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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. З часу проголошення Україною курсу на 

євроінтеграцію здійснено численні заходи, спрямовані на розвиток 

приватноправових форм господарювання, виникнення в Україні технологічно 

нових форм виробництва, розвиток HR-менеджменту, що створює необхідність 

концептуальної перебудови трудового законодавства. Правове регулювання 

засад взаємодії працівників і роботодавців у процесі праці сьогодні не 

зводиться ні теоретиками, ні практиками лише до трудових правовідносин. 

Поряд з цим, стабільним явищем є поява нових комплексів врегульованих 

нормами права суспільних відносин, які, беззаперечно, пов’язані з трудовими, 

забезпечують функціонування останніх у системі права. 

Процес формування економіки в Україні вимагає сьогодні адекватного 

підходу до його збалансування за рахунок ефективних правових засобів, 

зваженого правового регулювання відносин, які складаються у сфері праці. 

Успіх вирішення цього завдання залежить від чіткого розмежування 

трудових і пов’язаних з ними відносин, внутрішньої диференціації  

структури предмета трудового права як самостійної галузі. Відносини, які 

супроводжують трудові з моменту виникнення останніх, забезпечують 

належне функціонування і взаємодію працівників, роботодавців та їх 

об’єднань на кожному з етапів реалізації здатності до праці, залучення 

продуктивних сил до виробництва. 

Охоронні та організаційно-управлінські відносини в трудовому праві 

сприймаються вченими-правниками, починаючи з радянських часів, як частина 

одного комплексу відносин, що так чи інакше виконують обслуговуючу роль 

для власне трудових. Однак у зв’язку з тим, що ці два види суспільних 

відносин приводять трудові відносини в рух, тобто спричиняють їх 

виникнення, розвиток і функціонування, вони потребують нового погляду, 

нового розмежування і, зокрема, виділення критеріїв, які чітко б визначали 

місце кожного із зазначених видів відносин у структурі сучасного бачення 

предмета трудового права як самостійної галузі. 

Водночас способи співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин на основі занепаду розвитку правового регулювання в 

українській науці і практиці трудового права не знайшли свого юридичного 

обґрунтування і тому потребують нового погляду на їх правову природу, 

класифікацію і характеристику. До цього часу радянська наука трудового права 

розглядала ці поняття доволі звужено, що наразі ставить під сумнів можливість 

застосування існуючих наукових напрацювань для вирішення проблем і 

прогалин співвідношення досліджуваних видів відносин. 

Тому необхідним є розробка цілісної системи розмежування охоронних 

та організаційних відносин у трудовому праві з метою подолання прогалин та 

усунення колізій у трудовому законодавстві. З огляду на вищезазначене, 

виникає необхідність комплексного дослідження проблем співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 
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Дослідженням питання проблем співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві в тій чи іншій мірі у 

своїх працях займалися такі вчені: М.Г. Александров, В.М. Андріїв, 

В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, 

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

Ю.М. Гришина, О.А. Губська, І.В. Дашутін, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, 

В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, М.М. Клемпарський, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, 

В.Я. Мацюк, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, 

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

інші. Віддаючи належне ціннісному науковому доробку зазначених учених, 

вимушені констатувати недостатність наукового обґрунтування даного 

питання, що унеможливлює пришвидшення процедури адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. Разом з тим, потреба 

комплексного формулювання проблем співвідношення охоронних і 

організаційно-управлінських відносин трудового права породжує діаметрально 

протилежні правові позиції серед науковців й ускладнює створення єдиного 

підходу до правотворення в процесі регулювання трудових правовідносин. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Теорія та 

практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 року по 

31 грудня 2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

2015 року № 5/2015, та 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 співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити значення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 охарактеризувати генезу охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 визначити правову природу охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 
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 розкрити сутність охоронних відносин у трудовому праві; 

 конкретизувати зміст функцій охоронних відносин у трудовому праві; 

 з’ясувати сутність механізм регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві; 

 виокремити особливості системи суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві; 

 здійснити теоретико-правовий аналіз змісту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 

 узагальнити принципи та функції організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 визначити види організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві; 

 здійснити характеристику суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 виділити принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 

 сформулювати критерії співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 

 провести дослідження правових засад і способів співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин; 

 з’ясувати специфіку напрямів оптимізації охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 

Об’єктом дослідження є охоронні та організаційно-управлінські 

відносини у трудовому праві. 

Предметом дослідження є проблеми співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та 

процесів. Діалектичний метод дозволив з’ясувати зміст охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (підрозділи 1.1–1.4). 

За допомогою історичного методу проаналізовано розвиток чинного 

законодавства та погляди науковців щодо охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві в контексті ретроспективи 

(підрозділ 1.3). Порівняльно-правовий метод було використано для окреслення 

специфіки регулювання даного питання, що дозволило зробити узагальнення 

та визначити напрями вдосконалення регулювання зазначеної сфери в нашій 

державі (підрозділи 3.1–4.4). Абстрагування та узагальнення застосовувалось у 

процесі вивчення наявних доробок та при розробці власних наукових дефініцій 

щодо різних правових питань і категорій («охоронні відносини у трудовому 

праві», «зміст організаційно-управлінських відносин у трудовому праві», 

«принципи організаційно-управлінських відносин у трудовому праві», 

«функції організаційно-управлінських відносин у трудовому праві», «суб’єкт 
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організаційно-управлінських відносин у трудовому праві», «працівник в 

організаційно-управлінських відносинах трудового права», «принципи 

розмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві», «правові засади співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права», «способи 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві») (підрозділи 1.3–4.3). Формально-юридичний метод став 

підґрунтям для внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного 

та розробку нового законодавства щодо співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (підрозділ 3.1). За 

допомогою методу раціональної критики проаналізовано національні та 

зарубіжні нормативні акти, проекти законів і виявлено їх переваги та недоліки 

(підрозділи 4.1–4.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці трудового права самостійним 

комплексним теоретичним дослідженням проблем співвідношення охоронних 

та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві за сучасних умов 

євроінтеграції України, у якому визначені й теоретично обґрунтовані 

інноваційні шляхи реформування даної сфери. За результатами дисертаційного 

дослідження сформульовано авторські основні положення, що виносяться на 

захист та містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше: 

 сформульовано визначення «суб’єкт організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві» під яким запропоновано розуміти учасника 

відносин із застосування найманої праці, організації процесу праці та 

управління нею на підприємстві, в установі, організації, що уповноважений 

приймати юридично значущі рішення або брати участь у процедурі їх 

прийняття, виражати свою волю та бути залученим із сторонами до трудових 

відносин; 

 виокремлено комплекс особливостей охоронних відносин у 

трудовому праві, а саме: 1) охоронні відносини у трудовому праві є 

відносинами суб’єктивного характеру, оскільки формуються винятково 

вольовою поведінкою суб’єктів таких відносин; 2) права та обов’язки сторін 

таких відносин є кореспондуючими по відношенню одне до одного, оскільки 

кожне право завжди обумовлює певний обов’язок; 3) основою таких 

правовідносин виступає правовий припис, який підкріплюється існуванням 

державного примусу; 4) вони є специфічною формою взаємодії суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві, яка спрямована на досягнення 

певного правового результату у вигляді належного функціонування 

регулятивних відносин у трудовому праві; 5) виступають засобом ефективної 

реалізації регулятивних норм трудового права; 6) об’єкт таких правовідносин – 

бажана правова поведінка зобов’язаного суб’єкта по відношенню до 

уповноваженого; 7) виступають важливим елементом механізму правової 

охорони, оскільки саме в охоронних правовідносинах у трудовому праві 
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реалізуються охоронні норми; 8) охоронним правовідносинам у трудовому 

праві притаманна така ознака як стадійність, що означає необхідність 

поступової реалізації охоронних норм; 9) вони тісно пов’язані із системою 

правового примусу у трудовому праві, саме тому знаходять свою реалізацію в 

сфері юридичної відповідальності у трудовому праві, а також виступають 

своєрідним інструментом захисту порушених прав; 

 узагальнено перелік функцій охоронних правовідносин у трудовому 

праві, якими названо такі: 1) функція соціального контролю, яка полягає у 

впровадженні сукупності заходів, що спрямовані на створення здорового 

середовища формування і функціонування суспільних відносин у трудовому 

праві; 2) сигналізаційна, суть якої зводиться до завчасного реагуванні держави 

на зміни, що відбуваються у суспільних відносинах; 3) оціночна, яка полягає у 

встановленні критеріїв правомірності або протиправності поведінки 

відповідних суб’єктів; 4) інформаційна, основною метою якої є надання 

інформації про можливі варіанти поведінки суб’єктів у відповідних 

правовідносинах; 

