
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 
 

ЧЕРНЕГА Роман Тарасович  

 
 

УДК 349.2 
 
 
 
 

КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
 
 

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; 
право соціального забезпечення 

 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Київ – 2019 



Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана в Науково-дослідному інституті публічного права. 
 
 
Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України 
ІНШИН Микола Іванович, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри 
трудового права та права соціального 
забезпечення. 

 
Офіційні опоненти: 

 
доктор юридичних наук 
ДАШУТІН Ігор Володимирович, 
Верховний суд, суддя; 
 
доктор юридичних наук 
ГАНЕЧКО Олена Миколаївна, 
Шостий апеляційний адміністративний суд, 
суддя; 
 

 доктор юридичних наук 
ПАВЛІЧЕНКО Володимир Миколайович, 
Управління Служби безпеки України в 
Харківській області, старший 
оперуповноважений по ОВС. 
 

Захист відбудеться «27» грудня 2019 року о «10» годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. 

 
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 
 
Автореферат розіслано «27» листопада 2019 року. 

 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради                С.М. Черноус 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Науково-технічна революція попередніх століть 
спричинила ускладнення технологічних процесів та засобів праці, що призвело 
до змін в умовах праці. Поряд із удосконаленням технологій виникли 
негативні фактори, пов’язані із загрозою для здоров’я та життя працюючих 
осіб. Тож проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці існували та 
існують на сучасному етапі суспільного розвитку. Сучасний підхід до 
вирішення завдань охорони праці пов’язується із розробкою організаційних та 
технічних науково обґрунтованих рішень з нормалізації умов праці та їх більш 
безпечної трансформації. 

Наявність постійного наукового інтересу до дослідження основ охорони 
праці обумовлюється фактором перманентної необхідності захисту прав та 
інтересів працівників, адже в умовах науково-технічного прогресу зросла ціна 
кожного нещасного випадку на робочому місці. Це значним чином підвищує 
роль наукових та методологічних підходів у дослідженні основ охорони праці, 
оскільки охорона праці в нашій державі розвивається на основі широкого 
використання на виробництві результатів наукових досліджень. Діяльність 
вітчизняних науковців є основою для удосконалення законодавства з охорони 
праці, яке передбачає такі умови праці та відпочинку, які дозволяють 
забезпечити максимальну довготривалість активної праці людини та 
реалізацію її здібностей до праці. Тому з моменту проголошення Україною 
незалежності наукова діяльність у напрямках розроблення теоретичних 
механізмів охорони праці здійснюється постійно, оскільки її практична 
реалізація не можлива без належної наукової уваги. 

У ст. 43 Конституції України вказано, що кожен має право на працю, яке 
може реалізуватись лише за умови належних, безпечних і здорових умов праці. 
Даний припис Конституції є основою для подальшого розвитку положень щодо 
охорони праці і робить їх одним із пріоритетних напрямків для регулювання. 
Проте сьогодні ми уже можемо зробити висновок, що питанню охорони праці 
та його правовому регулюванню не приділяється достатньої уваги з боку 
законодавця. Відповідно, даний факт породжує проблеми, пов’язані не лише з 
правовими помилками, але й з негативним впливом на економічну, екологічну 
сфери суспільного життя та безпосередньо на кожного працівника. 

Провідне місце в системі трудових прав посідає право на охорону праці, 
яке врегульоване Конституцією України та рядом інших актів законодавства. 
Встановлення даного права Основним Законом підкреслює його важливість, 
відносячи до ряду основоположних прав людини. Пов’язано це із тим фактом, 
що цілком безпечних та нешкідливих умов праці не існує. Середовище на 
виробництві завжди має певні ризики, які стосуються здоров’я людини, 
зокрема важкі виробничі умови, вибухи, пожежі, аварії тощо. Відповідні 
ризики призводять до значної кількості нещасних випадків. 

Охорона праці покликана створювати для працівника комфортні, 
безпечні умови виконання його обов’язків. Разом з тим, здійснення охорони 
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праці має ряд значних проблем, що потребують вирішення та законодавчого 
врегулювання уже найближчим часом. До них можна віднести наступні: 
мобінг, травматизм та смертність серед працівників, застарілість 
обладнання, шкідливий екологічний вплив, деструктивний вплив на 
економіку тощо. 

Економічні проблеми пов’язані із застарілістю обладнання, його 
зношеністю. В свою чергу, таке обладнання не може працювати справно, а 
отже, призводить до збільшення ймовірності травм на виробництві. 
Підприємства витрачають більше коштів на виплату матеріальних 
відшкодувань та штрафів за шкоду, завдану на виробництві, ніж на оновлення 
обладнання. Продовжуючи ланцюжок, вкажемо, що роботодавець, сплачуючи 
штрафи та ремонтуючи обладнання, встановлюватиме ціну на товар із 
урахуванням зазначених витрат. Таким чином, можемо зробити висновок, що 
відсутність належних правових норм щодо якості, амортизації засобів 
виробництва є правовою проблемою охорони праці, яка деструктивно впливає 
на економічний розвиток та збільшує травматизм серед працівників. 

Наступна проблема – відсутність нових екологічних норм виробництва. 
Зрозуміло, що викиди та скиди від підприємств з відповідним профілем 
діяльності негативно впливають на стан навколишнього середовища. В 
контексті охорони праці ми можемо говорити про відсутність необхідних 
санітарно-гігієнічних норм. Наприклад, рівень шуму й досі регулюється 
ГОСТом 12.1.003-83* ССБТ, прийнятим 1984 року. Ситуація, що склалась, 
прямо пропорційно пов’язана із економічними показниками й, відповідно, із 
рівнем травматизму. 

Тож, розглядаючи стан сучасного українського законодавства з 
охорони праці, можна виокремити головну його особливість: зазначення прав 
та обов’язків осіб щодо забезпечення охорони праці у поєднанні з низькою 
юридичною відповідальністю за порушення прав і низькою ефективністю 
механізмів контролю за виконанням обов’язків. Для впровадження дієвого 
механізму на практиці необхідно спочатку вивчити питання в теоретичному 
аспекті. Охорона праці пов’язана із розумінням прав і свобод людини, 
громадянського суспільства, верховенства права та соціальної 
справедливості. 

Від стану побудованої системи охорони праці безпосередньо залежить 
питання забезпечення одного із найголовніших конституційних прав громадян 
– права на життя та здоров’я. В той же час, у зв’язку із постійним розвитком 
суспільних відносин змін та удосконалення потребує передумова можливості 
побудови належної системи охорони праці, а саме законодавство, що 
встановлює правила поведінки у даній сфері. Як наслідок, аналіз нормативно-
правового забезпечення охорони праці є важливим напрямом наукових 
досліджень. 

На науково-теоретичному рівні питання охорони праці розглядається в 
правовому, економічному та соціальному аспектах. Комплексним 
дослідженням охорони праці займались такі науковці: В.М. Андріїв, 
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К.М. Андрющенко, В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, 
Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 
В.В. Волинець, О.М. Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, 
Л.П. Грузінова, О.А. Губська, І.В. Дашутін, Н.В. Дараганова, М.О. Дей, 
В.В. Жернаков, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, Р.В. Івах, Ю.Ю. Івчук, 
П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, 
В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, 
Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, 
М.В. Молодцов, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, 
О.Т. Панасюк, С.В. Передерін, П.Д. Пилипенко, Д.С. Підкопай, 
С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, 
Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Отже, досліджувані у науковому середовищі вектори розвитку правового 
забезпечення в сфері охорони праці є досить різнонаправленими, що в своїй 
сукупності забезпечує необхідну комплексність подальшого генезису 
законодавчого підґрунтя в сфері охорони праці. Зазначена комплексність 
підходів науковців полягає в тому, що ними розкриваються проблеми досить 
широкого спектра спрямованості, оскільки аналізовані тенденції досить 
спеціалізовані і відповідають окремим напрямам у межах охорони праці. 
Відтак пропоновані ними дії щодо подолання таких проблем мають 
розгалужений характер. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в Науково-дослідному інституті публічного 
права в рамках бюджетних тем «Правове забезпечення прав, свобод та 
законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної 
реєстрації 0115U005495), «Адміністративно-правове забезпечення розвитку 
судової влади в Україні» (номер державної реєстрації 0117U004649). 

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 забезпечення охорони праці. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 
виконати наступні завдання: 

− проаналізувати особливості історіографії та методології дослідження 
основ охорони праці; 

− з’ясувати зміст ознак охорони праці; 
− визначити специфіку правового забезпечення охорони праці; 
− сформулювати завдання та функції правового забезпечення охорони 

праці в умовах євроінтеграції України; 
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− дослідити гарантії правового забезпечення охорони праці; 
− деталізувати значення співвідношення реалізації та захисту права на 

охорону праці із забезпеченням охорони праці; 
− охарактеризувати особливості механізму правового забезпечення 

охорони праці; 
− здійснити аналіз механізму міжнародного та національного правового 

забезпечення охорони праці; 
− розкрити проблеми притягнення до юридичної відповідальності 

роботодавця за порушення у сфері охорони праці на підприємстві та проблеми 
у сфері правового забезпечення охорони праці в Україні; 

− визначити тенденції подальшого розвитку правового забезпечення 
охорони праці; 

− надати конкретні пропозиції щодо запозичення позитивного 
європейського досвіду правового забезпечення охорони праці, а саме напрями 
запозичення з урахуванням інтенсивної євроінтеграції України; 

− розробити концепцію правового забезпечення охорони праці. 
Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері охорони праці. 
Предметом дослідження є концепція правового забезпечення охорони 

праці в контексті євроінтеграції України. 
Методи дослідження. В основі методології дослідження 

дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 
спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і 
процесів, котрі мають місце в суспільстві. Положення, висновки та 
рекомендації, що містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, 
науково обґрунтовані і достовірні. 

За допомогою історичного методу з’ясовано особливості історіографії 
охорони праці (підрозділ 1.1). Формально-логічний метод використовувався 
при дослідженні понятійно-категоріального апарату у роботі (підрозділи 1.2-
3.2), виокремленні ознак охорони праці (підрозділ 1.2), характеристиці 
завдань, функцій та гарантій правового забезпечення охорони праці в умовах 
євроінтеграції (підрозділи 2.1-2.2). Системно-структурний метод надав 
сприяв деталізації специфіки механізму правового забезпечення охорони 
праці (підрозділи 3.1-3.2). За допомогою методу моделювання виокремлено 
проблеми притягнення до юридичної відповідальності роботодавця за 
порушення у сфері охорони праці на підприємстві та проблеми у сфері 
правового забезпечення охорони праці в Україні (підрозділи 4.1-4.2), а також 
визначено тенденції подальшого розвитку правового забезпечення охорони 
праці (підрозділ 5.1). Порівняльно-правовий метод використано з метою 
запозичення закордонного досвіду правового забезпечення охорони праці, 
вироблення обґрунтованих пропозицій щодо національного трудового 
законодавства у сфері охорони праці (підрозділ 5.2).  

