сутності недопущення 

дискримінації у трудових відносинах, яка являє собою важливий аспект 

забезпечення законності у трудових відносинах. Запропоновано внести зміни 

до Кодексу законів про працю України чи нового Трудового кодексу 

України, згідно з якими покласти тягар доведення відсутності 

дискримінаційних дій чи наявності підстав для виправданої дискримінації на 

роботодавця, оскільки на практиці саме роботодавець зацікавлений у 

протидії чи недопущенні проявів дискримінації у трудових відносинах. Це 

можливо здійснити наступним чином: статтю 3 проекту Трудового кодексу 

України доповнити пунктом 4 такого змісту: «4. Доведення відсутності 

дискримінаційних дій чи наявності підстав для виправданої дискримінації 

покладається на роботодавця». Такі ж зміни варто внести до усіх 

антидискримінаційних норм. 

5. Створення в Україні судів у трудових справах на підставі 

французького досвіду, на відміну від досвіду Федеративної Республіки 

Німеччини, потребує прийняття спеціального нормативно-правового акта – 

Закону України «Про суди у трудових справах». Прюдомальні суди Франції 

суттєво відрізняються від місцевих судів, а отже, правове регулювання їх 

діяльності потребує спеціального порядку. Увесь проаналізований досвід 
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Франції у даній сфері вважаємо позитивним, тому його потрібно відобразити 

у нормах такого нормативно-правового акта. Особливу увагу варто звернути 

на такі розділи:  

1) «Засади організації судів у трудових справах», у якому 

регламентувати статті, присвячені завданням судів у трудових справах, 

принципам та правам;  

2) «Судоустрій», у якому шляхом прийняття відповідних статей 

врегулювати питання інстанцій, відділів судів у трудових справах, структури 

тощо;  

3) «Судді», який має бути присвячений встановленню вимог до особи 

судді, правам та обов’язкам, принципам діяльності, суддівської етики, 

перевірки їх способу життя тощо;  

4) «Порядок зайняття посади судді суду у трудових справах», який 

повинен регламентувати процедури виборів суддів та порядок їх призначення 

на посаду; 

5) «Кваліфікаційний рівень судді суду у трудових справах», який варто 

присвятити регламентації процедур професійного навчання суддів та 

підвищення кваліфікації. 

Також у даному нормативно-правовому акті мають бути наявними 

розділи для регламентації таких питань, як звільнення судді суду у трудових 

справах з посади і припинення його повноважень та відповідальності таких 

суддів.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яка полягала у розкритті теоретичних й 

практичних особливостей правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах та на цій основі розробці ґрунтовних пропозиції щодо 

удосконалення трудового законодавства у відповідній сфері. За результатами 

дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки. 

1. Законність у трудових правовідносинах є принципом, методом, 

режимом та/або комплексним правовим явищем, що визначає прямий зв’язок 

між прийнятими нормами трудового права та засобами і способами 

контролю, нагляду, заохочення, примусу, можливостями звернення до 

компетентних державних органів щодо регулювання сфери праці та 

забезпечує встановлення тристоронньої взаємодії держави, роботодавців і 

працівників у процесі реалізації норм трудового права. 

Ознаками законності у трудових правовідносинах є наступні: 

1) забезпечується державним наглядом, контролем, а також можливістю 

звернення до компетентних органів; 2) при реалізації у сфері трудових 

правовідносин трансформується в правопорядок; 3) характеризується 

наявністю ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що 

регулюють трудові відносини; 4) можлива лише за умови виникнення 

трудових правовідносин. 

2. Першим етапом становлення і розвитку законності у трудових 

правовідносинах є період з 1835 року по 1913 рік, який характеризується тим, 

що він виступає початком покращення умов праці трудящих шляхом 

прийняття низки законів фабричного законодавства. Загальний рівень 

законності у трудових відносинах на цьому етапі став значно вищим, 

оскільки поступово у сферу трудових правовідносин почали проникати 

гуманність та бажання взаємодії, які виражалися у покращенні умов праці 

робітників, зокрема працюючих малолітніх. 
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Другий етап становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах бере свій початок від 1913 року і закінчується у 1922 році. 

Йому властиве те, що провести швидку трансформацію сфери трудових 

відносин більшовикам не вдалося, а більшість нових норм трудового 

законодавства приймалися на основі попередньої нормативної бази. Щодо 

стану законності у трудових відносинах, то політика у цій сфері стала ще 

більш жорсткою, хоча певні моменти, наприклад, тривалість робочого часу, 

мали позитивне значення для робітників. 