 визначено зміст механізму регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві, який складається з наступних структурних елементів: 

1) механізм правового регулювання – сукупність юридичних засобів, за 

допомогою яких здійснюється впорядкування і врегулювання охоронних 

відносин у трудовому праві; 2) механізм фінансового регулювання охоронних 

відносин у трудовому праві – сукупність фінансових методів, форм та важелів 

управління фінансовими ресурсами, що призначені для матеріального 

забезпечення суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві; 

3) механізм інституційного регулювання – сукупність установ, закладів, які 

створюються з метою впорядкування, а також надання визначеності охоронним 

відносинам у трудовому праві і за допомогою яких здійснюється застосування 

заходів, способів та методів, спрямованих на вдосконалення функціонування 

останніх; 4) механізм організаційного регулювання – сукупність заходів, 

способів, методів, які впроваджуються з метою впорядкування охоронних 

відносин у трудовому праві шляхом проведення розробленої системи заходів 

громадського значення; 

 виділено комплекс ознак системи суб’єктів охоронних правовідносин 

у трудового праві, якими є: 1) синергічність, яка полягає в тому, що 

максимальна взаємодія учасників охоронних відносин у трудовому праві 

спрямована на найбільш ефективну реалізацію ними своїх прав і виконання 

покладених на них обов’язків; 2) відкритість, яка означає, що коло суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві не є сталим і може бути звужене 

або розширене, наприклад, за рахунок включення до нього професійних спілок 

працівників; 3) гетерогенність, яка показує неоднорідність складових елементів 

такої системи, оскільки її структурними елементами виступають як колективні, 

так й індивідуальні суб’єкти, відносини між якими, в одному випадку, 

формуються на добровільній основі (трудовий договір), в іншому – виникають 

на підставі закону, наприклад, відносини між органами нагляду і контролю та 
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роботодавцем; 4) існування стійкого взаємозв’язку між елементами, який 

виникає у зв’язку з наявністю спільних цілей у суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудовому праві – забезпечення належного функціонування 

регулятивних відносин у трудовому праві; 5) можливість як особистісного 

характеру таких правовідносин (коли суб’єкти самостійно реалізують надані їм 

права), так і представницького (коли для реалізації прав залучаються інші 

особи); 

 надано наукову інтерпретацію правових засад співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового права як основ 

функціонування процесу праці, працівників, роботодавців і держави, які 

шляхом закріплення в правових нормах забезпечують оптимальний баланс між 

охоронними та організаційно-управлінськими відносинами та їх розмежування 

в структурі предмета трудового права як галузі; 

 розкрито поняття способів співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві як системи 

правових заходів, прийомів регулятивного впливу на відносини з організації і 

управління працею, застосування примусових заходів, юридичної 

відповідальності, урегульованих нормами трудового права з метою їх 

збалансування, врівноваження, взаємозалежності; 

удосконалено: 

 поняття «охоронні відносини у трудовому праві», яке трактується як 

врегульований нормами права стійкий структурований суспільний зв’язок, що 

виникає між відповідними правомочними та зобов’язаними суб’єктами при 

реалізації ними своїх суб’єктивних прав, а також виконанні обов’язків, які є 

кореспондуючими по відношенню один до одного, спрямований на 

забезпечення ефективного функціонування регулятивних відносин у трудовому 

праві, який функціонує завдяки силі правового і державного примусу; 

 систему охоронних правовідносин у трудовому праві, яка включає 

такі структурні елементи: 1) відносини з матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору, які, в свою чергу, складаються з дисциплінарної 

матеріальної відповідальності працівника та трудової матеріальної 

відповідальності роботодавця; 2) відносини з дисциплінарної відповідальності 

працівника; 3) відносини з нагляду та контролю за охороною праці та 

дотриманням трудового законодавства (контрольно-наглядові відносини); 

4) трудові процесуальні відносини як відносини захисту порушених прав; 

 поділ прав і обов’язків складових змісту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві на основні та допоміжні. До 

основних прав і обов’язків організаційно-управлінських відносин трудового 

права належать: 1) право на участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією і відповідний обов’язок; 2) право на свободу об’єднань 

працівників і роботодавців та відповідний обов’язок; 3) право на рівне 

ставлення у процесі організації праці і обов’язок забезпечити таке ставлення. 

До допоміжних прав у досліджуваній сфері віднесено: 1) право на повагу до 

особистої гідності; 2) право на освіту; 3) право на охорону здоров’я в частині 
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забезпечення організації праці; 4) право на захист свого права на участь в 

організації і управлінні працею. Нинішні активні ринкові перетворення не 

можуть не відобразитися в подальшому на запропонованому нами трактуванні 

змісту різновиду відносин, пов’язаних з трудовими, а тому воно буде постійно 

доповнюватися та вдосконалюватися; 

 поняття принципів організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві як основних (керівних) засад, положень, які регулюють 

відносини, супутні трудовим, а саме: відносини з організації і управління 

працею, підвищення здатності до праці, заохочення на підприємстві, установі, 

організації за участю працівників, роботодавців та/або їх представників 

(представницьких органів); 

 деталізацію сутності функцій організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві як основних напрямів діяльності норм трудового права, які 

спрямовані на впорядкування та врегулювання відносин у сфері організації і 

управління працею, застосування здатності до праці на підприємстві, в 

установі, організації; 

 аргументування, що у межах організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві трудові колективи в період між їх зборами (основна форма 

реалізації управлінських повноважень) проводять таку діяльність: 

1) здійснюють повноваження контролю за впорядкуванням процесу праці 

спільно з уповноваженою особою роботодавця і професійними спілками 

відповідно до законодавства про працю, колективних договорів і угод; 

2) звітують перед членами трудового колективу, роботодавцем та/або його 

уповноваженою особою, професійними спілками про результати управлінської 

і організаційної діяльності; 3) керують виробничо-господарською діяльністю 

тощо; 

 обґрунтування, що принцип заборони дискримінації в організаційно-

управлінських відносинах трудового права проявляється в наступному: 

1) забороні вимагати від працівників інформації про їх особисте життя, 

релігійні переконання, плани щодо народження дітей тощо; 2) забороні 

роботодавцю обмежувати трудові права і свободи працівників, а працівникам – 

забороні зупиняти роботу важливих для економіки держави підприємств; 

3) визнанні, дотриманні і захисті прав будь-якого працівника – громадянина 

України, іноземця чи особи без громадянства; 4) обмеженні права працівників 

на доступ до організації праці залежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, 

сексуальної орієнтації, підозри чи факту захворювання на ВІЛ-СНІД, 

сімейного та майнового стану, місця проживання тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

 розкриття сутності принципу збалансованості ініціативності в 

охоронних правовідносинах трудового права, який має наступні прояви: 

1) ініціатива в охоронних правовідносинах лежить більше на роботодавцеві; 

2) така ініціатива активно проявляється саме під час вчинення певних 

неправомірних дій; 3) специфіка відносин між працівником і роботодавцем 
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обумовлюється переважною відсутністю ініціативи від юрисдикційного 

органу; 4) реалізація заходів відповідальності в рамках охоронних 

правовідносин призводить до недооцінювання відмінностей між 

регулятивними та охоронними правовідносинами в межах трудового права; 

5) ініціатива в охоронних правовідносинах здатна формувати 

підпорядкованість (субординацію) суб’єктів трудових правовідносин; 

 пропозиція щодо застосовування методу переконання при 

фактичному зіткненні волі роботодавців і працівників у процесі практичного 

втілення заборонних норм охоронних правовідносин на конкретному 

підприємстві, в установі, організації. Автором рекомендовано диференціювати 

умови праці для працівників згідно з оцінкою роботодавця їх внеску у процес 

виробничої діяльності та отримання позитивних результатів такого процесу; 

 обґрунтування доцільності відмови від застосування термінів: 

«наймодавець», «наймач», «працедавець», «власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган» та замість них у законодавстві 

застосовувати поняття «роботодавець» з метою усунення хаотичності 

термінології; 

 аргументація щодо необхідності закріплення в проекті Трудового 

кодексу України норми наступного змісту: «Працівник має право на 

об’єктивну, справедливу, своєчасну, індивідуальну, розумну, гласну, публічну 

оцінку виконання ним своїх трудових обов’язків, яка виражена у формі 

матеріального, морального чи іншого заохочення»; 

 поділ видів суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві за 

такими критеріями: 1) за кількісним складом учасників суспільного зв’язку: 