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 
національного законодавства радянського та сучасного періодів, проекти 
законів та інших нормативних документів. У дисертаційній роботі також 
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проаналізовано міжнародні та зарубіжні джерела щодо забезпечення охорони 
праці. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 
результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з 
використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 
науки трудового права дослідити специфіку правового забезпечення охорони 
праці в умовах євроінтеграції України. За результатами дисертаційного 
дослідження сформульовано авторські основні положення, які виносяться на 
захист і містять елементи наукової новизни. В результаті дослідження 
сформульовано ряд наукових положень і висновків, запропонованих особисто 
здобувачем, зокрема: 

уперше: 
− виведено організаційну тенденцію розвитку правового забезпечення 

охорони праці, яка може реалізуватись через наступні аспекти: 
1) удосконалення систем управління в галузі охорони праці (відповідне 
удосконалення доцільно проводити шляхом створення суб’єктів управління та 
контролю у відносинах з охорони праці або забезпечення існуючих суб’єктів 
удосконаленим переліком повноважень, що забезпечить належне виконання 
ними функцій з метою досягнення поставлених цілей); 2) створення правових 
механізмів доступу громадськості до управління охороною праці (формування 
механізмів щодо впровадження науково обґрунтованої державної системи 
наглядової, навчально-методичної та контрольної діяльності громадськості у 
сфері охорони праці, що забезпечить контроль за додержанням обов’язків, 
покладених як на органи управління, так і на безпосередніх суб’єктів 
правовідносин у сфері охорони праці); 3) впровадження нових правових 
інститутів для забезпечення соціального діалогу в сфері охорони праці (серед 
можливих напрямів є налагодження взаємозв’язків органів управління та 
громадських організацій, які на підставі проведених досліджень проблем 
правового забезпечення, його ефективності можуть надавати пропозиції щодо 
змін до законодавства з метою запровадження його ефективної дії); 

− зроблено пропозицію викласти ст. 30-1 Закону України «Про охорону 
праці» у наступному вигляді: «Органи, які здійснюють державне управління 
охороною праці, зобов’язані проводити заходи, що стимулюватимуть 
правомірну поведінку серед працівників та роботодавців. Такими заходами є: 
надання рекомендацій щодо охорони праці у певній сфері господарювання; 
надання рекомендацій щодо вдосконалення охорони праці на конкретному 
підприємстві за заявою роботодавця; застосування заохочувальних засобів у 
межах компетенції. Органи, які здійснюють державне управління охороною 
праці, зобов’язані надавати письмову відповідь, що міститиме розроблені 
рекомендації, на заяву роботодавця щодо рекомендацій по вдосконаленню 
охорони праці протягом 15 днів»; 

− обґрунтовано, що слід доповнити Порядок розслідування та обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві новою 
ст. 34, що продовжуватиме тему правового статусу працівника, із яким 
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трапився нещасний випадок на виробництві, та буде містити наступну правову 
норму: «Потерпілий має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами 
розслідування; 2) отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, 
подавати документи щодо нещасного випадку та/або гострого професійного 
захворювання (отруєння); 3) надавати відповідні пояснення та додаткову 
інформацію; 4) бути повідомленим про усі рішення комісії не пізніше 1 дня з 
дати прийняття такого рішення; 5) оскаржувати рішення комісії до суду; 
6) заявляти відводи членам комісії; 7) ініціювати проведення експертиз із 
питань, що є необхідними для розгляду справи; 8) бути поінформованим про 
усі засідання комісії, час та місце їх проведення не пізніше, ніж за один день 
до їх проведення; 

− визначено доктринальне тлумачення поняття «національний механізм 
правового забезпечення охорони праці», під яким слід розуміти цілісну і 
налагоджену систему, яка поширює свою дію на чітко визначену територію та 
регулює за допомогою використання правових засобів і методів встановлення 
правових норм та застосування юридичної відповідальності за їх порушення 
чи недотримання, суспільні відносини між суб’єктами охорони праці з метою 
забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці та 
регламентації поведінки роботодавця щодо надання гарантій забезпечення цих 
прав; 

− здійснено комплексну класифікацію принципів правового 
забезпечення охорони праці, до якої входять наступні з них: 1) принципи 
створення безпечних, належних та здорових умов праці: принцип 
відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 
умов праці; принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 
підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності; принцип координації 
діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, 
роботодавців та працівників у питаннях, пов’язаних із охороною праці; 
принцип використання світового досвіду створення безпечних, належних та 
здорових умов праці; 2) принципи запобігання нещасним випадкам та 
професійним захворюванням: принцип технічного контролю за умовами праці; 
принцип комплексного розв’язання завдань охорони праці; принцип 
використання економічних методів управління охороною праці; принцип 
інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки 
працівників з питань охорони праці; 3) принципи захисту працівників, які 
потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: 
принцип обов’язковості державного соціального страхування від нещасного 
випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; принцип 
відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права застрахованої 
особи на матеріальне забезпечення і соціальні послуги у разі настання 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; принцип 
відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань; принцип адаптації трудових 
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процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та 
психологічного стану; 

− деталізовано зміст систематизаційної тенденції розвитку правового 
регулювання, яка може реалізуватись наступним шляхом: 1) інкорпорації 
нормативно-правових актів у галузі охорони праці (об’єднання нормативно-
правових актів, якими врегульовують споріднені за правовою природою 
суспільні відносини в межах правовідносин охорони праці у одному збірнику, 
без зміни їхнього змісту); 2) консолідації нормативно-правової бази, яка 
встановлює правила поведінки суб’єктів правовідносин з охорони праці 
(прийняття нових нормативно-правових актів, які об’єднають раніше діючі 
акти без суттєвих змін у їх змісті та, з набуттям чинності, повністю замінять 
акти, які стали основою для нових, об’єднаних актів законодавства); 
3) кодифікації законодавства, що регулює відносини в сфері охорони праці 
(проведення повної змістовної переробки, узгодження й об’єднання певної 
групи юридичних норм у межах інституту охорони праці в єдиному 
нормативному акті. Іншими словами, здійснення впорядкування правових 
норм, яке супроводжується переробкою їхнього змісту із скасуванням одних й 
ухваленням інших норм права, з метою створення єдиного, логічно і юридично 
цільного, нормативно-правового акта у сфері охорони праці); 

− розкрито перелік нових напрямів розвитку законодавства про 
охорону праці в країнах Заходу, який включає такі: 1) створення служб 
охорони здоров’я на підприємстві; 2) створення на великих і середніх 
підприємствах комітетів із техніки безпеки й виробничої санітарії на 
двосторонніх засадах із представників роботодавця та працівників; 
3) регулювання участі працівників у здійсненні контролю за безпекою й 
гігієною праці; 4) посилення відповідальності роботодавців за порушення 
вимог законодавства про безпеку й гігієну праці; 5) поступове скасування 
нормативно-правових актів, що встановлюють спеціальну охорону праці жінок 
(крім охорони праці вагітних жінок і жінок-матерів); 

удосконалено: 
− поняття охорони праці в суб’єктивному значенні, під яким слід 

розуміти систему прав працівника, забезпечених державою та її 
уповноваженими органами, щодо реалізації усіх можливих дій задля 
забезпечення сприятливих умов праці та збереження життя і здоров’я, які 
здійснюються відповідно до правових норм; 

− характеристику особливостей правового забезпечення охорони праці, 
якими названо наступні: 1) специфічний об’єкт забезпечення; 2) особливі 
суб’єкти забезпечення; 3) спеціально закріплені норми; 4) характерні гарантії 
та заходи; 

− розуміння правовідносин з охорони праці як специфічного виду 
трудових правовідносин між працівником та роботодавцем щодо свідомого, 
вольового та добровільного виконання ними кореспондуючих між собою прав 
і обов’язків, використання власних прав або ж дотримання заборон, що 
регулюється загальновизнаними та соціально направленими нормами права, 
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передбаченими у законодавчих та локальних правових актах у сфері охорони 
праці, а також у колективному та трудовому договорах, які здійснюються з 
метою забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 
праці і регламентації поведінки роботодавця щодо надання забезпечення цих 
прав; 

− характеристику змісту особливостей норм права у сфері охорони 
праці: 1) різновекторність; 2) зв’язок із різними правовими інститутами; 
3) дихотомічність; 

− аргументацію стосовно того, що гармонізаційна тенденція має 
здійснюватись за наступними напрямами: 1) імплементація норм 
міжнародного законодавства в національне (здійснення перенесення актів 
міжнародного законодавства в сфері охорони праці, зокрема створення 
порядку та процедур їх упровадження. Окрім цього, даний процес передбачає 
забезпечення тлумачення органами державної влади зазначених актів, 
практики їх застосування, а також дотримання та виконання норм права, які 
відповідають міжнародному праву); 2) адаптація національного законодавства 
України до міжнародних стандартів (здійснення процесу 
приведення українського законодавства в сфері охорони праці у відповідність 
з acquis communautaire, що ставить на меті досягнення 
відповідності законодавства у даній сфері тим критеріям, які встановлюються 
міжнародним співтовариством); 

− зміст доктринального тлумачення категорії «гарантії правового 
забезпечення охорони праці», яку слід трактувати як систему правових і 
організаційних загальнообов’язкових засобів, умов та способів, встановлених 
державою у змісті правових норм для виконання її обов’язків перед 
суспільством щодо регулювання сфери охорони праці, здійснення діяльності з 
контролю стосовно її дотримання, а також притягнення до юридичної 
відповідальності у випадку її недотримання, що надають суб’єктам суспільних 
відносин можливість реалізовувати свої права та свободи, а також захищати чи 
охороняти їх у встановленому законом порядку, за допомогою яких у 
суспільстві забезпечується збереження життя, здоров’я і працездатності 
людини у процесі трудової діяльності; 

− аргументацію щодо запозичення у національне законодавство у сфері 
організації охорони праці на основі досвіду Швейцарії наступних аспектів: 
розмежування суб’єктів охорони праці, які здійснюють загальний та 
безпосередній контроль у сфері охорони праці, тобто наділення центрального 
органу виконавчої влади функціями щодо загального контролю у сфері 
охорони праці, а локальних суб’єктів – органів місцевого самоврядування – 
функціями стосовно безпосереднього контролю у цій сфері; створення 
спеціальних суб’єктів охорони праці приватного характеру, котрі діятимуть 
наряду з існуючими державними суб’єктами охорони праці; 

− пропозиції щодо врахування міжнародного досвіду стосовно 
правового забезпечення охорони праці; 

дістали подальшого розвитку: 
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− аргументація сутності охорони праці, яка полягає у цілеспрямованій, 
системній діяльності держави та її уповноважених державних органів, котра 
здійснюється шляхом регулювання трудових правовідносин та пов’язаних з 
ними відносин, контролю щодо дотримання правових норм, притягнення до 
юридичної відповідальності за допомогою комплексу соціальних та фізичних 
заходів, забезпечених силою державного примусу, з метою регламентації 
поведінки роботодавця стосовно забезпечення прав працівника на життя, 
здоров’я та безпечні умови праці; 

− пропозиції щодо запозичення досвіду Великобританії у сфері охорони 
праці, а саме: необхідність усвідомлення роботодавцями своєї відповідальності 
за умови праці на підприємстві та необхідність залучення найманих 
працівників у процеси управління питаннями гігієни та охорони праці, 
оскільки здоров’я працівників і безпека робочих місць є системним елементом 
сучасного конкурентоспроможного бізнесу; стимулювання розвитку культури 
корпоративної соціальної відповідальності в бізнес-середовищі, за рахунок 
чого ефективно вирішуються численні питання охорони праці. Так, керівникам 
підприємств, членам рад директорів і правлінь регулярно направляються 
роз’яснення, де в лаконічній формі викладаються їх обов’язки у сфері охорони 
праці та описуються переваги здорових умов праці для ведення успішного 
бізнесу; створення практики підготовки та розповсюдження друкарських 
матеріалів, проведення роботи, спрямованої на профілактику травматизму на 
робочих місцях; 

− розуміння структури міжнародного механізму правового 
забезпечення охорони праці, яку складають наступні елементи: 1) норми; 
2) гарантії; 3) суб’єкти, що створюють за застосовують відповідні норми та 
гарантії; 

− положення про те, що нормами, як елементами міжнародного 
механізму правового забезпечення охорони праці, є такі: 1) юридична 
значущість; 2) регулятивний характер; 3) соціальний характер; 

− напрями для запозичення у національне законодавство позитивного 
досвіду Німеччини у сфері організації охорони праці, якими є такі: повноцінна 
регламентація проблемних та неврегульованих питань у сфері охорони праці 
як на рівні закону, так і на рівні постанов уповноважених суб’єктів; більш 
чітка регламентація процедури відповідальності за безпеку праці на 
підприємстві, в установі чи організації власника (роботодавця), у тому числі 
передбачення узгодження із зацікавленими сторонами у безпеці на робочому 
місці негативних наслідків у разі накладення стягнення; 