На третьому етапі становлення та розвитку законності у трудових 

відносинах (з 1922 року по 30-ті роки ХХ ст.) було спочатку покращено 

умови праці робітників завдяки зниженню примусу до праці та 

розширенню переліку прав працівників, але уже в кінці даного періоду – в 

30-ті рр. ХХ ст. – держава встановила тотальний контроль за сферою 

трудових відносин, чим автоматично посилила забезпечення законності у 

трудових правовідносинах. 

Четвертий етап становлення та розвитку законності у трудовому праві 

(від 30-х рр. ХХ ст. до моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році) 

слід вважати періодом тотального державного контролю за забезпеченням 

законності у трудових правовідносинах та і в цілому за сферою трудових 

відносин. Лише наприкінці його було розширено права працівників у сфері 

трудових відносин, що дало можливість трудовим колективам брати участь в 

управлінні підприємством та забезпеченні локальної соціалістичної 

законності на ньому. 

П’ятим етапом становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах є проміжок часу від моменту здобуття Україною 

незалежності і до сьогодення. Аналіз даного етапу показав, що порівняно із 

попередніми періодами відбулося суттєве покращення становища 

працівників, які отримали більші можливості щодо участі в процесі 

забезпечення законності. 

3. Мета законності у трудових відносинах досягається шляхом: 
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1) законодавчого закріплення та гарантування трудових прав 

суб’єктам трудових правовідносин; 

2) правового регламентування поведінки учасників трудових відносин 

відповідно до приписів чинного законодавства; 

3) забезпечення належної роботи державних органів, що наділені 

спеціальною компетенцією у галузі трудових відносин; 

4) досягнення гармонії у сфері регулювання поведінки учасників 

трудових відносин. 

4. Зaвдaння зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax пoлягaють у нacтупнoму: 

1) зaбeзпeчeнні пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa їx нaлeжнoї 

peaлiзaцiї; 

2) зaбeзпeчeнні гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa мiж coбoю; 

3) cпpиянні вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин 

Кoнcтитуцiї Укpaїни; 

4) нaлaгoджeнні eфeктивнoї дiяльнocтi opгaнiв дepжaвнoї влaди, щo 

нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx пpaвoвiднocин, вiдпoвiднo дo aктiв 

чиннoгo зaкoнoдaвcтвa; 

5) cпpиянні пoбудoвi пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiї зacaд 

функцioнувaння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa; 

6) фopмувaнні нaлeжнoгo piвня пpaвoвoї культуpи тa пpaвocвiдoмocтi 

cepeд учacникiв тpудoвиx вiднocин; 

7) вcтaнoвлeнні нeoбxiднoгo piвня дoдepжaння учacникaми тpудoвиx 

вiднocин пpипиciв зaкoнoдaвcтвa тa дocягнeння пpaвoпopядку у cфepi пpaцi. 

Функціями законності у трудових відносинах є наступні: 1) peгулятивнa; 

2) функцiя зaбeзпeчeння вepxoвeнcтвa зaкoну; 3) функцiя гумaнiзaцiї 

cуcпiльниx вiднocин; 4) виховна; 5) захисна. 

5. Виділено три підходи до визначення змісту правового регулювання 

законності в трудових правовідносинах, згідно з якими: 
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1) основний зміст правового регулювання законності й відповідної мети 

– не допустити недобросовісного використання сторонами трудового 

договору можливості вільно врегульовувати трудові правовідносини, якими 

можуть суттєво прямо чи опосередковано порушуватися права й законні 

інтереси сторін, на встановлення, визначення й охорону яких спрямоване 

трудове законодавство України; 

2) змістом трудових правовідносин, що виникають на підставі правового 

регулювання законності, є права й обов’язки сторін щодо забезпечення 

реалізації відповідних прав та виконання обов’язків, наприклад, звернення з 

претензією до іншої сторони трудового договору, звернення за захистом до 

профспілкового органу, звернення за захистом до компетентного державного 

органу, у тому числі суду, оскарження актів у трудових правовідносинах 

тощо, а також відповідних повноважень роботодавця стосовно забезпечення 

законності на підприємстві, в установі й організації; 

3) зміст правового регулювання законності у трудових відносинах 

полягає у прийнятті відповідних положень у системі правового регулювання 

трудових правовідносин та подальшій реалізації їх на практиці шляхом 

застосування й дотримання законоположень, які забезпечують фактичне 

дотримання учасниками трудових правовідносин усіх інших норм трудового 

законодавства та механізму їх реалізації, а через них – положень локального 

та індивідуального правового регулювання, які у кінцевому результаті 

дозволяють досягнути дотримання принципу верховенства права та інших 

принципів у трудових правовідносинах, забезпечуючи соціальну, економічну 

й правову справедливість. 