індивідуальні (працівник, роботодавець), колективні (трудовий колектив); 2) за 

юридичним фактом, який є підставою виникнення охоронних відносин у 

трудовому праві: учасники охоронних відносин, що виникають внаслідок 

скоєння правопорушення (матеріального правопорушення або 

дисциплінарного проступку), якими виступають особи, що вчинили 

правопорушення (такими особами можуть бути як працівники, так і 

роботодавці), та особи, які наділені правом вимагати відновлення порушеного 

права (можуть бути як працівники, так і роботодавці); учасники охоронних 

відносин, що виникають у сфері здійснення нагляду та контролю за охороною 

праці та дотриманням трудового законодавства (учасниками таких 

правовідносин виступають, з одного боку, суб’єкти, які наділені 

повноваженнями на здійснення контрольних функцій, наприклад, Державна 

служба з питань праці, з іншого – суб’єкти, діяльність яких контролюється, – 

працівники, роботодавці); учасники охоронних відносин, що виникають у 

випадку звернення суб’єкта за захистом свого порушеного права; 3) за сферою 

реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами охоронних правовідносин: 

внутрішні (працівник, роботодавець), зовнішні (органи нагляду та контролю у 

сфері дотримання законодавства за охороною праці); 

 деталізація принципів організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, якими є наступні: 1) принцип забезпечення свободи 
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об’єднання працівників та роботодавців; 2) принцип договірного встановлення 

умов праці, в тому числі і права на участь в управлінні підприємством, 

організацією; 3) принцип заборони дискримінації працівників у процесі 

організації і управління працею; 

 характеристика управлінської функції організаційно-управлінських 

відносин трудового права за наступними ознаками: 1) різноманітністю 

організаційно-правових форм участі працівників в управлінні виробництвом; 

2) відсутністю примусової праці у процесі здійснення трудової діяльності 

громадян; 3) делегуванням частини повноважень роботодавця працівникам/їх 

представникам; 4) розвитком виробничої демократії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

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

трудового права щодо системних знань про теоретико-практичні проблеми 

правового регулювання співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських правовідносин у трудовому праві; 

– у правотворчості – в процесі підготовки змін і доповнень до 

нормативних актів, які регулюють специфіку охоронних та організаційно-

управлінських правовідносин у трудовому праві, зокрема до чинного Кодексу 

законів про працю; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить удосконалити практичну діяльність щодо належного регулювання 

охоронних та організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

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

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

закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних 

рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, 

навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Автором особисто проведений аналіз 

літератури, визначена тема і завдання дослідження, зібраний морфологічний 

матеріал і здійснена його обробка. Самостійно сформульовані висновки і 

практичні рекомендації, написані і оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались на 

кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Право: історія, теорія, 

практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 року), «Дотримання прав 

людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його 
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вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 року), «Публічне адміністрування в 

сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 року), «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» 

(м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові дослідження сучасного 

законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–

26 червня 2015 року), «Пріоритетні проблеми реформування системи 

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

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

права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–

26 лютого 2016 року), «Теорія і практика розвитку правових інститутів» 

(м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Право як регулятор суспільних відносин: 

історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 квітня 2016 року), «Реформування 

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

20–21 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 

України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року), «Актуальні проблеми реформування 

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

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, дев’ятнадцяти статтях, 

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

наукових виданнях інших держав, а також у тринадцяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 16 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

413 сторінок, з яких основний зміст роботи – 370 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 407 найменувань і займає 39 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 дисертаційного дослідження. 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-правові основи охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві» містить 4 підрозділи, що 

присвячені вивченню значення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, генезису правового регулювання даних 

правовідносин, а також зарубіжному досвіду охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 

У підрозділі 1.1 «Значення й сутність охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві» встановлено, що на першій стадії 

роль охоронних правовідносин стимулююча, вони гарантують виявлення факту 
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наявності чи відсутності дисциплінарного проступку, його об’єктивних і 

суб’єктивних ознак. Їх значення полягає у встановленні об’єктивної істини – 

наявності складу дисциплінарного проступку.  

На другій стадії розвитку охоронні правовідносини набувають значення 

засобу реалізації дисциплінарної відповідальності, яка наступає з моменту 

оцінки негативних дій працівника, що вчинив дисциплінарний проступок. На 

цій стадії відбувається безпосередня реалізація норм трудового права, які 

направлені на те, щоб працівник зазнав несприятливих наслідків, пов’язаних з 

його неправомірною поведінкою. При цьому головна роль охоронних відносин 

проявляється в тому, що вони спричиняють подальшу трансформацію зв’язків 

між працівником і роботодавцем, яка призводить до зміни їх юридичного 

стану. Ця стадія охоронних правовідносин має величезне значення насамперед 

для працівника. Це пов’язано з тим, що відшкодування шкоди роботодавцеві 

працівником шляхом застосування до останнього певних правових обмежень 

матеріального, організаційного чи морального характеру створює можливості 

для реалізації в межах охоронних відносин компенсаційної функції. Вказана 

обставина сприяє розширенню предмета трудового права загалом. 

Відзначено, що роль охоронних правовідносин у трудовому праві на 

даному етапі розвитку суспільства в Україні полягає в тому, що вони, з одного 

боку, забезпечують права працівника на безпечні й здорові умови праці, а з 

іншого – зобов’язують його дбайливо ставитись до майна роботодавця і нести 

відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених на 

нього трудових обов’язків. 

Якщо охоронні відносини спрямовані на впорядкування саме трудових 

відносин, то організаційно-управлінські врегульовують не тільки трудові, а й 

інші відносини, що становлять предмет трудового права. Наприклад, такі 

правовідносини впливають на відносини з професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві, з нагляду за 

охороною праці тощо. 

Таким чином, значення організаційно-управлінських відносин, що 

пов’язані з трудовими, в умовах переходу до ринкової економіки збільшується, 

бо локальному регулюванню в даний час відводиться більш важлива роль, ніж 

у минулі роки. Особливо важливе значення в умовах переходу до ринкової 

економіки мають організаційно-управлінські відносини, що складаються між 

трудовим колективом та адміністрацією організації, а також між 

профспілковим комітетом й адміністрацією щодо встановлення умов праці та 

застосування трудового законодавства. 

Отже, організаційно-управлінські відносини, як похідні від трудових, 

забезпечують існування зв’язку між окремим працівником і уповноваженими 

особами (особою) підприємства, установи, організації. Їх роль полягає у 

забезпеченні здійснення усіма працівниками трудової функції із застосуванням 

стимулів, гарантій. Значення організаційно-управлінських відносин 

проявляється у забезпеченні конкурентоздатності ринку праці, підвищенні 

ефективності локально-правового регулювання у сфері трудових відносин. 
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Таким чином, роль і значення охоронних і організаційно-управлінських 

відносин у кожному з аспектів трудового права виявляється диференційовано. 

Спільною рисою для ролі і значення як охоронних, так і організаційних 

відносин є їх запобіжний і стимулюючий характер. Однак потрібно 

враховувати й те, що охоронні відносини більшою мірою мають запобіжний 

характер, в той час як організаційно-управлінські – стимулюючий характер.  

У підрозділі 1.2 «Ретроспектива охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві» аргументовано, що на етапі 

зародження (охоплює перші згадки про зародження охоронних відносин в 

трудовому праві в законах Хаммурапі (1792–1750-ті роки до н.е.), Ману (ІІ ст. 

до н.е.)) охоронні відносини регулювалися на примітивному рівні. Лише окремі 

норми зазначалися в законах Хаммурапі та законах Ману, але й вони не дають 

чіткого уявлення про сутність охоронних відносин у трудовому праві того 

періоду. Причиною цьому був також нерозвинений попит на працю, що 

проявлявся через малу кількість різного роду трудових занять, де населення 

могло б виконувати свою трудову функцію. В ці часи дуже поширеним було 

сільське господарство і кожен працював сам на себе. 

Другий етап (охоронні відносини часів існування Римської імперії (едикт 

римського імператора Діоклетіана «De pretiis rerum renalium» («Про ціни 

товарів») (ІІ ст. до н.е.–V ст. н.е.) свідчить про те, що вже існувала праця за 

наймом, проте вона була недостатньо врегульована в аспекті охорони трудових 

прав найманих робітників, а стосувалася більше цивільно-договірних відносин.  

Третій етап розвитку охоронних відносин (охоронні відносини у 

трудовому праві часів Візантії (V–XІІ ст.) характеризується існуванням 

багатьох законодавчих актів, до яких віднесено Еклогу, Кодекс Феодосія, 

кодекс Юстиніана, проте в них відсутні норми, які б регулювали охоронні 

відносини в трудовому праві. Причиною цьому може бути ранній етап 

розвитку суспільних відносин, через що трудові відносини ще не були 

розвинені так, щоб виникала необхідність їх регулювання на законодавчому 

рівні. 

Четвертий етап (розвиток охоронних відносин у Київській Русі  

(Х–ХІІІ ст.) характеризується тим, що вже почали зароджуватися охоронні 

відносини у трудовому праві, зокрема це відображається в «Руському законі» 

944 року, який забезпечував охорону праці найманих працівників, а також у 

«Руській правді», яка передбачала судовий розгляд спору у разі невиплати 

паном грошей працівнику за виконану ним роботу. 