− аналіз сутності терміна «завдання правового забезпечення охорони 
праці» як системної, послідовної діяльності держави з реалізації логічно 
обґрунтованого та спланованого результату впливу на суспільні відносини між 
суб’єктами охорони праці щодо фізичної та психологічної безпеки життя і 
здоров’я, а також забезпечення при травматизмі на виробництві за допомогою 
правових методів та засобів; 
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− твердження про те, що, враховуючи накопичений за роки 
потенціал та досвід у сфері охорони праці та безпеки найманих працівників 
на виробництві США, можна запозичити у вітчизняне законодавство 
наступне: практику відшкодування шкоди потерпілим, зокрема, до 
досягнення пенсійного віку, коли виплати здійснюються страховою 
організацією; створення спеціальної галузевої адміністрації з питань 
охорони праці. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 
тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 
можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 
наукових досліджень теоретичних та практичних проблем забезпечення 
охорони праці; 

– у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень 
чинного Кодексу законів про працю, Закону України «Про охорону праці» 
доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 
вдосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 
забезпечення охорони праці; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 
зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 
та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право 
України», «Проблеми трудового права України», у вищих юридичних закладах 
освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній 
роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм 
та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 
права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 
особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 
Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися в 
Науково-дослідному інституті публічного права, а також були оприлюднені на 
всеукраїнських та міжнародних конференціях: «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), 
«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 
пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 р.) «Актуальні проблеми 
реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25-26 січня 
2019 р.) «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 
людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 лютого 2019 р.) «Право як ефективний 
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суспільний регулятор» (м.Львів, 15–16 лютого 2019 р.), «Правові механізми 
забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів 
суспільства та держави» (м. Харків, 14 черв. 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення в одноосібній монографії, 16 статтях, опублікованих у 
наукових фахових виданнях України, 6 статтях – у наукових виданнях іншої 
держави, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 
вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 13 підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
408 сторінок, з яких основного тексту – 334 сторінки. Список використаних 
джерел складається із 420 найменувань і займає 47 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 
темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи охорони праці» 
складається з двох підрозділів та присвячений визначенню методологічних і 
теоретичних основ охорони праці, а також з’ясуванню ознак даного явища. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія та методологія дослідження основ 
охорони праці» відзначено, що, по-перше, історіографія дослідження основ 
охорони праці дозволяє встановити напрями наукового дослідження даного 
інституту, коло науковців, які здійснювали вирішення значних завдань у галузі 
охорони праці, питання, пов’язані із основами охорони праці, які належним 
чином досліджені, а також теоретичні прогалини у даній сфері. По-друге, вже 
здійснені на сьогодні дослідження інституту охорони праці є найбільш 
відпрацьованими і визнаними теоріями або сукупністю взаємопов’язаних 
теорій (методів), що стосуються даної сфери, які при цьому ґрунтуються на 
різних аксіоматичних доктринах та концептуальних засадах. Тому важливо 
зробити відповідні висновки щодо того, що ж на сьогодні являє собою наука 
основ охорони праці в нашій державі. Тож ґрунтовне вивчення історіографії 
дослідження основ охорони праці дозволить детальніше встановити ступінь 
наукової розробленості даної сфери в Україні, допоможе молодим ученим 
виявити теоретичні прогалини основ охорони праці, а досвідченим – 
упорядкувати науково-дослідницьку діяльність таким чином, щоб згодом за її 
результатами полегшити втілення здобутих знань у практичній площині. 

Вітчизняні науковці акцентують свою увагу на теорії даної науки, 
ігноруючи наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Напрями, за якими 
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здійснюють дослідження у сфері основ охорони праці, є наступними: 
1) контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці; 2) порушення 
вимог законодавства про охорону праці, адміністративна та кримінальна 
відповідальність порушників охорони праці; 3) правове регулювання охорони 
праці. 

Аргументовано, що метод документального аналізу в сфері охорони 
праці застосовується при вивченні та узагальненні результатів діяльності 
органів публічної адміністрації, де найголовнішими є показники виробничого 
травматизму, які дозволяють визначити ступінь проблематичності сфери 
охорони праці. 

Під порівняльно-правовим методом варто розуміти порівняння окремих 
елементів охорони праці між собою, порівняння охорони праці із іншими 
підгалузями трудового права, порівняння правових норм, які врегульовують 
охорону праці, тощо. Тобто будь-яке порівняння правових явищ, їх 
співставлення чи протиставлення здійснюється за допомогою порівняльно-
правового методу. Так само може порівнюватись законодавство про охорону 
праці різних держав, нормативно-правові акти, чинні сьогодні, та нормативно-
правові акти, які були чинні раніше, тощо. В дослідженнях, раніше 
проаналізованих нами у даній роботі, порівняльно-правовий метод 
використовувався саме для порівняння вітчизняного законодавства про 
охорону праці із законодавствами інших держав, передусім Європейського 
Союзу. 

Застосування порівняльно-правового методу може потребувати прийому 
опису, для того щоб роз’яснити сутність порівнюваних правових явищ; 
прийому аналізу – щоб порівняти їх спільні та відмінні риси; прийому 
пояснення – щоб пояснити ці відмінності, виділити переваги та недоліки 
кожного із порівнюваних явищ. Іншими словами, кожен метод – це унікальна 
комбінація прийомів. Тому обмеження прийомів методології дослідження 
основ охорони праці вичерпним переліком є недоречним. 

У дослідженнях у сфері основ охорони праці системний, системно-
структурний, функціональний чи структурно-функціональний методи 
застосовуються при аналізі юридичних складів злочинів чи правопорушень 
суб’єктів охорони праці, при визначенні місця і ролі інституту охорони праці в 
системі трудового права України, при дослідженні повноважень органів 
публічної адміністрації у сфері охорони праці тощо. Зокрема використання 
системного методу здійснюється у ситуаціях, коли певний інститут 
складається із великої кількості складових елементів (наприклад, систему 
публічної адміністрації у сфері охорони праці становить низка органів, кожен 
із яких характеризується особливими функціями). В такому разі системний 
метод дозволяє встановити специфіку функціонування кожного із них. 

Підкреслено, що, по-перше, аналіз історіографії свідчить про те, що на 
сьогодні у досліджуваній сфері було здійснено не так багато дисертаційних 
досліджень. Незважаючи на стрімкий розвиток сфери охорони праці після 
проголошення Україною незалежності, довгий час наукові розробки 
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проводилися переважно у формі науково-практичних коментарів до 
законодавства та навчальних посібників. Останніх два десятиліття намітилась 
тенденція до здійснення наукових розвідок стосовно проблематики 
нормативно-правового регулювання охорони праці та відповідальності 
суб’єктів трудових правовідносин за порушення вимог охорони праці. Але 
кількість таких робіт незначна. По-друге, аналіз питання методології 
дослідження основ охорони праці продемонстрував однакове застосування 
методів наукового пізнання дослідниками основ охорони праці. 
Проаналізований перелік методів є стабільним для праць усіх науковців, 
виділених нами для аналізу. Результати дослідження свідчать про те, що 
найбільш часто вченими застосовується діалектичний, історико-аналітичний, 
системний, порівняльно-правовий, формально-логічний та статистичний 
методи. 

У підрозділі 1.2 «Правова природа охорони праці» підкреслено, що 
здійснення охорони праці має ряд значних проблем, які потребують вирішення 
та законодавчого врегулювання уже найближчим часом. До них відносяться 
наступні: мобінг, травматизм та смертність серед працівників, застарілість 
обладнання, шкідливий екологічний вплив, деструктивний вплив на економіку 
тощо. 

Обґрунтовано, що поняття «охорона праці» є діяльністю складною й 
багатоаспектною. Сьогодні відсутнє не тільки єдине розуміння самого 
поняття, а навіть критеріїв, за якими розмежовуються підходи до розуміння 
такого поняття. Так, аналізуючи праці науковців, ми дійшли висновку, що 
охорону праці можна розглядати у наступних значеннях: 1) залежно від 
обсягу, що включається до поняття: у вузькому, широкому та надширокому 
розумінні; 2) залежно від приналежності: як комплексне соціальне явище; як 
комплексну галузь права; як систему прав, що належить лише до трудового 
права; 3) залежно від ролі у трудовому праві: як інститут трудового права; як 
принцип трудового права; як сутність трудового права. 

Зазначено, що реабілітаційна сутність охорони праці проявляється в 
обов’язку роботодавця відшкодувати витрати, пов’язані із відновленням 
здоров’я працівника, якщо відповідне погіршення сталося через виконання 
професійних обов’язків із порушенням законодавчих норм. Пов’язаною із 
даними елементами сутності є санітарно-гігієнічна, що проявляється в 
нормативному передбаченні відповідних стандартів, недотримання яких 
впливає на здоров’я працівника, відповідно, й на його продуктивність, а також 
збільшує витрати на лікування та реабілітацію. 

Відзначено, що охорона праці – це не сукупність окремих дій щодо 
врегулювання відповідних правовідносин, а система, що складається із заходів 
організаційного, технічного, санітарного тощо характеру, які передбачаються 
правовими нормами. Їхня результативність при застосуванні кожного заходу 
окремо буде мінімальною, а інколи й спричинятиме шкоду. Дане твердження 
пояснюється саме комплексністю охорони праці, взаємозв’язком усіх 
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елементів, які разом становлять певний механізм реалізації. Відповідно, злам 
однієї деталі в механізмі призведе до його загальної несправності. 

Розділ 2 «Зміст правового забезпечення охорони праці» складається з 
чотирьох підрозділів та присвячений аналізу поняття, мети, завдань, функцій, 
гарантій та принципів правового забезпечення охорони праці, а також 
розкриттю видів і змісту кожного з них. 

У підрозділі 2.1 «Наукова інтерпретація правового забезпечення 
охорони праці» зауважено, що обов’язковими елементами правового 
забезпечення є: 1) правотворча діяльність органів державної влади; 
2) нормативно-правовий акт як форма виразу такої діяльності; 3) умови, що 
сприяють виконанню приписів нормативно-правового акта (правове 
регулювання, реалізація норми, нормативно-правовий акт, акт індивідуальної 
дії). Це дає підстави сприймати правове забезпечення як діяльність держави з 
унормування суспільних відносин із використанням нормативно-правових 
актів та створення необхідних умов реалізації зазначених актів за допомогою 
відповідних правових засобів. 

Визначено, що правовим забезпеченням є цілеспрямована, системна 
діяльність держави та її уповноважених державних органів щодо встановлення 
правових норм, які регулюють суспільні відносини, а також діяльність з 
контролю щодо дотримання встановлених норм, притягнення до юридичної 
відповідальності за допомогою комплексу юридичних засобів, забезпечених 
силою державного примусу, у випадку недотримання встановлених норм. 

Обґрунтовано, що розглядати особливості правового забезпечення 
охорони праці необхідно в аспекті наявності обов’язкових ознак правового 
забезпечення, а саме: наявності об’єкта правового забезпечення; наявності 
суб’єкта правового забезпечення; наявності встановлених норм права; 
наявності змісту правовідносин, які підлягають правовому забезпеченню; 
наявності встановлених гарантій, заходів, засобів, форм та методів правового 
забезпечення. 

З’ясовано, що об’єктом правового забезпечення охорони праці є 
суспільні відносини в системі правових, соціальних та економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і 
працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Сфера дії правового забезпечення охорони праці поширюється на всіх 
юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують 
найману працю, та на всіх працюючих. Таким чином, правове забезпечення 
поширюється на відносини між роботодавцем та працівником, при цьому 
покладаючи обов’язок із забезпечення збереження життя, здоров’я, і 
працездатності працівника, а самому працівнику надає гарантії безпечних 
умов праці, що забезпечує можливість захисту одного із основоположних прав 
– права на життя та здоров’я. 

У підрозділі 2.2 «Мета і завдання правового забезпечення охорони праці 
в умовах євроінтеграції України» підкреслено, що метою правового 
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забезпечення охорони праці повинно бути гармонійне поєднання як технічних 
вимог до стану, якості, амортизації обладнання, його екологічності, так і 
регулювання суспільних відносин між суб’єктами охорони. Розвиток таких 
суспільних відносин повинен реалізовуватися за допомогою правових методів 
заохочення та рекомендації стосовно взаєморозуміння та дотримання прав. 