6. Правове регулювання законності визначає такі правила її 

застосування у частині тих пільг та гарантій, які вже врегульовані 

законодавством, що на локальному й договірному рівні дають можливість 

розширити права найманих працівників, положення ж, що зменшують обсяг 

пільг та гарантій у порівнянні із законодавством чи навіть актами локального 

правового регулювання (якщо йде мова про погіршення становища найманих 
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працівників у трудовому договорі), не підлягають застосуванню, а в разі їх 

використання у фактичних трудових правовідносинах, винні особи 

притягуватимуться до відповідальності за порушення прав найманих 

працівників, а порушені права можуть бути відновлені самостійно 

роботодавцем чи компетентним органом з розгляду трудових спорів. 

7. Правове регулювання законності у трудових правовідносинах – це ті 

основні ідеї й керівні положення, які закріплені у нормах трудового й 

суміжного законодавства, що визначають прояв законності у правових 

нормах та фактичних трудових правовідносинах, випливаючи із основного 

правового змісту законності як комплексної категорії. 

8. Основними принципами правового регулювання законності в 

трудових правовідносинах є: 1) поєднання законності з принципом 

верховенства права та іншими загальноправовими й галузевими принципами 

трудового права, що мають нормативне підґрунтя; 2) єдність і диференціація 

регулювання трудових правовідносин як засіб забезпечення базових 

трудових прав та інтересів і належне забезпечення гнучкості трудового 

законодавства відповідно до спеціальних умов праці; 3) строга ієрархія 

прояву нормативно-правових актів; 4) неможливість погіршення становища 

найманих працівників у актах нижчої ієрархії, крім випадків, які чітко 

визначені у законі; 5) забезпечення можливості надання додаткових прав, 

пільг, привілеїв, гарантій та інших благ роботодавцем у порівнянні із 

законодавством й іншими актами з дотриманням правил їх ієрархії; 6) прояв 

законності на всіх рівнях правового регулювання трудових правовідносин в 

умовах поєднання їх державного й договірного регулювання; 

7) взаємообумовленість реалізації законності рівнем правосвідомості й 

правової культури в учасників трудових правовідносин; 8) соціальна 

спрямованість режиму законності; 9) забезпечення механізму захисту й 

поновлення законності у трудових правовідносинах; 10) забезпечення 

державного, профспілкового та іншого громадського нагляду за дотриманням 

законності у трудових правовідносинах. 
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Гарантії правового регулювання законності у трудових 

правовідносинах можна визначити як інститути й положення трудового та 

пов’язаного з ним законодавства, основною функціональною 

спрямованістю реалізації якого є забезпечення та/або створення умов для 

неухильного дотримання законодавства працівником та роботодавцем, 

охорони прав та свобод і режиму дотримання інших положень 

законодавства, а також захисту й поновлення відповідних прав, інтересів 

та режиму у разі їх порушення будь-якою особою. 

9. До ознак забезпечення законності у трудових відносинах можна 

віднести: 

1) забезпечення законності у трудових відносинах як самими 

суб’єктами трудових правовідносин, так і уповноваженими державними 

органами; 

2) забезпечення законності у трудових відносинах спрямоване на 

приведення трудових правовідносин у фактичну відповідність до трудового 

законодавства; 

3) забезпечення законності у трудових відносинах передбачає наявність 

відповідних правових, організаційних та інших фактичних засобів; 

4) забезпечення законності у трудових відносинах включає такі 

складові елементи, як гарантування, реалізацію, охорону, захист та 

відновлення, що утворюють її правовий механізм; 

5) наслідком порушення законності у трудових відносинах є 

застосування заходів державного примусу; 

6) встановлення комплексної системи правових санкцій за порушення 

законності. 