П’ятий етап (середньовічний розвиток охоронних відносин трудового 

права (XIV–ХVІ ст.) характеризується переходом застосування праці, яка 

регулювалася засобами патріархального сімейного права, під поліцейське 

(адміністративне) право, через що в період Середньовіччя важко було 

сформувати власні охоронні відносини трудового права. 

Шостий етап (розвиток охоронних відносин України у складі Російської 

імперії та СРСР (ХVІІ ст. – 1991 рік). Для цього періоду характерним є 

формування охоронних відносин трудового права і перші спроби їх правового 
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регулювання. Зазначені відносини почали виникати внаслідок застосування до 

працівників певних заходів юридичної відповідальності, так як адміністративна 

відповідальність передбачається за більш суворі проступки, ніж ті, що 

скоюються на виробництві. Через це виникла матеріальна відповідальність, яку 

почали застосовувати до працівників та роботодавців за різні проступки. Саме 

з цього етапу розпочався гармонійний розвиток охоронних відносин у 

трудовому праві, тому що матеріальна відповідальність та проведення нагляду 

й контролю за дотриманням трудового законодавства почали реально діяти в 

державі. 

Акцентовано увагу на тому, що організаційно-управлінські відносини 

вперше з’явилися в країнах Заходу в кінці ХІХ ст. у період зародження 

виробничої демократії. Основні ідеї узгодження інтересів власників та 

найманих працівників починають формуватися з виникненням 

капіталістичного товарного виробництва. Саме в цей період як основні 

суб’єкти трудових відносин остаточно оформляються два найважливіші класи 

– власники засобів виробництва та наймані робітники, останні з яких змушені 

продавати свою робочу силу для забезпечення існування. 

Констатовано, що організаційно-управлінські відносини є активним 

фактором формування та результатом громадянського суспільства одночасно, 

хоч у ньому і зосереджуються різні соціальні групи та класи зі своїми 

інтересами, що створюють власні організації, за допомогою яких формуються 

певні соціальні угрупування, які й забезпечують їхню соціально-трудову 

стабільність. 

У підрозділі 1.3 «Правова природа охоронних відносин у трудовому 

праві» зазначено, що процесуальні відносини не є охоронними 

правовідносинами, тобто останні можуть виступати як один із об’єктів 

процесуальних відносин. Можна навести приклад, де об’єктом відносин при 

вирішенні трудового спору про відшкодування роботодавцю матеріальних 

збитків, що були нанесені незаконними діями працівника, є охоронні 

правовідносини, в межах яких працівника притягують до матеріальної 

відповідальності. В цьому випадку процесуальні правовідносини виступають 

засобом, який може вплинути на виникнення охоронних відносин. Охоронні 

правовідносини та відносини, які стосуються притягнення сторін до 

матеріальної відповідальності, можуть виникати опосередковано з відносин з 

вирішення трудових спорів. Тому ототожнювати процесуальні відносини з 

охоронними в трудовому праві не можна.  

Охоронні відносини у трудовому праві містять у собі дві групи 

правовідносин: 1) відносини з нагляду й контролю за охороною праці та 

дотриманням трудового законодавства (контрольно-наглядові відносини); 

2) відносини з матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Кожна 

з цих груп правовідносин має характерні особливості, що визначають їх 

специфіку серед інших трудоправових відносин. Разом з тим, при детальному 

аналізі, поряд з ознаками, що розмежовують досліджувані правовідносини, 

можна виділити загальні ознаки, які дозволяють об’єднати відносини з нагляду 
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й контролю за охороною праці та дотриманням трудового законодавства з 

відносинами щодо матеріальної відповідальності в єдину групу охоронних 

відносин у трудовому праві. 

У підрозділі 1.4 «Місце організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві» зауважено, що організаційно-управлінські правовідносини стосовно 

ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів 

виникають між роботодавцем та його працівниками і стосуються розробки, 

обговорення та укладення колективних договорів. Зміст таких правовідносин 

становлять права та обов’язки учасників у сфері організації та управління 

працею. 

Організаційно-управлінські правовідносини хоч і пов’язані тісно з 

трудовими (навіть існувати без них не можуть), проте вони є самостійними 

правовідносинами. Головна їх відмінність полягає в змісті. Змістом трудових 

правовідносин виступає індивідуальна трудова діяльність, тобто відносини, які 

виникли між працівником та роботодавцем через безпосереднє виробництво 

матеріальних чи духовних благ у конкретній організації. Щодо змісту 

організаційно-управлінських відносин, то це є відносини стосовно 

встановлення чи застосування умов праці або управління персоналом. 

Зроблено висновок, що охоронні та організаційно-управлінські 

правовідносини відіграють важливу роль у врегулюванні трудових 

правовідносин, тому що завдяки ним забезпечується охорона трудових прав 

працівників та здійснюється впорядкування колективних правовідносин 

(відносин соціального партнерства) на підприємствах, в установах та 

організаціях.  

Розділ 2 «Зміст охоронних відносин у трудовому праві» містить 4 

підрозділи, що визначають сутність охоронних відносин у трудовому праві, їх 

систему та функції, особливості механізму регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві, а також роль і значення суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві. 

У підрозділі 2.1 «Специфіка охоронних відносин у трудовому праві» 

аргументовано, що охоронні правовідносини не повинні зводитися лише до 

відносин матеріальної чи дисциплінарної відповідальності працівника за 

завдану шкоду у зв’язку з виконанням ним своїх трудових обов’язків чи 

відповідальності роботодавця, зазвичай матеріального характеру, за порушення 

вимог відповідних нормативно-правових актів законодавства про працю. 

Охоронні правовідносини є набагато ширшими за своїм змістом, оскільки 

значну їх частину складають контрольно-наглядові відносини, які виникають 

не з моменту вчинення неправомірної дії певним суб’єктом, а з моменту 

формування середовища, охорону якого необхідно забезпечити. 

Доведено, що охоронні відносини не є відносинами об’єктивного 

характеру, оскільки вони формуються суспільством, його усвідомленим 

прагненням забезпечити виконання приписів закону, а також засновані на 

владному приписі держави вчиняти певним чином. Виділено загальні ознаки, 

які притаманні будь-якому правовідношенню, зокрема і охоронному 
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правовідношенню. До таких ознак належать: 1) наявність певного кола 

суб’єктів; 2) наявність об’єкта правовідношення (того, на що спрямована 

діяльність суб’єктів); 3) наявність змісту, який складають сукупність 

суб’єктивних прав і обов’язків суб’єктів даних правовідносин; 4) наявність 

стійкого взаємозв’язку і взаємозалежності між вказаними елементами; 

5) забезпеченість силою державного примусу. 

Основним призначенням охоронних правовідносин є  забезпечення 

належного функціонування регулятивних правовідносин. Опосередковуючи 

захист прав та інтересів відповідних суб’єктів, притягнення осіб до 

юридичної відповідальності, вони формуються з метою забезпечення 

взаємозв’язку між регулятивними і процесуальними правовідносинами. Цей 

висновок також випливає з наступного. Оскільки охоронні правовідносини 

виникають на основі охоронних норм, то значення таких правовідносин 

може розкриватися через основну мету та призначення охоронних норм . 

Важливе значення охоронних відносин проявляється також у тому, що без 

них неможливе існування регулятивних норм, так як саме охоронні норми є 

тим засобом правового впливу, який дозволяє здійснювати їх реалізацію, а 

також відновлювати у випадку здійснення правопорушення одним із  

суб’єктів.  

При цьому обґрунтовано, що охоронні відносини є, в першу чергу, 

соціально орієнтованими, тобто спрямованими на максимальне забезпечення 

одержання працівником соціальних благ у контексті трудових правовідносин. 

Так, охоронними відносинами забезпечується ряд мінімальних соціальних 

гарантій, необхідних у процесі праці, зокрема таких, як мінімальна заробітна 

плата, фіксований максимальний та мінімальний робочий час, кількість днів 

відпустки, відповідні гарантії та компенсації. 

У підрозділі 2.2 «Система та функції охоронних правовідносин у 

трудовому праві» зазначено, що до кола правовідносин, які виступають 

складовими елементами системи охоронних відносин трудового права, 

належать наступні: 1) відносини з матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору, які, в свою чергу, складаються з: а) дисциплінарної 

матеріальної відповідальності працівника; б) трудової матеріальної 

відповідальності роботодавця; 2) відносини з дисциплінарної відповідальності 

працівника; 3) відносини з нагляду та контролю за охороною праці та 

дотриманням трудового законодавства (контрольно-наглядові відносини); 

4) трудові процесуальні відносини як відносини захисту порушених прав.  