Відзначено, що мета – це логічно обґрунтований та бажаний результат 
свідомої й послідовної діяльності людини шляхом впливу на оточуючі її 
явища. Особливо варто наголосити на аспектах бажаності результату та 
свідомого його досягнення, оскільки саме вони є критеріями, що відрізняють 
мету від наслідків. Останні можуть бути й передбачувані, але не залежати від 
волі чи бажання людини. Мета правового забезпечення – це викликаний 
суспільними потребами та інтересами, логічно обґрунтований, спланований 
результат діяльності держави щодо правового впливу на найважливіші 
суспільні відносини за допомогою правових методів і засобів на основі 
правових принципів. 

Резюмовано, що мета правового забезпечення охорони праці є 
основоположною для функціонування усієї системи. Вона виконує 
психологічну та організаційну роль, оскільки впливає на свідомість суб’єктів 
охорони праці, виокремлюючи їх інтереси і потреби, та дозволяє узгоджувати 
їхню діяльність задля досягнення самої мети. Крім того, визначення мети дає 
можливість застосовувати порівняльно-правовий метод при співставленні 
бажаних та фактичних результатів, виділити проблеми та, як наслідок, 
удосконалити всю систему. 

Мета й завдання формуються залежно від нагальних проблем та 
суспільних потреб, розвитку технологій тощо. Відповідно, правове 
забезпечення повинно лише трансформуватись згідно з даними вимогами. 
Крім того, враховуючи мінливість та швидкість зміни суспільних процесів, з 
одного боку, та важку процедуру зміни законів, з іншого боку, закріплення їх 
на даному рівні видається не доцільним. У такому випадку більш ефективними 
будуть підзаконні нормативно-правові акти, що містять конкретні завдання 
щодо охорони праці в межах компетенції кожного із центральних органів 
виконавчої влади. 

Завдання охорони праці становлять єдину послідовну систему, що бере 
свій початок з моменту встановлення норми. Для її ефективної реалізації 
визначають гарантії, передбачають право на захист та можливість 
застосування юридичної відповідальності. Разом з тим, охорона праці можлива 
не лише на підприємствах, а і в установах, державних органах, тому 
визначення лише одного суб’єкта звужує її можливості. 

Економічні завдання правового забезпечення охорони праці полягають у 
тому, що для розвитку економіки необхідно, щоб підприємці могли 
розраховувати на стабільний дохід, а це можливо забезпечити лише 
стабільною політико-правовою ситуацією в державі, оскільки стабільність 
дозволить підприємцям вкладати гроші в новітні технології, котрі сприятимуть 
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зменшенню виробничих ризиків та екологічної шкоди, що, в свою чергу, 
підвищить безпечні для життя й здоров’я умови праці. 

Суб’єкти охорони праці можуть виконувати різні функції залежно від 
конкретної ситуації, відповідно, й перебирати на себе роль працівника, 
роботодавця чи державного органу. Однак першочерговим їх інтересом 
залишається задоволення власних потреб щодо безпеки життя й здоров’я, 
належного рівня комфорту. Саме тому правове забезпечення охорони праці 
здатне і вливає на соціокультурну сферу. Так, встановлення належних умов 
праці дозволяє кожній особі зосередиться на інших питаннях, як-от: освіти, 
культури, спорту, науки тощо. Такий процес, у свою чергу, має наслідком 
підвищення загального рівня свідомості суспільства та правосвідомості й 
правової культури зокрема. 

Становлення громадянського суспільства сприятиме зменшенню 
навантаження на контрольно-наглядові органи через зменшення ризику самого 
порушення. Також охорона праці стане важливим інтересом не лише для 
працівників, але й для всього населення, оскільки кожен член громадянського 
суспільства усвідомлюватиме відповідальність за власні дії та їх наслідки для 
оточення. 

Специфіка правових завдань забезпечення охорони праці полягає у 
створенні належної нормативно-правової бази шляхом внесення 
обґрунтованих змін до законодавства. Такі зміни можуть вважатись 
обґрунтованими, якщо вони не суперечать правовим принципам, викликані 
суспільними потребами, відповідають європейським стандартам або ж 
встановлюють вищі стандарти, а також сприяють реалізації мети охорони 
праці. Таким чином, правове забезпечення охорони праці зможе встановити 
чіткі повноваження державних органів та їх межі, створити дієві механізми 
реалізації інших завдань, визначити коло прав і обов’язків працівників і 
роботодавців та прозорі способи захисту від їх порушення. 

Підкреслено, що завданнями екологічного характеру для правового 
забезпечення охорони праці є створення комфортних умов для розвитку 
природозахисного, екологічного бізнесу, надання пільг та субсидій для 
підприємств, що впроваджують новітні технології. Важливі заходи у цьому 
контексті полягають у дотриманні сталої державної політики та стабільності 
законодавства. Завдання правового забезпечення охорони праці повинні 
підпорядковуватись основним принципам та діяти лише в межах права, 
оскільки тільки так можна досягнути рівності та справедливої реалізації 
природних прав на безпеку життя та здоров’я працівників. 

У підрозділі 2.3 «Функції правового забезпечення охорони праці в 
умовах євроінтеграції України» відзначено, що функції правового 
забезпечення охорони праці – це напрями діяльності держави щодо 
правового впливу на суспільні відносини між суб’єктами охорони праці 
стосовно врегулювання економічних, політичних, адміністративних, 
екологічних факторів з метою встановлення фізичної та психологічної 
безпеки життя й здоров’я працівника, а також забезпечення при 
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травмуванні на виробництві за допомогою правових методів, засобів та 
згідно з правовими принципами. 

Особливими функціями правового забезпечення охорони праці є 
наступні: 1) захисна; 2) контрольно-наглядова; 3) каральна. 

Доведено, що каральна функція виявляється через застосування 
юридичної відповідальності. Виховна функція пов’язана із аспектом 
підвищення правової культури серед працівників, а також спрямована на 
донесення до порушників недопустимості такої поведінки через небезпечні 
наслідки. Превентивна роль покарання забезпечується й усіма іншими 
функціями правового забезпечення охорони праці й реалізується через 
донесення до суб’єктів охорони праці можливості застосування юридичної 
відповідальності за допомогою стабільної судової і правоохоронної системи, 
що гарантує її застосування при порушеннях та через вплив на рівень 
свідомості та самовідповідальності суб’єктів охорони праці. 

Контрольно-наглядова функція найбільш яскраво розкривається через 
повноваження державних органів. Тобто фактично наявність контролю й 
нагляду є однією із гарантій ефективності захисту. Разом з тим, необхідно 
зменшити ризики від зловживання повноваженнями посадовими особами 
державних органів. Саме тому правове забезпечення охорони праці є 
комплексним. Для ефективності здійснення функції контролю й нагляду 
необхідно забезпечити зменшення рівня корупції, підвищити юридичну 
техніку написання нормативно-правових актів як загалом, так і стосовно 
компетенції державних органів тощо. 

Резюмовано, що функції правового забезпечення охорони праці 
безпосередньо пов’язані із двома поняттями: право та охорона праці. Зв’язок із 
правом означає підпорядкованість правовим принципам, необхідність 
виконання загальної мети права. Також це свідчить про можливість реалізації 
функцій лише правовим шляхом за допомогою правових методів та засобів, а 
отже, закріплення у законодавстві прав, обов’язків, повноважень та юридичної 
відповідальності суб’єктів. Зв’язок з охороною праці надає функціям 
специфіку, робить їх конкретними й пов’язує з суспільними відносинами. 
Функції допомагають встановити межу можливої поведінки за допомогою 
правових засобів та керуючись принципами рівності й верховенства права. 

У підрозділі 2.4 «Принципи та гарантії правового забезпечення охорони 
праці» доведено, що принцип технічного контролю за умовами праці полягає у 
тому, що органами державного нагляду, трудовими колективами підприємств і 
організацій, професійними спілками та іншими громадськими організаціями, 
функціями яких є не лише з’ясування недоліків, а й діяльність, спрямована на 
запобігання травматизму та професійним захворюванням, може здійснюватися 
контроль за дотриманням нормативно встановлених засад охорони праці. У 
разі виявлення порушень дані суб’єкти наділені повноваженнями вимагати 
усунення недоліків. 

Принцип комплексного розв’язання завдань охорони праці можна 
пояснити тим, що охорона праці потребує одночасної актуалізації 
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загальнодержавних, галузевих, регіональних програм з охорони праці. 
Відповідно, на рівні підприємств роботодавцем мають вживатись заходи, 
спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі 
трудової діяльності та недопущення нещасних випадків у майбутньому. Самі 
працівники мають дотримуватись відповідних законодавчих приписів, 
спрямованих на запобігання травматизму та професійним захворюванням. 
Тому правове забезпечення охорони праці досягатиме своїх цілей лише тоді, 
коли на кожному із перерахованих рівнів суб’єкти зосереджуватимуть свою 
діяльність на розв’язанні завдань охорони праці. 

Принцип використання економічних методів управління охороною праці 
полягає у тому, що без належного фінансового забезпечення потреб охорони 
праці її правове забезпечення не матите жодного сенсу. Так, роботодавець 
повинен здійснювати фінансування охорони праці на рівні підприємств, 
установ чи організацій. У разі настання страхового випадку працівник має 
бути забезпечений належним чином за рахунок державного соціального 
страхування. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників спеціальним 
одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, для чого також 
необхідні відповідні фінансові ресурси. На основі наведених прикладів цілком 
логічним є висновок про те, що правове забезпечення охорони праці 
безпосередньо залежить від економічного забезпечення. Тому в сучасних 
умовах створення безпечних, належних та здорових умов праці без 
відповідних фінансових ресурсів є неможливим. 

Принцип відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права 
застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі 
настання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
тісно пов’язаний із попереднім проаналізованим принципом і полягає у тому, 
що у разі настання потреби у матеріальному забезпеченні чи наданні 
соціальних послуг особа має таку допомогу отримати. 

Про це так само свідчить ще один принцип – відшкодування шкоди 
особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань. Його сутність близька до сутності попередніх проаналізованих 
фундаментальних ідей – у разі настання потреби у допомозі особа має 
отримати таку допомогу. 

Принцип адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 
урахуванням його здоров’я та психологічного стану має подвійне значення: 
по-перше, умови праці повинні відповідати можливостям працівника, щоб у 
результаті мінімізувати ризики нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань; по-друге, у разі травмування на виробництві 
працівника чи отримання професійного захворювання на підприємстві мають 
бути сформовані такі умови, щоб надати працівнику можливість реалізувати 
своє право на працю. 

Сутність принципу використання світового досвіду створення 
безпечних, належних та здорових умов праці полягає у врахуванні досягнень 
інших держав у царині правового забезпечення охорони праці, а також в 
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удосконаленні на основі цього вітчизняних механізмів. Даний принцип 
передбачає вивчення зарубіжного досвіду, виконання міжнародних договорів 
та угод, учасником яких є Україна, та поступове наближення вітчизняного 
правового забезпечення охорони праці до кращих світових зразків. 

Гарантії у загальному розумінні є системою правових 
загальнообов’язкових засобів, встановлених державою у змісті правових норм 
для виконання її обов’язків перед суспільством, що надають суб’єктам 
суспільних відносин можливість реалізовувати свої права та свободи, а також 
захищати чи охороняти їх у встановленому законом порядку. 

Під гарантіями правового забезпечення охорони праці слід розуміти 
систему правових і організаційних загальнообов’язкових засобів, умов та 
способів, встановлених державою у змісті правових норм для виконання її 
обов’язків перед суспільством щодо регулювання сфери охорони праці, 
здійснення діяльності з контролю стосовно її дотримання, а також 
притягнення до юридичної відповідальності у випадку її недотримання, що 
надають суб’єктам суспільних відносин можливість реалізовувати свої права 
та свободи, а також захищати чи охороняти їх у встановленому законом 
порядку, за допомогою яких у суспільстві забезпечується збереження життя, 
здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Розділ 3 «Механізм правового забезпечення охорони праці» 
складається із двох підрозділів та присвячений дослідженню особливостей 
механізму національного та міжнародного правового забезпечення охорони 
праці, а також характеристиці складових елементів. 