10. Виведено класифікацію елементів структури механізму правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, яка здійснена за 

такими критеріями: 1) за структурною складовою: а) правові елементи; 

б) інституційні елементи; 2) за рівнем встановлення елементів: а) 

міжнародно-правові засоби забезпечення законності; б) національні засоби 
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забезпечення законності; 3) за природою суб’єкта ініціювання забезпечення 

законності: а) органи державної влади (центральні органи виконавчої влади, 

місцеві органи виконавчої влади, контролюючі органи, суди загальної 

юрисдикції, правоохоронні органи, інші державні органи); б) безпосередньо 

учасники трудових правовідносин (найманий працівник та його 

представники, роботодавець, профспілки та їх об’єднання, об’єднання 

роботодавців); 4) за типом положень законодавства щодо забезпечення 

законності у трудових правовідносинах: а) положення законодавства, якими 

встановлюється юридична відповідальність усіх видів за порушення 

трудового законодавства (не лише трудових прав); б) положення, які 

передбачають поновлення порушених трудових прав чи правопорядку; 

в) положення, які забезпечують превентивні заходи від порушення трудових 

прав; г) положення, які врегульовують засоби захисту трудових та інших 

прав; ґ) положення, які передбачають компенсації особам, що зазнали 

поршень своїх законних прав та інтересів у трудових правовідносинах; д) 

положення, які встановлюють повноваження суб’єктів у сфері захисту прав 

та законних інтересів, у тому числі самозахисту сторін трудових 

правовідносин; е) інші положення трудового законодавства; 5) за функціями 

елементів механізму дотримання трудових прав: а) норми, що спрямовані на 

забезпечення законності у трудових правовідносинах; б) норми, які 

забезпечуються нормами щодо законності у трудових правовідносинах; 6) за 

стадією функціонування механізму забезпечення трудових прав найманих 

працівників: а) стадія, коли норми (норма) права вже були порушені, як 

реагування на порушення законності у трудових правовідносинах; б) стадія, 

коли норми (норма) не були порушеними; в) стадія, коли норми (норма) ще 

не були порушеними, однак існує реальна загроза їх порушення; 7) у 

залежності від виду елементу механізму правового забезпечення законності у 

трудових правовідносинах: а) інститути захисту трудових прав та 

правопорядку; б) інститути охорони трудових прав та правопорядку; в) 

інститути поновлення трудових прав та правопорядку; г) інститути реалізації 
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трудових прав та правопорядку; ґ) інститути гарантування трудових прав та 

правопорядку. 

11. Реалізація законності у трудових правовідносинах – механізм та 

процес, який функціонує у межах забезпечення законності та полягає у 

введенні в дію приписів, які спрямовані на встановлення режиму, за якого 

порушення положень трудового законодавства зводиться до мінімуму, а 

також у застосуванні відповідних прав та обов’язків у цій сфері. 

12. У контексті вирішення теоретико-практичних проблем правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах необхідно 

невідкладно внести такі зміни до законодавства: 

1) доповнити ч. 2 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виклавши її в 

наступній редакції «2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, 

окрім передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, 

передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону та Трудовим 

кодексом України»; 

2) доповнити ст. 23 «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» частиною 4 наступного змісту: «Тимчасово до прийняття нового 

Трудового кодексу України підстави для проведення позапланових перевірок 

з питань дотримання трудового законодавства щодо офіційного оформлення 

трудових правовідносин, виплати заробітної плати у повній мірі з 

нарахуванням єдиного соціального внеску та безпеки виробництва 

встановлюються Кабінетом Міністрів України»; 

3) змінити формулювання ч. 1 ст. 345 проекту Трудового кодексу 

наступним чином: «Розпорядження на проведення інспекційного 

відвідування – позапланового заходу державного контролю – видається на 

підставі:…»; 

4) формулювання п. 5 «рішення Головного державного інспектора 

праці України» ч. 1 ст. 345 проекту Трудового кодексу замінити на 
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наступне: «5) обґрунтованої підозри порушення трудового законодавства в 

частині неофіційного оформлення трудових правовідносин, нарахування 

частини заробітної плати без сплати єдиного соціального внеску, правил 

безпеки виробництва, що створюють реальну загрозу для життя та 

здоров’я громадян»; 

5) змінити положення абз. 2 ч. 1 ст. 345 проекту Трудового кодексу, 

виклавши його у такій редакції: «Рішення про доцільність проведення 

інспекційних відвідувань приймає голова місцевого відділення Державної 

служби з питань праці або виконавчого комітету органу місцевого 

самоврядування, керуючись доцільністю на основі методології 

визначення ризиків, затвердженої центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення нагляду та 

контролю за дотриманням трудового законодавства. Обґрунтованим та 

доцільним здійснення інспекційного відвідування є, зокрема, у випадку 

наявності інформації про: 

 1) невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам 

виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за 

відповідним видом економічної діяльності; 

2) факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході 

здійснення контрольних повноважень; 

3) факти провадження господарської діяльності без державної 

реєстрації у порядку, встановленому законом; 

4) роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що 

перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника; 

5) роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної; 

6) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення 

про прийняття на роботу; 
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7) роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що 

працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше 

відсотків; 

8) працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-

правовими договорами в одного роботодавця більше року; 

9) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування 

заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної 

плати надана без дотримання вимог Кодексу законів про працю України та 

Закону України «Про відпустки»); 

10) роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація 

заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше 

суми нарахованої індексації; 

11) роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на 

умовах цивільно-правових договорів; 

12) роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких 

протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників; 

13) інші відомості, що можуть обґрунтовано свідчити про порушення 

роботодавцями законодавства в частині неофіційного оформлення трудових 

правовідносин, нарахування частини заробітної плати без сплати єдиного 

соціального внеску, правил безпеки виробництва, що створюють реальну 

загрозу для життя та здоров’я громадян». 

13. Основними проблемами правового регулювання реалізації 

законності у трудових правовідносинах є: 

1) правосуб’єктність спеціальних органів реалізації законності, зокрема 

комісій з розгляду трудових спорів; 

2) правове регулювання реалізації законності у процесі укладення 

колективних трудових договорів і угод та вирішення колективних трудових 

спорів; 

3) реалізація законності в умовах поширення нестандартних форм 

зайнятості; 
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4) реалізація законності в умовах зайнятості, пов’язаної з виробничим 

навчанням. 

Захист трудових прав найманих працівників в Україні зустрічається із 

такими базовими проблемами, які випливають із недодержання режиму 

законності: 

1) недоліками правової бази у сфері юридичної відповідальності, яка 

продовжує знаходитись на стадії формування та розвитку; 

2) неврегулюванням окремих аспектів трудових правовідносин, які 

особливо потребують такого впорядкування у зв’язку з ризиками для 

трудових прав найманих працівників; 

3) організаційним забезпеченням виконання вже наявного 

законодавства; 

4) затягуванням із прийняттям нового Трудового кодексу України, 

яким повинна бути завершена реформа трудових правовідносин. 

14. Тенденція до забезпечення правового регулювання охорони праці 

на сьогодні полягає фактично у єдиному напрямі – вдосконаленні змісту 

правових норм, що забезпечують законність у трудових відносинах шляхом 

правового регулювання охорони праці. Відповідно, її реалізація в нормах 

Трудового кодексу України дозволить забезпечити безперервне 

вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення безпеки, зниження 

виробничого травматизму і захворюваності шляхом значно чіткішого 

роз’яснення сторонам трудових відносин їх прав та обов’язків у даній сфері 

та наслідків їх невиконання. 

Підтенденція до забезпечення законності у трудових відносинах, у яких 

працівник є іноземцем, розкривається у наступному: 1) наданні права 

іноземцям та особам без громадянства вступати в трудові відносини в 

Україні; 2) наданні рівних трудових прав іноземцям та особам без 

громадянства із громадянами України; 3) встановленні пріоритету 

вітчизняного законодавства при регулюванні трудових відносин із 

іноземцями та особами без громадянства; 4) встановленні вичерпного 
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переліку трудових відносин із іноземцями та особами без громадянства, що 

не врегульовуються законодавством України. 

Підтенденція до забезпечення законності у трудових відносинах 

громадян України, які працюють за межами України, розкривається у 

наступному: 1) наданні права громадянам України працювати за кордоном; 

2) встановленні порядку правового регулювання трудових відносин громадян 

України, які працюють за межами України. 

15. Найперспективнішим напрямом запозичення іноземного досвіду є 

запровадження в Україні судів із трудових спорів. Даний вектор 

неоднозначний, адже існують як позитивні, так і негативні аспекти 

здійснення такого запозичення. Серед позитивних виділимо такі: 

1) сприяння забезпеченню законності у трудових відносинах; 

2) значно більша ефективність у вирішенні питань, ніж у Державної 

служби України з питань праці; 

3) одночасне спрямування на захист прав різних категорій суб’єктів 

трудових правовідносин; 

4) можливість оскарження прийнятих рішень за чіткою та зрозумілою 

процедурою. 

Негативні аспекти пов’язані, передусім, із чинним соціально-

економічним станом нашої держави: 

1) відсутність в Україні ресурсів для забезпечення діяльності такого 

суб’єкта; 

2) необхідність проведення чергової судової реформи; 

3) потреба у внесенні змін до низки актів вітчизняного 

законодавства. 