Відзначено, що виховна функція розрахована на довготривалий вплив на 

учасників охоронних правовідносин, так як виховання передбачає, насамперед, 

систематичний вплив (більше ніж два рази) на суб’єктів відповідних відносин, 

що має проявлятися, в першу чергу, у проведенні постійних заходів впливу з 

метою формування у суб’єкта необхідного рівня правосвідомості. Якщо ж 

говорити про попереджувальну функцію, то вона не передбачає здійснення 

систематичного, постійного впливу. Для цієї функції достатнім буде 

проведення певної кількості заходів, які зможуть забезпечити додержання 
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відповідних норм суб’єктами охоронних правовідносин. Можна говорити про 

дані функції як про дві взаємопов’язані одна з одною, тобто про існування 

своєрідної попереджувально-виховної функції, коли систематичний вплив на 

свідомість суб’єктів охоронних правовідносин поєднується із здійсненням 

сукупності заходів превентивного характеру, які забезпечують дотримання 

відповідних правових норм. 

Сигналізаційна функція охоронних правовідносин полягає в тому, що 

при постійному спостереженні за станом і кількістю правопорушень у даній 

сфері можна оперативно зреагувати на негативні тенденції. Так, наприклад, 

збільшення правопорушень у певній сфері є сигналом для держави стосовно 

того, що певне коло правовідносин потребує посиленого нагляду і, можливо, 

змін у нормативному регулюванні. 

Тісно пов’язаною з сигналізаційною функцією є інформаційна функція. Її 

зміст проявляється в тому, що охоронні норми інформують суспільство, 

зокрема і суб’єктів охоронних правовідносин, про варіанти можливої 

поведінки у дані сфері. Окрім того, ефективна реалізація більшості функцій 

охоронних правовідносин дає змогу отримати інформацію про рівень реалізації 

суб’єктами своїх суб’єктивних прав та виконання обов’язків. 

Охоронні правовідносини як відносини, основу яких складають охоронні 

норми, виконують також оціночну функцію. Вона полягає в тому, що такими 

нормами встановлюються критерії правомірності чи протиправності тих чи 

інших вчинків та рішень суб’єктів таких правовідносин. Такими нормами, 

наприклад, встановлюється або конкретизується міра індивідуальної 

юридичної відповідальності у випадку вчинення правопорушення, що тягне за 

собою виникнення охоронних правовідносин. 

У підрозділі 2.3 «Механізм регулювання охоронних відносин у трудовому 

праві» відзначено, що, по-перше, механізм правового регулювання охоронних 

відносин у трудовому праві є частиною механізму соціального регулювання, 

оскільки основу самих охоронних відносин складають суспільні зв’язки між 

відповідними суб’єктами, а це означає безумовне застосування тих прийомів, 

способів, засобів, які склалися в суспільстві протягом тривалого періоду часу. 

По-друге, механізм правового регулювання охоронних відносин включає усі 

загальнотеоретичні засоби, способи і форми правового впливу на учасників 

суспільних відносин. Проте специфіка обумовлює переважне застосування 

одних і фактичне не застосування інших. Так, наприклад, заборони будуть 

більш поширеними в охоронних відносинах, ніж дозволи. По-третє, охоронні 

відносини у трудовому праві є явищем динамічним. Особливо це проявляється 

на етапі реформування системи трудового законодавства і перетворення 

системи трудового права, коли з’являються нові погляди на явища правової 

дійсності. Зі зміною взаємовідносин між працівником і роботодавцем 

зміниться й роль та значення охоронних відносин у трудовому праві. Можливо 

з’явиться більша кількість диспозитивних положень, які дозволять 

врегульовувати відповідні відносини виключно на локальному рівні. По-

четверте, охоронні відносини у трудовому праві спрямовані на впорядкування 
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відносин між суб’єктами останніх з метою забезпечення ефективного 

функціонування регулятивних відносин у трудовому праві. 

Вихідною одиницею в механізмі правового регулювання охоронних 

відносин у трудовому праві також, беззаперечно, є норма права, яка виступає 

основним елементом усієї системи засобів і способів правового впливу на 

поведінку учасників суспільних відносин. Саме норми права, об’єднуючись за 

предметним критерієм, формують елементи системи охоронних відносин у 

трудовому праві, а значить і самі охоронні відносини. Застосування норм права 

дозволяє суб’єктам реалізовувати їхні права в частині захисту порушених 

трудових прав, а також в частині здійснення контрольно-наглядових функцій у 

сфері охорони праці і дотримання трудового законодавства. 

Охоронні правовідносини можуть виникати внаслідок кількох 

юридичних фактів: 1) правопорушення (трудового матеріального 

правопорушення, дисциплінарного матеріального правопорушення і 

дисциплінарного проступку); 2) з моменту, коли роботодавець стає суб’єктом 

трудових відносин; 3) з моменту звернення учасника трудових відносин за 

захистом своїх порушених прав до суду. Ці юридичні факти є структурними 

елементами системи охоронних відносин у трудовому праві. Як бачимо, 

юридичні факти, які спричиняють виникнення охоронних відносин, різні за 

своїм змістом і тривалістю. Так, наприклад, контрольно-наглядові відносини як 

частина охоронних відносин виникають з моменту появи роботодавця і 

продовжуються протягом усього часу його існування. Правовідносини ж, що 

виникають після вчинення правопорушення, мають строковий характер, 

оскільки закінчуються після відновлення порушеного права або компенсації 

завданих збитків. 

У підрозділі 2.4 «Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві» 

наголошено, що суб’єкти охоронних правовідносин у трудовому праві – це 

індивідуальні або колективні утворення, які реалізують коло наданих їм 

законом прав, а також виконують покладені на них обов’язки, які виникають 

після вступу таких суб’єктів до одного з виду правовідносин, що формують 

систему охоронних відносин у трудовому праві. 

Працівником є особа, яка уклала трудовий договір з підприємством, 

установою, організацією або фізичною особою. При вступі у трудові відносини 

на працівника покладається обов’язок із збереження майна роботодавця 

шляхом належного ставлення до нього, а також відповідного виконання 

роботи, яка доручається, тощо, порушення якого й тягне за собою виникнення 

юридичної відповідальності. На роботодавця, в свою чергу, покладаються 

обов’язки із забезпечення працівникові безпечних умов праці, вчасної виплати 

заробітної плати тощо, невиконання яких також призводить до застосування 

заходів юридичної відповідальності. 

При притягнені колективу працівників до матеріальної відповідальності 

не береться до уваги така обов’язкова складова одиниця матеріального 

правопорушення як вина особи, яка його вчинила. Очевидно, що колектив 

(бригада) працівників не може мати єдиного психічного ставлення до 
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вчиненого правопорушення, яке завдало шкоду майновим інтересам 

роботодавця. Якщо ж говорити про трудовий колектив як про учасника 

контрольно-наглядових відносин, які є частиною охоронних відносин у 

трудовому праві, то тут його значення доволі важко оцінити у зв’язку з 

існуванням спеціального представницького органу трудового колективу – 

професійної спілки, на який і покладено обов’язок із здійснення даних 

функцій. Та сама ситуація складається і щодо визначення ролі професійних 

спілок у процесуальних відносинах як відносинах захисту порушених прав, 

оскільки, знову ж таки, основне коло прав належить саме представницькому 

органу такого трудового колективу. 

Самостійну групу формують індивідуальні учасники даних суспільних 

відносин, до яких належать роботодавець і робітник, що виступають як 

сторони трудового договору і мають взаємні права і обов’язки. В охоронних 

правовідносинах вони також наділені особливими, по відношенню до інших 

суб’єктів, правами й обов’язками. Саме зазначені суб’єкти виступають 

основою їх виникнення, оскільки головним спрямуванням охоронних відносин 

у трудовому праві є постійний захист інтересів працівника та захист інтересів 

роботодавця у випадку порушення працівником своїх обов’язків і спричинення 

ним шкоди роботодавцеві. До колективних учасників охоронних відносин 

можна віднести трудовий колектив, професійні спілки, комісію з розгляду 

трудових спорів, службу з охорони праці, а також державні органи влади, які 

виконують значну кількість функцій в охоронних відносинах. Слід зауважити, 

що при вступі таких учасників в охоронні правовідносини втрачається 

особистісний характер таких правовідносин і виникає представницький. 

Наприклад, це відбувається у випадку звернення профспілки за захистом 

інтересів трудового колективу у зв’язку з порушення роботодавцем своїх 

обов’язків щодо забезпечення безпечних умов праці. 

Розділ 3 «Місце організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві» містить 4 підрозділи, які присвячені аналізу змісту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, принципів і функцій таких 

правовідносин, класифікації організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, а також характеристиці системи суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 

У підрозділі 3.1 «Зміст організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві» зазначено, що зміст організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві – це пов’язані взаємними властивостями та правовими 

зв’язками суб’єктивні права та кореспондуючі їм юридичні обов’язки у сфері 

організації та управління працею на підприємстві, в установі, організації за 

участю працівників, роботодавців та їх представників. 