У підрозділі 3.1 «Механізм міжнародного правового забезпечення 
охорони праці» вказано, що механізм правового забезпечення має окрему 
структуру, яка розкривається через наявність ряду обов’язкових елементів, 
котрі забезпечують ефективність його застосування. Враховуючи 
вищенаведений аналіз, вважаємо, що до структури відповідного механізму 
входять норми, які встановлюють правила поведінки суб’єктів правовідносин, 
суб’єкти, які встановлюють відповідні правила, та гарантії, які забезпечують 
реалізацію і виконання відповідних правил. Слід також наголосити, що на 
ефективність механізму правового забезпечення впливає не лише сама 
наявність зазначених елементів, але і їхній взаємозв’язок, завдяки якому 
відповідні елементи формують цілісну систему. 

Міжнародний механізм правового забезпечення охорони праці має 
наступні складові структури: 1) норми; 2) гарантії; 3) суб’єкти, що створюють і 
застосовують відповідні норми та гарантії. Норми та гарантії за своєю формою 
є правовими нормами, які використовують на різних стадіях забезпечення 
(правові норми встановлюють правила поведінки, а гарантії забезпечують 
дотримання встановлених правил). Відтак норми та гарантії доцільного 
розглядати в сукупності. 

Виявлено, що найбільший вплив на забезпечення охорони праці на 
міжнародному рівні здійснюється Міжнародною організацією праці, а також 
проаналізовано нормативно-правові акти в сфері охорони праці, встановлені 
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ними правила поведінки та гарантії забезпечення дотримання відповідних 
правил. МОП здійснює не лише фактичне встановлення норм як засобів 
правового забезпечення, але й передбачає гарантії їх імплементації та 
реалізації. Таким чином, встановлюються гарантії правового забезпечення 
охорони праці як складової механізму правового забезпечення в даній сфері. 

Основне завдання МОП у галузі охорони праці – поліпшення якості умов 
праці в усіх її аспектах. Це, зокрема, профілактика професійного травматизму і 
профзахворювань, застосування принципів ергономіки, угода щодо тривалості 
робочого часу, поліпшення змісту та організації праці й умов праці у цілому. 
Для досягнення цих цілей МОП проводить наступну роботу: здійснює 
підготовку та перегляд міжнародних трудових стандартів; спрямовує експертів 
для допомоги державам-членам ООН на їхнє прохання; організовує 
тристоронні зустрічі між представниками урядів, роботодавців і робітників, 
включаючи промислові комітети, з метою вивчення найважливіших проблем, 
що стоять перед основними галузями промисловості; проводить дослідницьку 
роботу і науковий аналіз у цій сфері. 

Найбільш визначальне місце займає ЄС, оскільки директиви, що 
приймаються в рамках даного Союзу, мають силу закону для всіх його країн. 
Поряд із цим, відзначимо, що прийняті директиви відповідають конвенціям 
МОП. Це додатково підкреслює важливість даного органу, утвореного при 
ООН. У той же час, розробляючи нові нормативні та директивні документи, 
МОП враховує позитивний досвід країн-членів ЄС, що вказує на двосторонній 
зв’язок між організаціями та обраний правильний вектор розвитку, який 
передбачає реалізацію найкращих ідей та пропозицій, дієвість котрих, крім 
наукових досліджень, перевірена часом та досвідом. 

Важливість дослідження міжнародного механізму правового 
забезпечення охорони праці, зокрема в частині його складових – норм, які 
закріплюють правила та стандарти охорони праці, пов’язана із статусом таких 
міжнародних норм та відповідним поширенням їх дії на значну кількість осіб. 

Створюється система правил щодо організації охорони праці, 
встановлення стандартів, яких повинні дотримуватись роботодавці, котрі є 
особами, відповідальними за належні умови праці для своїх працівників. 
Встановлення окремих обов’язків, які передбачають конкретні правила для 
роботодавців, беззаперечно, є важливим елементом норм права як елемента 
механізму правового забезпечення з метою розвитку і урегулювання відносин 
у сфері охорони праці. 

У підрозділі 3.2 «Механізм національного правового забезпечення 
охорони праці» відзначено, що досконалий національний механізм правового 
забезпечення охорони дозволить зменшити навантаження на державні органи, 
оскільки власне трудові відносини між працівником та роботодавцем щодо 
охорони праці набудуть нових рис і потребуватимуть не контролю та 
притягнення до юридичної відповідальності, а здійснення загального нагляду і 
проведення заохочувальних заходів з метою стимулювання розвитку. 
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Юридична відповідальність виступає одним із засобів гарантування 
реалізації прав та виконання обов’язків. Проте саме вона закріплюється на 
національному рівні, отже, більш доречним буде включення до елементів 
національного механізму не усіх гарантій, а саме юридичної відповідальності. 
Досліджуючи адміністративно-правову форму, слід зазначити, що охорона 
праці реалізується дещо відмінним шляхом та не потребує чітко визначеної 
саме адміністративної процедури, тому й необхідність включати такий 
елемент до механізму відсутня. 

Юридичні факти активізують дію норм права, що втілюється у 
відносинах між суб’єктами охорони праці. У разі ж настання факту їх 
порушення виникає юридична відповідальність. Наголошено, що існує різниця 
між санкцією та юридичною відповідальністю. Під першою розуміють засоби 
примусового впливу, що застосовуються у разі невиконання або неналежного 
виконання зобов’язання. Тобто санкція уже є наслідком визнання необхідності 
застосування юридичної відповідальності, тому більш доцільним було б 
використання саме даного формулювання. 

Юридичну відповідальність не можна назвати саме обов’язковим 
елементом правового забезпечення, так як вона наступає тільки у виключних 
моментах порушення прав або ж недотримання заборон. Правомірність актів 
безпосередньої реалізації прав та обов’язків, у свою чергу, взагалі виключає 
можливість її застосування. Щодо виконання функції гарантування, то права й 
обов’язки забезпечуються й іншими правовими методами та засобами, такими 
як заохочення та рекомендації. Крім того, включення юридичної 
відповідальності до механізму правового забезпечення охорони праці може 
викликати дисбаланс як між іншими його елементами, так і у 
взаємовідносинах між державою та суспільством через встановлення наголосу 
на централізоване управління та недотримання принципів рівності й 
добровільності. 

Норми права у сфері охорони праці слугують упорядкуванню та 
правовому визначенню суспільних відносин у даній сфері. Саме тому вони 
повинні водночас бути як максимально узагальненими, щоб мати можливість 
впливати на велику кількість суспільних відносин, так і мати посилання на 
конкретні юридичні факти задля встановлення меж та можливості 
використання залежно від напряму охорони праці. Важливо, щоб у нормі 
права був збережений баланс, що допоможе правильно обрати найважливіші 
суспільні відносини та забезпечити як свободу прав для суб’єкта охорони 
праці, так і задоволення загальносуспільних інтересів. 

Наголошено на тому, що варіативність життєвих подій спричиняє 
необхідність встановлення та дослідження юридичних фактів. Вони у 
більшості випадків передують застосуванню норм права та виникненню 
правовідносин. Щодо охорони праці, то такі юридичні факти пов’язані із 
діяльністю суб’єктів охорони праці та завжди саме із їх дією. Більш глибоко 
дослідити даний елемент механізму правового забезпечення дозволить аналіз 
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підходів до загальнотеоретичного визначення юридичного факту та його 
особливостей, як одного із видів фактів у трудовому праві. 

В аспекті охорони праці юридичні факти повинні мати відповідну 
правову норму, що може бути закріплена на різних ієрархічних рівнях, однак 
чітко встановлювати усі ознаки певної дії. Крім того, важливими є лише 
правові наслідки, а не будь-які, що настали через певне явище. Так, факт 
порушення роботодавцем умов забезпечення безпеки праці може спричинити 
значні економічні втрати, проте для визначення зміни правовідносин цей 
наслідок не матиме ніякої ролі. Для охорони праці мають значення лише дії, 
що були свідомо вчинені одним із суб’єктів. Подія, яка не залежала від волі 
жодного із суб’єктів, не викличе зміни у правовідносинах, не буде застосовано 
юридичну відповідальність або ж, навпаки, заходи заохочення. Так, форс-
мажорні обставини в охороні праці можуть бути викликані лише природними 
умовами, усі ж неполадки із технікою є наслідком або недбалого ставлення до 
виконання своїх обов’язків роботодавцем, або ігнорування правил безпеки 
працівником. 

Юридичні факти з охорони праці безпосередньо пов’язані як із самим 
інститутом трудового права, так і з іншими елементами механізму правового 
забезпечення охорони праці. Їх дослідження дозволяє встановити початок та 
точку відліку роботи механізму. Крім того, аналіз юридичних фактів дає 
можливість глибше зрозуміти взаємозв’язок між суб’єктами охорони праці та 
встановити фактори, які впливають на результативність або ж, навпаки, 
невдалість правовідносин з охорони праці. 

Акти реалізації права від юридичних фактів та інших суміжних понять 
відрізняє правомірний характер поведінки, яка завжди повинна відповідати 
правовим нормам та бути спрямованою на їх виконання. Варто зазначити, що 
реалізація права можлива як при взаємодії двох і більше суб’єктів охорони 
праці, так і при діяльності лише працівника або ж роботодавця шляхом 
видання локальних актів та їх дотримання. 

Доведено, що акти безпосередньої реалізації норм права у сфері охорони 
праці – це свідомі, добровільні та правомірні діяння суб’єктів охорони праці 
щодо реалізації передбачених у законодавчих та локальних правових актах у 
сфері охорони праці, а також колективному та трудовому договорах норм 
права з метою забезпечення права працівника на життя, здоров’я та безпечні 
умови праці та обов’язку роботодавця стосовно надання гарантування цих 
прав. 

Констатовано, що акти безпосередньої реалізації норм права у сфері 
охорони праці є, безсумнівно, лише національним елементом механізму 
правового забезпечення, оскільки йому притаманний правомірний характер, 
який забезпечується шляхом реалізації норм, чітко закріплених у 
законодавстві. Також саме акти дозволяють дослідити способи, причину 
поведінки суб’єктів охорони праці, що дає можливість удосконалити механізм 
та зробити його більш гнучким і ефективним. 
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Розділ 4 «Теоретичні і практичні проблеми правового забезпечення 
охорони праці» складається з двох підрозділів, у яких розглянуто теоретичні 
та практичні проблеми правового забезпечення охорони праці, а також надано 
аргументовані пропозиції щодо їх вирішення. 

У підрозділі 4.1 «Доктринальні проблеми у сфері правового забезпечення 
охорони праці в Україні» вказано, що розв’язати доктринальну проблему щодо 
наукової необґрунтованості наданих визначень поняття «хронічне професійне 
захворювання» можливо, встановивши максимально чіткі межі можливого 
застосування запозичених понять із медицини, які не повинні впливати на 
правовий зміст. Відповідно, під хронічним професійним захворюванням слід 
розуміти підтверджений висновком лікаря фізіологічний стан працівника, що 
порушує звичайні та постійні процеси в його організмі через негативний вплив 
на нього умов виконання трудових обов’язків, який не проявився б в інших 
умовах трудової діяльності та при дотриманні роботодавцем правових вимог 
щодо охорони праці. 

Для охорони праці молоді є характерними ті ж елементи сутності, що й 
для загальної охорони праці, але питання необхідності виділення його як 
окремого субінституту та структурного елемента залишається відкритим. 
Найпершою особливістю, яку можна виділити одразу, є спеціальний суб’єкт, 
яким виступає молодь. Варто наголосити, що поняття «молодь» дещо ширше, 
ніж поняття «неповнолітня особа». Різниця між ними полягає у віці, оскільки 
вік, до якого особа вважається неповнолітньою, визначений законом, вживання 
ж терміна «молодь» зустрічається лише на науково-теоретичному рівні. Проте в 
контексті охорони праці слід наголосити саме на необхідності використання 
останнього терміна, так як він включає як малолітніх осіб, так і неповнолітніх та 
дозволяє більш систематизовано розглянути особливості даної групи. 

Метою охорони праці молоді є встановлення роботодавцем таких 
безпечних для життя й здоров’я умов праці молодого працівника, які б 
дозволяли виконання трудових обов’язків лише після визначеного законом 
віку, в комфортних умовах, що забезпечують гармонійний розвиток 
особистості, рівні можливості із працівниками старшого віку. 