16. Створення в Україні інституту судів у трудових справах потребує 

наступних дій: 

I. Проведення судової реформи, що передбачає внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII: 

доповнення розділу ІІ «Судоустрій» главою «Суд у трудових справах», у 
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тому числі статтями «Види і склад судів у трудових справах», 

«Повноваження судів у трудових справах», «Суддя суду у трудових 

справах», «Голова суду у трудових справах», «Заступник голови суду у 

трудових справах». Орієнтовний зміст даних статей може бути таким: 

«Види і склад судів у трудових справах. 

1. Місцевими судами у трудових справах є окружні суди, які 

утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у 

місті, або у районі (районах) і місті (містах). 

2. Апеляційний суд у трудових справах діє як суд апеляційної інстанції, 

а у випадках, визначених процесуальним законом, – як суд першої інстанції з 

розгляду трудових справ. 

3. Вищий спеціалізований суд у трудових справах є найвищим 

судом у системі судів у трудових справах, який забезпечує сталість та 

єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним 

законом. 

4. Місцевий суд у трудових справах складається із суддів місцевого 

суду у трудових справах, з числа яких призначається голова суду у трудових 

справах та у випадках, визначених законом, заступник або заступники голови 

суду у трудових справах. 

5. Апеляційний суд у трудових справах складається з суддів 

апеляційного суду у трудових справах, з числа яких призначається голова 

суду у трудових справах та у випадках, визначених законом, заступник або 

заступники голови суду у трудових справах. 

6. Вищий спеціалізований суд у трудових справах складається з суддів 

Вищого спеціалізованого суду у трудових справах, з числа яких 

призначається голова Вищого спеціалізованого суду у трудових справах та у 

випадках, визначених законом, заступник або заступники голови Вищого 

спеціалізованого суду у трудових справах». 

«Повноваження судів у трудових справах. 
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1. Місцевий суд у трудових справах є судом першої інстанції і здійснює 

правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом. 

2. Апеляційний суд у трудових справах: 

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним 

законом; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову 

практику, інформує про результати узагальнення судової практики 

відповідні місцеві суди у трудових справах, Вищий спеціалізований суд у 

трудових справах; 

3) надає місцевим судам у трудових справах методичну допомогу в 

застосуванні законодавства; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

3. Вищий спеціалізований суд у трудових справах: 

1) здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у 

трудових справах у спосіб та в порядку, визначених процесуальним 

законом; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову 

практику, інформує про результати узагальнення судової практики 

Верховний Суд; 

3) здійснює інші повноваження, визначені законом». 

«Суддя суду у трудових справах. 

Суддя суду у трудових справах здійснює правосуддя у трудових 

справах в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші 

повноваження, визначені законом». 

«Голова суду у трудових справах. 

1. Голова суду у трудових справах: 

1) представляє суд у трудових справах як орган державної влади у 

зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами; 
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2) визначає адміністративні повноваження заступника голови суду у 

трудових справах; 

3) контролює ефективність діяльності апарату суду у трудових справах, 

погоджує призначення на посаду керівника апарату суду у трудових справах, 

заступника керівника апарату суду у трудових справах, а також вносить 

подання про застосування до керівника апарату суду у трудових справах, 

його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення 

відповідно до законодавства; 

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення 

судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням 

повноважень судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 

Державну судову адміністрацію України, у тому числі через веб-портал 

судової влади, про вакантні посади суддів у суді у трудових справах у 

триденний строк з дня їх утворення; 

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів суду у трудових 

справах; 

7) організовує ведення в суді у трудових справах судової статистики та 

інформаційно-аналітичне забезпечення суддів у трудових справах з метою 

підвищення якості судочинства; 

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів у 

трудових справах; 

9) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

2. Голова суду у трудових справах з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

3. У разі відсутності голови суду у трудових справах, його 

адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду у 

трудових справах за визначенням голови суду у трудових справах, за 

відсутності такого визначення – заступник голови суду у трудових справах, 

який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника 
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голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді 

судді». 

«Заступник голови суду у трудових справах. 

Заступник голови суду у трудових справах здійснює адміністративні 

повноваження, визначені головою суду у трудових справах». 

II. Наступний вектор втілення даного напряму – внесення численних 

змін до Кодексу законів про працю України чи нового Трудового кодексу 

України, що мають на меті закріплення відповідних статей. Найбільших змін 

потребує Кодекс законів про працю України, зокрема глава XV 

«Індивідуальні трудові спори». У пункті 2 частини 1 статті 221 фразу 

«районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами» варто 

замінити на «судами у трудових справах». 
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