Досліджено, що надання працівникам можливості брати участь в 

управлінні підприємством, установою, організацією відіграє важливу роль у 

підвищенні ефективності роботи організації. Завдяки цьому збільшується обсяг 

продукції, що випускається, поліпшується її якість і конкурентоспроможність, 

що сприяє впровадженню нової техніки і технологій.  
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На підприємстві, в установі, організації можлива розробка і застосування 

спеціальних локальних нормативних актів (крім колективних договорів), які 

також можуть містити положення, що стосуються розглянутого права 

працівників, визначати взаємовідносини роботодавця і його представників з 

органами, що представляють інтереси працівників, тобто своєчасно і 

ефективно відстоювати права працівників перед роботодавцем, впливати на 

заплановані і прийняті роботодавцем рішення. 

Відмічено, що обов’язок роботодавця приймати управлінські рішення із 

забезпеченням участі працівників є чи не найскладнішим, адже останньому 

доведеться знайти баланс між бажаннями працівників і власним авторитетом. 

Участь працівників в управлінні підприємством, установою, організацією 

покликана подолати розрив між працівниками і роботодавцями. Досягти цієї 

мети можна різними шляхами: визнаючи за працівниками та їх представниками 

(профспілками, трудовими колективами і їх органами) право на ведення 

переговорів з роботодавцем щодо умов праці та захисту їх інтересів; залучаючи 

профспілки до консультацій з приводу загальних проблем виробництва як в 

рамках самого підприємства, установи, організації, так і на галузевому рівні; 

стимулюючи діяльність соціальних партнерів, спрямовану на досягнення миру 

в трудових відносинах. 

До основних прав і обов’язків організаційно-управлінських відносин 

трудового права належать: 1) право на участь в управлінні підприємством, 

установою, організацією і відповідний обов’язок; 2) право на свободу 

об’єднань працівників та роботодавців і відповідний обов’язок; 3) право на 

рівне ставлення у процесі організації праці і обов’язок забезпечити таке 

ставлення.  

До допоміжних прав у досліджуваній сфері включено: 1) право на повагу 

до особистої гідності; 2) право на освіту; 3) право на охорону здоров’я в 

частині забезпечення організації праці; 4) право на захист свого права на 

участь в організації і управління працею.  

Констатовано, що нинішні активні ринкові перетворення не можуть не 

відобразитися в подальшому на запропонованому нами трактуванні змісту 

різновиду відносин, пов’язаних з трудовими, а тому вони будуть постійно 

доповнюватися та вдосконалюватися. Крім цього, комплекс 

взаємообумовлених прав та обов’язків створює правову базу для взаємодії 

працівників та роботодавців у процесі організації та управління працею, 

реалізації своїх колективних прав та обов’язків у межах соціального 

партнерства, створення плацдарму для цілісного процесу реформування 

трудового законодавства. 

У підрозділі 3.2 «Принципи та функції організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві» зазначено, що принцип законності в повній мірі 

проявляє свою сутність та вплив в організаційно-управлінських відносинах у 

трудовому праві і дозволяє протиставити трудоправову концепцію цих 

відносин адміністративістській, де йде мова про відносини «влада-

підпорядкування», а не «управління-організація». 
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У контексті розгляду принципу демократизму як загальноправового 

принципу зазначено, що ця засада знаходить свій вияв у організаційно-

управлінських відносинах трудового права у наступних аспектах: 

1) недопустимості розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця 

без згоди профспілки (організація праці); 2) залученні трудового колективу до 

прийняття виробничих рішень; 3) представництві трудового колективу у 

відносинах управління працею (виробнича демократія); 4) нормуванні праці за 

участю професійних спілок; 5) залученні до процедур вирішення 

індивідуальних та колективних трудових спорів представників працівників, 

адже останні є слабшою стороною трудового договору.  

Встановлено, що прояви принципу справедливості в організаційно-

управлінських відносинах трудового права характеризуються наступним: 

1) свободою працівників в укладенні, зміні і припиненні трудових договорів з 

роботодавцем; 2) відповідністю заходів примусу і заохочень – правомірним і 

позитивним для підприємства, установи, організації вчинкам; 3) наданням 

переваг у переведенні на краще місце роботи та інших переваг працівникам, які 

активно брали участь в управлінні і організації праці. Принцип справедливості 

полягає у тому, що співрозмірність процесів організації і управління працею 

повинна бути узгоджена із заохоченнями та гарантіями, а також примусовими 

заходами як до працівників, так і до роботодавців. Такі прояви принципу 

справедливості в межах організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві дозволять збалансувати очікування учасників трудових та пов’язаних з 

ними відносин. 

Принцип рівності працівників і роботодавців у межах організаційно-

управлінських відносин трудового права проявляється у наступному: 

1) рівності працівників, роботодавців перед законом і судом; 2) гендерній 

рівності і забороні дискримінації; 3) рівності прав і можливостей 

працівників; 4) гідності працівників і роботодавців у відносинах організації і 

управління працею. Принцип рівності працівників і роботодавців у своїх 

правах та обов’язках у рамках організаційно-управлінських відносин 

трудового права характеризується численними аспектами, що дозволяють 

оптимально збалансувати правовий статус суб’єктів, які беруть у них участь. 

Крім цього, рівноправність працівників забезпечує прибуткове 

функціонування підприємства, адже їх конкуренція щодо отримання 

заохочення у вигляді рівного доступу до підвищення заробітної плати 

зростає. 

Реалізація принципу забезпечення свободи об’єднання працівників та 

роботодавців для організації і управління працею відбувається через 

встановлення державних гарантій, які забезпечують створення, самостійну 

діяльність та вичерпний перелік підстав припинення діяльності професійних 

спілок. Слід також вказати, що повноваженням професійних спілок, 

спрямованим на захист інтересів працівників у відносинах організації і 

управління працею, кореспондує обов’язок роботодавця не перешкоджати 

здійсненню профспілками своїх повноважень у встановлених законом формах, 
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а також обов’язок уповноважених державних органів забезпечити належні 

умови для здійснення профспілками своїх функцій.  

 Економічна функція організаційно-управлінських відносин проявляє 

себе наступним чином: 1) забезпечує особі можливості вільно заробляти собі 

на життя через реалізацію в роботодавця здатності до праці; 2) створює для 

роботодавця правові можливості щодо підвищення/зниження рівня заробітної 

плати, але не нижче мінімальної, встановленої законодавством; 3) дозволяє 

вільне залучення роботодавцем до праці осіб, які разом із ним досягатимуть 

визначених цілей і завдань; 4) сприяє оптимізації управління як засобу 

досягнення кращих економічних показників; 5) забезпечує оптимальне 

поєднання інтересів працівників і роботодавців у процесі праці; 6) виступає 

засобом забезпечення високого добробуту як працівників, так і роботодавців за 

рахунок стимулювання заробітної плати та прибутку відповідно. 

Виховна функція у сфері організації і управління працею зосереджена на 

підвищенні психологічних показників співпраці і взаємодії працівників і 

роботодавців. Вона забезпечує їх взаєморозуміння на різних етапах розвитку 

суспільних зв’язків. Також ця функція допомагає встановити правові 

можливості роботодавця стосовно ефективнішого управління виробничим 

процесом. 

Отже, управлінська функція організаційно-управлінських відносин 

трудового права чи не найтісніше пов’язана з виховною функцією, адже 

ефективність управління обумовлює цілісність праворозуміння та 

правосвідомості і навпаки. При цьому відповідна функція реалізується у 

напрямку повноцінного забезпечення права працівників на участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією. 

У підрозділі 3.3 «Класифікація організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві» визначено, що наразі централізоване регулювання праці 

поступається своїми позиціями локальному правовому регулюванню, а тому в 

рамках організаційно-управлінських відносин трудового права не можна вести 

мову про примус, оскільки реалізація працівниками права на участь в 

управлінні підприємством, установою, організацією передбачає, насамперед, 

добровільне виконання трудових обов’язків, які суб’єкти трудового 

правовідношення самі для себе визначили, закріпивши їх, наприклад, у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку і тим самим, прийнявши 

відповідне управлінське рішення, визнали його для себе обов’язковим. 

При розгляді такого виду організаційно-управлінських правовідносин на 

підприємстві, в установі, організації як відносини, які складаються між 

професійною спілкою і роботодавцем, зазначено, що їх спільна діяльність 

спрямована на досягнення прийнятних для обох сторін результатів трудових 

правовідносин – працівників і роботодавців, адже одна з функцій, яка сьогодні 

покладається на професійну спілку, – це представництво інтересів працівників 

у відносинах з роботодавцями.  