На основі аналізу доктрини зроблено висновок, що більш глибоко та 
детально досліджено питання зв’язку охорони праці із іншими галузями права, 
зокрема кримінальним або ж адміністративним правом. Вирішено й питання 
застарілості наукових поглядів щодо права, оскільки на сьогодні у роботах 
використовуються найбільш сучасні правові теорії й гіпотези. Слід 
наголосити, що чисельність наукових напрямів стосовно охорони праці, у яких 
би не здійснювались дослідження, наразі є незначною, однак їх обсяг часто 
може бути недостатнім для впливу на загальне розуміння охорони праці. Саме 
тому серед сучасних доктринальних проблем однією із найбільш негативних 
вважається відсутність спеціалізованих понять або ж відокремленість від 
решти напрацювань. 

Щодо соціологічної сторони охорони праці осіб, що працюють на пенсії, 
то вона полягає у збереженні належного рівня комунікації та можливості бути 
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частиною соціуму через трудові відносини. У даному випадку важливим є 
питання балансу, який має визначати сама особа. Відповідно, соціологічна 
сторона розкривається через надання можливості пенсіонерам реалізовувати 
більш широке коло власних прав. 

Досліджуючи економічну сторону охорони праці осіб, слід вказати на 
певні проблеми, що найперше пов’язані із різними інтересами роботодавця, 
держави та самого працюючого пенсіонера. Так, працюючи на пенсії, особа, 
насамперед, забезпечує власні економічні інтереси, які дозволяють їй досягти 
бажаного рівня комфортності життя. Виходячи із даного твердження, 
зазначимо, що роль держави та роботодавця полягає не у сприянні 
виникненню трудових відносин та застосуванню охорони праці, а у створенні 
загальних умов, за яких виконання трудових обов’язків можливе без 
порушення права на безпечні для життя й здоров’я пенсіонера умови праці. 
Таким чином, економічна сторона розкривається у наданні можливості 
пенсіонеру отримувати додаткові кошти. 

Останньою (не менш важливою) стороною є правова, що також 
пов’язана із певними особливостями. Так, право на працю є загальним, 
відповідно, держава може визначати лише певні особливості щодо суб’єкта і 
можливостей. Отже, правова сутність полягає у встановленні меж можливого 
застосування праці пенсіонерів. Однак у даному випадку, на відміну від 
обмеження праці жінок чи молоді, коли забезпечуються національні інтереси, 
метою є баланс між самим правом на працю та правом на охорону праці, 
оскільки чим більший вік особи, тим більш специфічні умови потрібно 
створювати для праці, які б не погіршувати стан здоров’я цієї особи. 

У підрозділі 4.2 «Практичні проблеми у сфері правового забезпечення 
охорони праці в Україні та шляхи їх вирішення» встановлено, що основними 
практичними проблемами на сьогодні є невідповідність міжнародного та 
національного законодавства з охорони праці, а також діяльність органів 
державної влади і юридична відповідальність у сфері охорони праці. Щодо 
першої зазначеної проблеми, то вона полягає у невідповідності термінології, а 
також відсутності тих змін, котрі передбачені міжнародними документами, що 
значно ускладнює як сам процес реформування законодавства, так і втілення 
правових норм суб’єктами суспільних відносин із охорони праці. Стосовно ж 
питання діяльності органів державної влади, до компетенції яких входить 
сфера охорони праці, то його сутністю є проблема відносин між ними та 
роботодавцями й працівниками. Оскільки більш доцільними є саме 
превентивні дії щодо порушень законодавства, а також створення умов для 
заохочення правомірної поведінки, то для цього необхідно співпрацювати, а це 
допоможе розв’язувати проблеми у найшвидший спосіб. Слід зазначити, що 
вирішення певного елементу проблеми ще не свідчить про її загальне 
розв’язання. Так, було вирішено проблеми щодо наближення європейського 
міжнародного й національного законодавства шляхом скасування цілого ряду 
стандартів з охорони праці, які уже були застарілими, удосконалено механізм 
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діяльності органів державної влади, до компетенції яких входить сфера 
охорони праці. 

Відзначено, що ст. 9 Порядку розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві необхідно 
доповнити ч. 1 та ч. 2, які міститимуть наступні правові норми: 
«1. Роботодавець зобов’язаний створювати умови для раннього виявлення 
професійних захворювань у працівників. 2. Строк давності для розслідування 
нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) на 
виробництві становить три роки з дня їх настання. У випадку несвоєчасного 
повідомлення роботодавця або коли втрата працездатності працівника настала 
не одразу, строк давності для розслідування нещасних випадків на 
виробництві становить 5 років». 

Резюмовано, що слід удосконалити ч. 3 ст. 155 КЗпП України, виклавши 
її наступним чином: «Надання дозволу на введення в експлуатацію нових і 
реконструйованих об’єктів виробничого та соціального-культурного 
призначення є обов’язком центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони праці, який здійснюється за заявою 
роботодавця або ж будь-якого зацікавленого суб’єкта». Також дану ст. 155 
необхідно доповнити ч. 4, ч. 5 та ч. 5-1, що міститимуть наступні правові 
норми: «рішення про надання дозволу надається протягом 14 днів. 
Продовжити строк розгляду заяви про надання дозволу можливо на 14 днів, 
про що повідомляється у письмовій формі роботодавця не пізніше наступного 
дня із дати прийняття рішення про продовження строку ( ч. 4); посадова особа 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну владу у сфері 
охорони праці, у випадку необґрунтованої відмови у наданні дозволу або ж 
порушення строків розгляду заяви притягується до юридичної 
відповідальності, визначеної ст. 39 Закону України «Про охорону праці» (ч. 5); 
роботодавець, що не повідомив про введення в експлуатацію нових і 
реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного 
призначення центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких входить 
сфера охорони праці, притягується до відповідальності відповідно до ст. 43 
Закону України «Про охорону праці» (ч. 5-1)». 

Слід доповнити ч. 5 та ч. 6 ст. 157 КЗпП України наступними правовими 
нормами: «центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких входить 
сфера охорони праці, зобов’язані переглядати існуючі стандарти не рідше, ніж 
один раз на 3 роки, або ж позачергово на прохання сторони соціального 
діалогу (ч. 5); посадові особи центральних органів виконавчої влади, до 
компетенції яких входить сфера охорони праці, за порушення визначених 
строків притягуються до юридичної відповідальності. Посадові особи 
центральних органів виконавчої влади чи роботодавець за відмову у співпраці 
притягуються до юридичної відповідальності (ч. 6)». 

Обґрунтовано, що розділ 6 Закону України «Про охорону праці» варто 
доповнити новою нормою, яка б стосувалась усіх компетентних органів, що 
згадані у даному розділі. Відповідно, нова ст. 30-1 Закону України «Про 
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охорону праці» буде мати наступний зміст: «1. Органи, які здійснюють 
державне управління охороною праці, зобов’язані проводити заходи, що 
стимулюватимуть правомірну поведінку серед працівників та роботодавців. 
Такими заходами є: надання рекомендацій щодо охорони праці у певній сфері 
господарювання; надання рекомендацій щодо вдосконалення охорони праці на 
конкретному підприємстві за заявою роботодавця; застосування 
заохочувальних засобів у межах компетенції. 2. Органи, які здійснюють 
державне управління охороною праці, зобов’язані надавати письмову 
відповідь, що міститиме розроблені рекомендації, на заяву роботодавця щодо 
рекомендацій по удосконаленню охорони праці протягом 15 днів». 

Підсумовано, що на сьогодні правове забезпечення охорони праці має 
велику кількість недоліків. Наукові дослідження щодо конкретних напрямів 
удосконалення правових норм проводяться постійно, однак вирішення однієї 
проблеми часто спричиняє виникнення ще декількох. На основі проведеного 
аналізу як наукових позицій, так і законодавства з охорони праці можливо 
дійти висновку, що ключовим моментом є прийняття нового кодифікованого 
акта, оскільки реформування законодавства та підвищення ефективності 
правового забезпечення охорони праці не може бути дієвим, якщо воно 
часткове. Проте на основі запропонованих нами змін до сучасного 
законодавства можливо дійти висновку, що головним є саме зміст норм права 
із охорони праці, який повинен належним чином бути відображеним за 
допомогою юридичної техніки, а також зрозумілим особам, які його 
реалізують. Відповідно, реформування законодавства та удосконалення 
правового забезпечення охорони праці мають бути послідовними та 
охоплювати сферу правової освіти, діяльності органів публічної влади та 
роботодавців, що створюватимуть цілісну систему і результативний механізм 
правового забезпечення права працівника на безпечні для життя та здоров’я 
умови праці. 

Розділ 5 «Напрями оптимізації правового забезпечення охорони 
праці» складається з двох підрозділів, у яких розглянуто комплексні шляхи 
удосконалення правового забезпечення охорони праці, зокрема з урахуванням 
позитивного зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 5.1 «Тенденції подальшого розвитку правового забезпечення 
охорони праці» відзначено, що систематизація законодавства дозволить, крім 
забезпечення можливості більш зручного правозастосування, узгодити наявні 
норми у даній сфері між собою. Таким чином, під час систематизації 
законодавства орган законодавчої влади отримає можливість проаналізувати 
весь наявний масив нормативно-правових актів у галузі охорони праці, 
визначити прогалини правового регулювання та колізії у ньому, обрати вектор 
спрямованості правового регулювання з урахуванням норм міжнародних 
нормативно-правових актів та затвердити його. 

Слід розглянути можливість запровадження проходження обов’язкових 
курсів з підвищення кваліфікації відповідних працівників, які повинні бути 
регулярними з огляду на досить значний масив інформації, знань та навичок, 



27 

які відповідні працівники повинні отримати. Зауважимо, що питання 
забезпечення охорони праці виходять за межі суто юридичних знань. Ті 
особи, на яких покладено обов’язок із забезпечення належних та безпечних 
умов праці на підприємстві, потребують досить широкого спектра знань, 
серед яких особливої уваги заслуговують знання та навички з протипожежної 
безпеки та енергетики. Окрім того, зазначені особи повинні мати достатні 
знання щодо самого процесу виробництва на підприємстві та можливих 
ризиків, які пов’язані із виконанням трудової функції працівниками. Таким 
чином, обов’язок щодо необхідності отримання знань такими особами 
повинен покладатись не лише на державу, яка може запровадити загальні 
курси підготовки відповідних спеціалістів, але й на підприємства, які 
деталізують загальні знання в межах специфіки виробництва на конкретному 
підприємстві. 

Аргументовано, що загальна кількість актів, які здійснюють правове 
забезпечення охорони праці, лише підкреслює довгий шлях кропіткої роботи з 
приведення даних актів до сучасних умов ринкових відносин. При цьому саме 
зміна планової економіки на ринкові відносини є важливим аспектом, оскільки 
із відповідною зміною актуальним стало не лише забезпечення прав 
працівників щодо охорони праці, але й дотримання інтересів роботодавців у 
даних відносинах. Саме досягнення консенсусу між інтересами обох сторін є 
передумовою розвитку не тільки правового забезпечення охорони праці, але і 
дотримання суб’єктами відповідних правовідносин встановлених вимог. 

Актуалізаційна тенденція розвитку правового забезпечення охорони 
праці передбачає аналіз наявного масиву нормативно-правових актів, 
виявлення застарілих норм та таких, що не відповідають сучасним суспільним 
відносинам, і, що найважливіше, – чинному законодавству, створюючи при 
цьому правові колізії. Проведений аналіз повинен стати передумовою для 
внесення змін до таких нормативних актів або їх скасування. При цьому 
вважаємо, що скасування застарілого акта не завжди повинно мати наслідком 
прийняття на його зміну нового, більш актуального, та такого, що відповідає 
сучасним вимогам і рівню суспільних відносин. Враховуючи час прийняття 
частини актів з охорони праці, а саме період існування СРСР, очевидним є 
можливість зникнення частини врегульованих суспільних відносин, які були 
предметом регулювання. Саме в такому випадку прийняття нового акта 
вважаємо недоцільним. 

Інкорпорація, а саме групування наявних нормативних актів у одному 
збірнику, є недостатньою для подальшого розвитку правового забезпечення 
охорони праці, оскільки наявний масив законодавчої бази потребує не лише 
інкорпорації, але й аналізу стосовно наявності колізій, застарілості, 
відповідності стандартам Європейського Союзу та рівню суспільних відносин. 
Більш доцільним вважаємо здійснення кодифікації, а саме включення 
необхідних для регулювання норм у новий законодавчий акт, позбавивши 
чинності норми, які не є актуальними на сьогодні. Інкорпорація може лише 
частково виконати дану функцію, оскільки передбачає втрату чинності актом 
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повністю після невключення його до збірника. Однак у наявних актах, які хоча 
в більшості своїй і є застарілими, можливо виявити норми, котрі забезпечать 
належний рівень охорони праці у сучасних умовах. Відзначимо, що 
систематизація нормативних актів, з огляду на особливості її проведення, 
може застосовуватись разом із іншими тенденціями розвитку правового 
забезпечення охорони праці як самостійно та паралельно, так і у складі інших 
тенденцій, зокрема актуалізації правового забезпечення. 

Підсумовано, що очевидною є необхідність правильної організації 
внутрішніх процесів на підприємстві з метою створення безпечних умов праці, 
що забезпечить як інтереси роботодавців у належній роботі підприємства, так і 
достатній рівень безпеки для життя та здоров’я самих працівників. Модель 
відповідних змін повинна бути розроблена на державному рівні з метою її 
імплементації в локальні акти підприємств, що дозволить ефективно 
запровадити належні та необхідні механізми у сфері охорони праці і значно 
підвищити рівень її правового забезпечення. Це, безперечно, є значущим 
напрямом розвитку даної галузі. 

У підрозділі 5.2 «Європейський та світовий досвід правового 
забезпечення охорони праці: напрями запозичення з урахуванням інтенсивної 
євроінтеграції» вказано, що цікавим досвідом в охороні праці 
Великобританії є робота Комісії з охорони і безпеки праці з доведення до 
кожного працівника і роботодавців знань з охорони праці на робочому 
місці. З даною метою тиражується значна кількість спеціалізованих 
матеріалів, які розраховані на різні цільові аудиторії. При цьому вони у 
зручній і простій формі інформують роботодавців та працівників 
організацій про основні вимоги Закону «Про охорону здоров’я працівників 
та безпеку праці». Процедура оцінки ризиків описана просто і зрозуміло: 
«п’ять кроків оцінки ризиків», результати оцінки ризиків вносяться в 
спеціальну реєстраційну карту для аналізу і складання плану заходів щодо 
зниження професійних ризиків і ліквідації загроз здоров’ю працівника. 
Обов’язковою вимогою є проведення процедури оцінки професійних 
ризиків з періодичністю однин раз на рік. Таким чином, можна досягти 
необхідного ступеня контролю над факторами, що несуть ризик загрози 
здоров’ю на робочому місці, та побудувати сучасну систему управління 
професійними ризиками, якою охоплюється кожне робоче місце в 
організаціях всієї країни, і підтримувати її в актуальному стані. 

Як свідчить практика охорони праці у Великобританії та США, 
ефективність виконання законодавства у сфері охорони праці у значній мірі 
залежить від діяльності інспекції з питань праці (у нашій країні ці функції 
виконує Державна служба з питань праці). Хоча законодавство й надає таким 
органам значні повноваження, на практиці останні досить часто стикаються із 
суттєвими труднощами. Існує досить велика кількість причин, що 
обумовлюють відповідну ситуацію, а саме: відсутність або недостатня 
розробленість механізму притягнення до відповідальності осіб, котрі 
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перешкоджають роботі інспекторів, складність процедури застосування 
законодавчих санкцій тощо. 

Досвід Республіки Польщі є корисним у побудові лаконічної ієрархічної 
структури суб’єктів охорони праці, зокрема особливої уваги та аналізу 
можливості впровадження в Україні заслуговує чітко регламентована система 
суб’єктів охорони праці на національному, тобто державному рівні. 

Німецьке законодавство, порівняно з іншими країнами, поняття охорони 
праці розкриває ширше, оскільки, крім заходів, спрямованих на забезпечення 
безпечних умов праці на робочому місці і на профілактику нещасних випадків 
та професійних захворювань, воно включає регулювання робочого часу та 
часу відпочинку. В цілому законодавство Німеччини в даній сфері охоплює 
весь спектр безпеки і охорони праці на виробництві, а саме: регулює всі 
вимоги стосовно дотримання роботодавцем положень трудового 
законодавства; вимагає від роботодавця створення організаційної структури, 
що забезпечує умови дотримання охорони праці; регулює права і обов’язки 
працівників; передбачає розробку технічних регламентів і стандартів безпеки в 
трудовому процесі. 

Головною особливістю сфери охорони праці в Німеччині є широке 
розповсюдження профспілок. Будь-який суб’єкт господарювання, що здійснює 
свою виробничу діяльність на її території, повинен стати членом галузевої 
професійної спілки (Berufsgenossenschaft) в межах свого адміністративно-
територіального округу. Загалом у Німеччині діє 35 профспілок, до яких 
входять близько 22 000 учасників. Німецькі профспілкові організації є 
незалежними установами і не підпорядковуються державним або політичним 
органам. Джерела фінансування профспілок формуються за рахунок щорічних 
внесків роботодавців. При цьому розмір внеску кожного платника напряму 
залежить від рівня травматизму в його компанії. Така система фінансування 
заохочує роботодавців докладати максимальних зусиль для покращення рівня 
безпечності праці і захисту робітників. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 
аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 
доктрині розкрити проблеми правового забезпечення охорони праці в 
контексті євроінтеграції України, а також розробити пропозиції щодо їх 
вирішення. За результатами дослідження сформульовано нижченаведені 
основні висновки. 

1. Визначено, що напрями, за якими здійснюють наукові дослідження у 
сфері основ охорони праці, є наступними: 1) контрольно-наглядова діяльність 
у сфері охорони праці; 2) порушення вимог законодавства про охорону праці, 
адміністративна та кримінальна відповідальність порушників охорони праці; 
3) правове регулювання охорони праці. 
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2. Резюмовано, що методологію дослідження основ охорони праці 
формують наступні елементи: 1) методи: а) діалектичний метод; б) історико-
аналітичний (історико-правовий) метод; в) системний (системно-структурний, 
структурно-функціональний) метод; г) порівняльно-правовий метод; 
ґ) формально-логічний (формально-догматичний, логіко-семантичний) метод; 
д) статистичний метод; 2) підходи: а) соціологічний підхід; б) психологічний 
підхід; в) інші підходи; 3) прийоми: а) прийом опису; б) прийом аналізу; 
в) прийом пояснення; г) прийом тлумачення; ґ) прийом класифікації; д) інші 
прийоми. 

3. Охорона праці в об’єктивному значенні – це система правових норм, 
що регулюють правовідносини між роботодавцем та працівником щодо 
безпеки праці, та діяльність уповноважених органів, які здійснюють контроль 
та нагляд за діяльністю роботодавця з метою регулювання його поведінки 
стосовно забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 
праці. 

4. Для охорони праці характерні наступні загальні ознаки: 
1) спеціальний предмет, що проявляється у регулюванні охорони права не 
лише в контексті трудових правовідносин, які виникають, змінюються та 
припиняються, а й тих, котрі впливають чи будь-яким іншим чином пов’язані 
із даними правовідносинами; 2) системність, яка проявляється у наявності 
взаємопов’язаних правових норм, спрямованих на забезпечення прав 
працівника щодо безпечних умов праці; 3) гуманістичний характер, тобто 
розуміння права працівника на життя та здоров’я як найвищої цінності. 

5. Правове забезпечення охорони праці – це цілеспрямована, системна 
діяльність держави та її уповноважених державних органів щодо 
встановлення правових норм, які регулюють трудові правовідносини та 
пов’язані з ними відносини, а також діяльність з контролю стосовно 
дотримання правових норм, притягнення до юридичної відповідальності за 
допомогою комплексу соціальних, фізичних та юридичних засобів, 
забезпечених силою державного примусу, з метою регламентації поведінки 
роботодавця щодо надання гарантій забезпечення прав працівника на життя, 
здоров’я та безпечні умови праці. 

6. Мета правового забезпечення охорони праці – це логічно 
обґрунтований та спланований результат діяльності держави з впливу на 
суспільні відносини між суб’єктами охорони праці щодо врегулювання 
економічних, політичних, адміністративних, екологічних факторів фізичної та 
психологічної безпеки життя й здоров’я працівника, а також забезпечення при 
травмуванні на виробництві за допомогою правових методів, засобів та згідно 
з правовими принципами. 

7. Завданнями правового забезпечення охорони праці є такі: 
1) забезпечення ефективного функціонування системи охорони праці; 
2) узгодження інтересів держави, роботодавців та працівників між собою; 
3) удосконалення правових норм відповідно до сучасних європейських 
концепцій охорони праці; 4) гарантування можливості реалізації прав та 
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обов’язків суб’єктів охорони праці; 5) забезпечення можливості швидкої 
трансформації механізмів охорони праці відповідно до науково-технічного 
прогресу; 6) вдосконалення нормативної бази; 7) встановлення чітких 
правових механізмів дій у разі настання травматичних випадків. 

8. Загальні функції правового забезпечення охорони праці: 
1) профілактична; 2) організаційно-правова; 3) об’єднуюча. 

9. Принципи правового забезпечення охорони праці – це керівні 
фундаментальні ідеї, які встановлені у змісті правових норм законодавства про 
охорону праці, впливають на зміст прийнятих нормативно-правових актів, 
передусім Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, 
Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-
XIV та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та які за 
своєю природою становлять основу функціонування права й визначаються 
безпосередньо в законодавстві. 

10. Гарантії правового забезпечення охорони праці: 
1) гарантії створення належних, безпечних і здорових умов праці: 
– гарантія інформування працівника про стан охорони праці на 

підприємстві, в установі, організації під час укладання трудового договору; 
– гарантія охорони праці працівника під час роботи; 
– гарантія додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, 

будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів 
виробництва; 

– гарантія заборони введення в експлуатацію підприємств та 
впровадження нових технологій, які не відповідають вимогам охорони праці; 

– гарантія розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві; 

2) гарантії додаткового захисту працівників: 
– гарантія пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; 
– гарантія забезпечення працівників спеціальним одягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами 
та компенсацій за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття; 

– гарантія видачі молока і лікувально-профілактичного харчування у 
встановлених законом випадках; 

– гарантія забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною 
водою; 

– гарантія перерв у роботі для обігрівання і відпочинку; 
– гарантія обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій; 
– гарантія переведення на легшу роботу за станом здоров’я; 
– гарантія охорони праці жінок; 
– гарантія охорони праці неповнолітніх; 
– гарантія охорони праці осіб з інвалідністю (їх навчання, 

перекваліфікація і працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій, 
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встановлення на їх прохання неповного робочого дня або неповного робочого 
тижня та створення пільгових умов праці); 

3) гарантії соціального захисту та допомоги у разі настання нещасного 
випадку чи професійного захворювання: 

– гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я 
працівників або у разі їх смерті (отримання матеріального забезпечення, 
страхових виплат та соціальних послуг); 

– гарантія послуг медичної та професійної реабілітації (включаючи 
збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, придбання 
автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, 
відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної 
реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрати на житло 
та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його 
супроводжує, тощо); 

– гарантія захисту прав працівника у разі настання нещасного випадку 
чи професійного захворювання, у тому числі й судового. 

11. Міжнародний механізм правового забезпечення охорони праці – 
цілісна та налагоджена система правових засобів і гарантій, а також 
спеціальних суб’єктів, які поширюють свою дію між різними народами, 
створених і закріплених у цілях встановлення правових норм, які регулюють 
трудові правовідносини та пов’язані з ними відносини, а також за допомогою 
яких здійснюється діяльність з контролю щодо дотримання встановлених 
правових норм, притягнення до юридичної відповідальності за допомогою 
комплексу соціальних, фізичних та юридичних засобів, забезпечених силою 
державного примусу, з метою регламентації поведінки роботодавця щодо 
надання гарантій забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні 
умови праці. 