У межах досліджуваного виду організаційно-управлінських відносин 

трудового права мають значення такі правові зв’язки профспілки з 
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працівниками, адміністрацією, роботодавцем: 1) докладне і точне визначення 

причин, що виправдовують припинення трудових відносин працівників; 

2) заявлення вимог про консультації роботодавця з незалежним органом і 

отримання згоди профспілки на звільнення працівника з ініціативи 

роботодавця; 3) спеціальна процедура оскарження для тих представників, які 

вважають, що їх трудові відносини припинені безпідставно або умови їх праці 

несприятливо змінені, або до них застосовано несправедливі заходи; 

4) встановлення дієвого порядку виправлення становища в разі несприятливого 

припинення трудових відносин представників працівників, до якого входить 

поновлення останніх на їх попередньому місці роботи; 5) покладення на 

роботодавця обов’язку доведення обґрунтованості його дій у випадку скарги на 

дискримінаційне звільнення чи несприятливу зміну умов праці цих осіб; 

6) визнання пріоритету представників працівників на збереження за ними 

роботи при скороченні штату. 

Такий вид організаційно-управлінських відносин як відносини між 

соціальними партнерами на різних рівнях довели свою життєздатність 

наступним чином: 1) забезпечили можливість працівників і роботодавців 

через своїх представників виразити і погодити свої інтереси у сфері праці; 

2) спрямували інтереси працівників і роботодавців на сприяння підтримки 

соціального діалогу та соціального миру; 3) підтримали рівновагу трудових 

правовідносин; 4) забезпечили спільну участь працівників і роботодавців у 

встановленні умов праці і орієнтації на самоврядні об’єднання; 

5) забезпечили об’єднання працівників у профспілки, а роботодавців – у 

організації роботодавців. При цьому працівники і роботодавці мають право 

згідно з чинним законодавством створювати власні об’єднання. Для цього 

встановлюються державні гарантії, які забезпечують створення, 

самостійність діяльності і виняткові підставі припинення діяльності 

об’єднань працівників і роботодавців; 6) сприяли оптимальному поєднанню 

централізованого і локального правового регулювання, гарантуючи при 

цьому, що колективні договори і угоди не повинні містити у своєму змісті 

умов, які знижують рівень прав і гарантій працівників, встановлений 

трудовим законодавством. 

Таким чином, в умовах ринкової економіки усі суб’єкти організаційно-

управлінських відносин трудового права можуть взаємодіяти на паритетних 

засадах і створювати своїми узгодженими діями підґрунтя для вдосконалення 

трудового законодавства в частині врегулювання трудових відносин та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України. 

У підрозділі 3.4 «Суб’єкти організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві» визначено, що суб’єкт організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві – це учасник відносин із застосування найманої праці, 

організації процесу праці та управління нею на підприємстві, в установі, 

організації, що уповноважений приймати юридично значущі рішення або брати 

участь у процедурі їх прийняття, виражати свою волю та бути залученим разом 

з іншими сторонами до трудових відносин.  
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Правосуб’єктність працівника як учасника організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві в певних аспектах збігається з елементами 

трудоправової правосуб’єктності, але не тотожна їй. Так, моментом 

виникнення права працівника на участь в управлінні підприємством, 

установою, організацією є укладення з ним трудового договору або фактичне 

допущення його до роботи (що також означає момент укладення трудового 

договору) і видання наказу роботодавця про зарахування на роботу. Але це ще 

не означає, що працівник одразу братиме участь в управлінні. На відміну від 

трудової дієздатності, дієздатність організаційно-управлінська залежить від 

спільного волевиявлення працівника і роботодавця у взаємодії щодо організації 

і управління процесом праці на підприємстві, в установі, організації уже після 

моменту зарахування на роботу. 

Працівник в організаційно-управлінських відносинах виступає як 

самостійна сторона, але у зв’язку з тим, що його статус в організаційно-

управлінських відносинах трудового права має безліч недоліків, пов’язаних з 

недосконалістю законодавства України, участь в управлінні підприємством, 

установою, організацією в теперішніх умовах слід розглядати саме як участь в 

управлінні трудовим процесом на підприємствах з усіма юридичними 

наслідками, що з цього випливають.  

У межах організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

трудові колективи в період між зборами (основна форма реалізації 

управлінських повноважень) виконують такі функції: 1) здійснюють 

повноваження контролю за впорядкуванням процесу праці спільно з 

уповноваженою особою роботодавця і професійними спілками відповідно до 

законодавства про працю, колективних договорів і угод; 2) інформують і 

звітують перед членами трудового колективу, роботодавцем та/або його 

уповноваженою особою, професійними спілками про результати управлінської 

і організаційної діяльності; 3) керують виробничо-господарською діяльністю 

тощо. 

Роботодавець як самостійний учасник у системі суб’єктів організаційно-

управлінських відносин трудового права наділений універсальною 

компетенцією щодо вирішення організаційних та/або управлінських питань. 

Більше того, саме від роботодавця залежатиме стан дотримання трудових прав 

та обов’язків працівників на підприємстві, в установі, організації. 

Розділ 4 «Оптимізація співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві» складається з чотирьох 

підрозділів, у яких розглянуто теоретичні та практичні аспекти принципів 

розмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, критеріїв і способів їх співвідношення, а також напрями 

удосконалення. 

У підрозділі 4.1 «Принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві» вказано, що принцип динамізму в 

межах охоронних правовідносин трудового права характеризується 

негативною тенденцією і проявляється у застосуванні пасивного і активного 
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примусу, заходів притягнення до відповідальності, які стимулюють, перш за 

все, зміну або припинення вже існуючих трудових правовідносин і 

опосередковують етапи їх розвитку, однак не є умовою виникнення трудових 

правовідносин, що, у свою чергу, характеризує відносини з організації і 

управління працею. 

Зазначено, що в організаційно-управлінських відносинах примус не є 

аспектом прояву зазначеного принципу. Так, управління на рівні 

підприємства завжди є управлінням виробничим, трудовим процесом, який 

характеризується безпосереднім зв’язком робочої сили (працівників) із 

засобами виробництва. У цих умовах сама управлінська діяльність 

адміністрації являє собою різновид виробничої праці, тому що адміністрація, 

виконуючи об’єктивно обумовлену колективним договором праці функцію 

його управління, тим самим одночасно виконує функцію сукупного робітника 

і в цьому розумінні є його органом. 

Суть принципу динамізму правового впливу на суб’єктів трудових 

правовідносин у контексті розмежування організаційно-управлінських та 

охоронних відносин трудового права зводиться до таких його двох ознак: 

1) охоронні правовідносини трудового права зумовлюють розвиток, зміну і 

припинення трудових правовідносин; 2) організаційно-управлінські відносини 

зумовлюють виникнення, розвиток і зміну трудових правовідносин. Тобто 

охоронні та організаційні правовідносини відрізняються початковим і кінцевим 

етапами свого впливу на трудові правовідносини. 

Принцип ініціативності в організаційно-управлінських відносинах 

трудового права проявляється в наступному: 1) ініціативність у даних 

відносинах повинна зміщувати пріоритети від працівника до роботодавця і 

забезпечувати відповідний зворотний зв’язок; 2) визначна роль у виявленні 

ініціативи має належати трудовим колективам; 3) вибір моделі організації 

праці і управління нею лежить на роботодавцеві; 4) існування колективної 

ініціативи поряд з особистою. 

Принцип єдності і диференціації в межах охоронних правовідносин 

трудового права проявляється в такому: 1) притягненні до однакових видів 

відповідальності, застосуванні однакових заходів примусу в процесі праці; 

2) невідворотності відповідальності за самовільну диференціацію положень у 

випадку, коли підлягають застосуванню виключно загальні правила; 

3) індивідуалізації відповідальності працівників і роботодавців. 

Станом на сьогодні можна стверджувати про наявність наступних 

проявів принципу єдності і диференціації в межах організаційно-управлінських 

відносин трудового права: 1) загальнообов’язковість і підвищена 

імперативність правових приписів у цій сфері поряд із диспозитивними 

началами управлінського процесу із гарантуванням виробничої демократії; 

2) прояв диференціації правових норм при розробці локальних нормативних 

актів у межах конкретного підприємства, установи, організації є формою участі 

у відносинах з організації і управління працею як працівників, так і 

роботодавців. 
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У підрозділі 4.2 «Критерії співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві» встановлено, що процес 

формування і виникнення охоронних правовідносин також пов’язаний із 

змістом трудових правовідносин, адже він не виходить за межі трудоправової 

правосуб’єктності. Зміст охоронних правовідносин у трудовому праві спершу 

формується під впливом змісту трудових відносин. В охоронних 

правовідносинах неможливе існування некореспондуючих прав та обов’язків. 