Ознаки суб’єктів механізму правового забезпечення охорони праці: 
1) розгалуженість; 2) системність; 3) обмежена обов’язковість актів. 

12. Елементи національного механізму правового забезпечення охорони 
праці: 1) норми права із охорони праці; 2) правовідносини між суб’єктами 
охорони праці; 3) юридичні факти, що стосуються охорони праці; 4) акти 
реалізації прав та обов’язків суб’єктів охорони праці. 

13. Норми права в сфері охорони праці – це соціально спрямовані, 
загальновизнані та формально виражені правила, що встановлюються або 
санкціонуються державою та її відповідними органами щодо регулювання 
правовідносин між суб’єктами охорони праці стосовно реалізації ними 
власних прав та обов’язків, дотримання заборони, а також щодо 
застосування юридичної відповідальності за їх порушення задля 
забезпечення прав працівника на життя, здоров’я і безпечні умови праці та 
регламентації поведінки роботодавця стосовно надання гарантій реалізації 
цих прав. 

14. Юридичні факти у сфері охорони праці – це передбачені у 
загальновизнаних та соціально спрямованих нормах права, закріплених у 
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законодавчих та локальних правових актах у сфері охорони праці, а також 
колективному та трудовому договорах, соціальні обставини, що виникли 
внаслідок свідомих і вольових діянь суб’єктів охорони праці та спричинили 
правові наслідки у вигляді виникнення, зміни чи припинення трудових 
відносин щодо охорони праці й безпосередньо пов’язаних із ними. 

15. Акти безпосередньої реалізації норм права у сфері охорони праці – 
це свідомі, добровільні та правомірні діяння суб’єктів охорони праці стосовно 
реалізації передбачених у законодавчих та локальних правових актах у сфері 
охорони праці, а також колективному та трудовому договорах норм права з 
метою забезпечення права працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 
праці та обов’язку роботодавця щодо надання гарантування цих прав. 

16. Доктринальними проблемами правового забезпечення охорони праці 
є такі: 

1) застарілість наукових матеріалів, на основі яких були надані 
визначення поняття «хронічне професійне захворювання»; 

2) відсутність напрямів дослідження, де специфіка забезпечення охорони 
праці відрізняється від загальної суб’єктним складом: 

− відсутність доктринальних досліджень охорони праці молоді; 
− відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб із 

інвалідністю; 
− відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб, що 

працюють на пенсії. 
17. До практичних проблем у правовому забезпеченні охорони праці 

відносяться такі: 
1) застарілість правового забезпечення співпраці між органами публічної 

влади та роботодавцями й працівниками: 
− недосконала процедура отримання надання Мінсоцполітики дозволу 

на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого та 
соціально-культурного призначення; 

− недосконала діяльність щодо видання стандартів з охорони праці 
Міністерством охорони здоров’я; 

2) прогалини у законодавчо визначеному процесі розслідування 
нещасних випадків на виробництві: 

− відсутність чіткого переліку процесуальних прав працівника у процесі 
розслідування нещасних випадків на виробництві; 

− незабезпечення принципу рівності процесуальних прав працівника та 
роботодавця у процесі розслідування нещасних випадків на виробництві; 

− відсутність спеціалізованих строків давності для розслідування 
нещасних випадків; 

3) невідповідність національного законодавства щодо охорони праці 
європейським та міжнародним стандартам: 

− використання різної термінології; 
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− відсутність імплементації міжнародних стандартів ISO 14000 та 
OHSAS 18001:2007; 

− різний обсяг обов’язків роботодавця за міжнародним та національним 
законодавством щодо охорони праці; 

4) відсутність розвитку правового забезпечення втілення таких 
повноважень органів державної влади, які відповідно до ст. 30 Закону України 
«Про охорону праці» наділені компетенцією у сфері охорони праці 
(рекомендація та заохочення). 

18. Актуалізаційна тенденція правового забезпечення охорони праці 
повинна реалізуватись шляхом: 

− аналізу чинного законодавства на відповідність вимогам сучасних 
суспільних відносин (проведення дослідження нормативної бази в сфері 
охорони праці з метою виявлення норм законодавства, регулювання яких не 
відповідає сучасним суспільним відносинам, вимогам до законодавства та 
потребам суб’єктів правовідносин); 

− виявлення наявних неузгодженостей між нормами законодавства 
(опрацювання нормативно-правової бази з метою виявлення правових колізій 
між нормами, наявність яких, безсумнівно, порушує системність правового 
регулювання та знижує його ефективність); 

− скасування нормативно-правових актів, які не відповідають 
визначеним вимогам, або внесення до них необхідних змін (забезпечення 
результату вищенаведених досліджень законодавства шляхом усунення колізій 
через прийняття відповідних необхідних змін до нормативно-правових актів 
або їх скасування у випадку невідповідності сучасному рівню суспільних 
відносин у сфері охорони праці). 

19. На основі досвіду Франції у сфері організації охорони праці 
позитивним для запозичення у національне законодавство є: передбачення в 
законодавстві обов’язку робітників відповідно до інструкцій, отриманих від 
роботодавця (безпосереднього керівника), і правил внутрішнього трудового 
розпорядку дбати як про власну безпеку і здоров’я, так і про безпеку інших 
осіб; крім того, в разі порушення зазначеного обов’язку на робітників можуть 
бути покладені адміністративні стягнення у формі штрафів; чітке 
формулювання та регламентування процедури виявлення правопорушень і 
притягнення до відповідальності, зокрема через задіяння судових інстанцій до 
вказаного процесу; передбачення можливості створення на підприємствах, в 
установах, організаціях так званої соціальної служби з проблем праці для 
формування та забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі 
шляхом надання допомоги працівникам у вирішенні соціальних та 
психологічних проблем, особливо жінкам, молоді, інвалідам, літнім трудящим. 

20. На основі досвіду Польщі у сфері організації охорони праці 
позитивним для запозичення у національне законодавство буде: 1) створення 
доступної, простої та лаконічної ієрархічної структури суб’єктів охорони 
праці, що складатиметься з двох ключових рівнів: державного та 
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корпоративного (приватного); 2) удосконалення загальних принципів 
організації діяльності суб’єктів охорони праці державного рівня. 
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2019 р.); Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 
2019. С. 150–155. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в 
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Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 
проблематики правового регулювання правового забезпечення охорони праці в 
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Україні. У роботі з’ясовано правову природу охорони праці, розкрито 
історіографію та методологію дослідження основ охорони праці і 
охарактеризовано сутність та ознаки даного правового явища. Розкрито зміст 
правового забезпечення охорони праці. 

Проаналізовано систему принципів, гарантій, завдань та функцій 
правового забезпечення охорони праці, охарактеризовано зміст кожного з них. 
Здійснено порівняльний аналіз реалізації й захисту права на охорону праці та 
забезпечення охорони праці. Надано характеристику значення та особливостей 
механізму правового забезпечення охорони праці, а також 
виокремлено специфічні риси національного та міжнародного правового 
забезпечення охорони праці. 

Визначено перелік доктринальних та практичних проблем у сфері 
правового забезпечення охорони праці в Україні та запропоновано 
обґрунтовані шляхи їх вирішення. Сформовано напрями оптимізації правового 
забезпечення охорони праці. Виокремлено напрями запозичення 
позитивного європейського та світового досвіду у національне трудове 
законодавство у контексті правового забезпечення охорони праці. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, правове 
забезпечення, охорона праці, праця, трудове законодавство, охоронна 
функція. 

АННОТАЦИЯ 
 

 Чернега Р.Т. Концепция правового обеспечения охраны труда в 
контексте евроинтеграции Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
проблематики правового регулирования правового обеспечения охраны труда 
в Украине. В работе выяснена правовая природа охраны труда, раскрыты 
историография и методология исследования основ охраны труда и 
охарактеризованы сущность и признаки данного правового явления. Выяснено 
содержание правового обеспечения охраны труда. 

Обосновано, что охрана труда является не совокупностью отдельных 
действий по урегулированию соответствующих правоотношений, а системой, 
состоящей из мер организационного, технического, санитарного и другого 
характера, которые устанавливаются с помощью правовых норм. Их 
результативность при применении каждого мероприятия отдельно будет 
минимальной, а иногда и приводить к вреду. Данное утверждение объясняется 
именно комплексностью охраны труда, взаимосвязью всех элементов, которые 
в совокупности составляют определенный механизм реализации. 
Соответственно, поломка одной детали в механизме повлечет его общую 
неисправность. 
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Проанализирована система принципов, гарантий, задач и функций 
правового обеспечения охраны труда, охарактеризовано содержание каждого 
из них. Осуществлено соотношение реализации и защиты права на охрану 
труда с обеспечением охраны труда. Проведена характеристика значения и 
особенностей механизма правового обеспечения охраны труда, а также 
выделены специфические черты национального и международного правового 
обеспечения охраны труда. 

Аргументировано, что функции правового обеспечения охраны труда – 
это деятельность государства по правовому воздействию на общественные 
отношения между субъектами охраны труда, направленная на урегулирование 
экономических, политических, административных, экологических факторов с 
целью установления физической и психологической безопасности жизни и 
здоровья работника, а также обеспечения при травмировании на производстве, 
с помощью правовых методов, средств и в соответствии с правовыми 
принципами. 

Выявлено, что признаками субъектов механизма правового обеспечения 
охраны труда являются: 1) разветвленность, которая проявляется в том, что 
субъектный состав международного правового обеспечения характеризуется 
значительным количеством органов, деятельность которых направлена, в том 
числе, и на обеспечение реализации лицами прав на охрану труда; 
2) системность, суть которой состоит в том, что субъекты правового 
обеспечения связаны специфическими связями в сфере исполнения своих 
полномочий, раскрывается она через их взаимодействие с целью надлежащего 
правового обеспечения охраны труда на международном уровне; 
3) ограниченная обязательность актов, что объясняется необходимостью 
имплементации или ратификации актов субъектов международного 
обеспечения охраны труда государственными законодательными органами. В 
случае отсутствия соответствующих действий нормы, закрепленные в данных 
актах, не имеют юридической силы в отдельных государствах. 

Определен перечень доктринальных и практических проблем в сфере 
правового обеспечения охраны труда в Украине и выведены обоснованные 
пути их решения. Сформированы направления оптимизации правового 
обеспечения охраны труда. Выделены направления заимствования 
положительного европейского и мирового опыта в национальное трудовое 
законодательство в контексте правового обеспечения охраны труда. 

Отмечена необходимость обновления национальной системы охраны 
труда с учетом международного законодательства, то есть совершенствования 
национальной системы правового обеспечения охраны труда в целях 
надлежащего регламентирования данной сферы в условиях современного 
уровня общественных отношений с учетом международных стандартов, 
однако на основе экономических, социальных возможностей и потребностей 
Украины. 
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Chernega R.T. The conception of legal protection of labor protection in 

the context of European integration of Ukraine. – The manuscript. 
The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 
problems of legal regulation of legal support of labor protection in Ukraine. The 
legal nature of occupational safety, the historiography and methodology of 
researching the basics of occupational safety, and the nature and features of this 
legal phenomenon are described. The content of legal support for labor protection 
has been clarified. 

The system of principles, guarantees, tasks and functions of legal support of 
labor protection is analyzed, the content of each of them is deduced. The correlation 
between the realization and protection of the right to labor protection with the 
provision of labor protection has been made. The significance and features of the 
mechanism of legal protection of labor protection are characterized, as well as the 
specific features of national and international legal protection of labor protection. 

The list of doctrinal and practical problems in the sphere of legal protection of 
labor protection in Ukraine is determined and the substantive ways of their solution 
are outlined. The directions of optimization of legal support of labor protection have 
been formed. The directions of borrowing positive European and world experience 
into national labor legislation in the context of legal protection of labor protection 
are distinguished. 

Keywords: legal regulation, labor relations, legal support, labor protection, 
labor, labor legislation, security function. 
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