Наприклад, праву роботодавця притягувати працівника до дисциплінарної і/або 

матеріальної відповідальності кореспондує обов’язок працівника зазнати 

дисциплінарних стягнень і/або відшкодувати матеріальну шкоду, завдану 

роботодавцеві у процесі здійснення трудової діяльності. 

Правовий зміст охоронних правовідносин у трудовому праві є 

своєрідним у зв’язку з його залежністю від суб’єктивних прав і обов’язків, 

якими наділені сторони власне трудових правовідносин – працівник та 

роботодавець, і знаходиться у прямо пропорційній залежності від примусових 

заходів трудового права. Але потрібно зауважити, що така залежність не є 

всеохоплюючою і переважно проявляється лише на початкових стадіях 

формування охоронних правовідносин у трудовому праві. 

Сформовано невичерпний перелік прав і обов’язків суб’єктів охоронних 

правовідносин (працівника і роботодавця), які є наріжними точками 

розмежування даного виду відносин з організаційно-управлінськими 

відносинами трудового права. Працівник наділений наступними правами, які 

мають значення для даного критерію розмежування: 1) надання йому роботи, 

обумовленої трудовим договором; 2) захист своїх трудових прав, свобод та 

інтересів всіма не забороненими законом способами; 3) відшкодування шкоди, 

заподіяної працівникові у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків, і 

компенсацію моральної шкоди. Поряд із цим, працівник зобов’язаний у межах 

охоронних правовідносин трудового права: 1) дотримуватися правил 

внутрішнього трудового розпорядку організації; 2) дотримуватися трудової 

дисципліни; 3) дбайливо ставитися до майна роботодавця; 4) зазнавати 

негативних наслідків у випадку порушення прав роботодавця, завдання йому, 

його майну шкоди в межах, передбачених законодавством, трудовим 

договором. 

Роботодавець, у свою чергу, в межах охоронних правовідносин 

трудового права наділений наступними правами: 1) вимагати від працівників 

виконання ними трудових обов’язків і дбайливого ставлення до майна 

роботодавця та інших працівників, дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку організації; 2) притягувати працівників до матеріальної 

та дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому законодавством. 

Але роботодавець, разом з тим, наділений і певними обов’язками у сфері 

охоронних правовідносин трудового права, які творять критерій розмежування 

змісту з організаційно-управлінськими відносинами, зокрема такі, як: 

1) надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором; 

2) відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв’язку з виконанням ними 
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трудових обов’язків, а також компенсувати моральну шкоду в порядку та на 

умовах, які встановлені законодавством; 3) нести тягар негативних наслідків у 

випадку застосування до нього примусових заходів. 

Виокремлено наступні права працівників в організаційно-управлінських 

відносинах трудового права в частині їх розмежування з охоронними за 

критерієм змісту: 1) укладення, зміна і розірвання трудового договору, участь у 

колективних переговорах, укладення, ініціювання зміни умов колективного 

договору, його припинення; 2) забезпечення робочого місця, що відповідає 

умовам, передбаченим державними стандартами організації та безпеки праці; 

3) право на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно 

до своєї кваліфікації, складності праці, кількості і якості виконуваної роботи; 

4) право на відпочинок, яке забезпечується встановленням нормальної 

тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для окремих професій і 

категорій працівників, наданням щотижневих вихідних днів, неробочих 

святкових днів, оплачуваних щорічних відпусток; 5) право на отримання 

повної і достовірної інформації про умови праці та вимоги охорони праці на 

робочому місці. 

Роботодавець у межах досліджуваних організаційно-управлінських 

відносин як складової критерію змісту розмежування з охоронними наділений 

такими правами: 1) укладати, змінювати і розривати трудові договори з 

працівниками в порядку та на умовах, що встановлені чинним законодавством; 

2) заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю; 3) приймати акти з 

організації праці; 4) брати участь у колективних переговорах, укладанні 

колективних договорів і угод. А обов’язки роботодавця в цій частині 

полягають у наступному: 1) забезпеченні безпеки праці та умов, що 

відповідають вимогам охорони та гігієни праці; 2) забезпеченні працівників 

обладнанням, інструментами, технічною документацією й іншими засобами, 

необхідними для виконання ними трудових обов’язків; 3) забезпеченні 

працівникам рівної оплати за працю рівної цінності; 4) виплаті в повному 

розмірі належної працівникам заробітної плати в строки, встановлені трудовим 

законодавством України, колективним договором, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, трудовим договором. 

У підрозділі 4.3 «Способи співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин» визначено, що способи співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві – це система 

правових заходів, прийомів регулятивного впливу на відносини з організації і 

управління працею, застосування примусових заходів, юридичної 

відповідальності, урегульованих нормами трудового права з метою їх 

збалансування, врівноваження, взаємозалежності. 

При розгляді механізму дії вольової залежності сторін трудових 

правовідносин як способу співвідношення в межах охоронних правовідносин 

трудового права зазначено, що охоронні правовідносини характеризуються 

співвідношенням волі владного і підвладного суб’єкта, адже охоронні 

правовідносини в переважній мірі функціонують завдяки правовому примусу. 
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Таким чином, спосіб співвідношення вольової залежності сторін трудових 

правовідносин виражається в межах відповідних охоронних правовідносин 

через сукупність примусових заходів, що обмежують свободу дій суб’єкта, 

який вчиняє неправомірні, несправедливі дії по відношенню до іншої сторони. 

При цьому такою особою може бути як працівник, так і роботодавець. 

Якщо в охоронних правовідносинах таке право ґрунтується і виражається 

у формі пред’явлення вимоги, то в організаційно-управлінських – як 

правомочність сторони трудових правовідносин, що ґрунтується на 

властивостях правового статусу відповідного суб’єкта. 

Підсумовано, що способи співвідношення організаційно-управлінських 

та охоронних відносин у сфері трудового права є різноманітними і 

застосування кожного з них залежить від очікуваного правового результату. 

Суб’єктивна можливість працівників і роботодавців різним чином впливати на 

прийняття рішень один одним є самою суттю трудового права, його 

внутрішньою особливістю, що встановлює унікальність цієї галузі в системі 

приватного права. Нормативно визначені потреби сторін трудових 

правовідносин, вимоги правової реальності до статусу зазначених суб’єктів є 

тими факторами, які впливають на відмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин від інших відносин у сучасній структурі предмета 

трудового права. 

У підрозділі 4.4 «Напрями оптимізації охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві» відзначено, що напрям оптимізації 

співвідношення організаційно-управлінських та охоронних відносин у 

трудовому праві має полягати у встановленні міцного правового зв’язку 

співвідношення національних законодавств у частині їх відповідності єдиному 

європейському законодавству. Такий напрям має бути втілений в Україні через 

наступні правові заходи: 1) уніфікацію термінології українського і 

європейського трудового законодавства (потребують уточнення такі терміни, 

як «тривало безробітний», «організаційно-управлінські відносини», «охорона 

праці», «охоронні заходи», «заходи примусу» тощо); 2) забезпечення 

підвищеного захисту соціально вразливих категорій працюючих; 

3) забезпечення впровадження нормативних приписів у сфері охоронних 

правовідносин трудового права, організації такої діяльності шляхом 

роз’яснення та поширення положень, що стосуються притягнення до 

відповідальності працівника в умовах виробничого середовища; 

4) встановлення точного змісту актів Євросоюзу у сфері співвідношення 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносин; 5) забезпечення 

надійного фінансування використання примусових заходів, нагляду і контролю 

за дотриманням законодавства, компенсацій працівникам і роботодавцям 

порушення їх прав, невизнання таких. 

Наступним напрямом оптимізації співвідношення організаційно-

управлінських та охоронних правовідносин у трудовому праві є встановлення 

мінімальних і максимальних розмірів відповідальності, меж втручання 

роботодавця у діяльність працівників з організації і управління працею на 
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підприємстві, в установі, організації. Цей напрям характеризує саму суть 

оптимізації – визначення чітких правових засад співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, крайніх орієнтирів 

трудового законодавства для забезпечення гарантування основних трудових 

прав працівників та роботодавців. 

Як напрям оптимізації співвідношення організаційно-управлінських та 

охоронних відносин у сфері трудового права встановлення мінімальних і 

максимальних розмірів відповідальності, меж втручання роботодавця у 

діяльність працівників з організації і управління працею на підприємстві, в 

установі, організації передбачає наступні заходи: 1) диференціацію умов праці 

для працівників згідно з оцінкою роботодавця їх внеску у процес виробничої 

діяльності та отримання позитивних результатів такого процесу; 

2) встановлення меж взаємного впливу працівника і роботодавця в 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносинах шляхом 

розширення локально-правового регулювання сторонами трудових 

правовідносин самостійно за взаємною домовленістю; 3) розмежування 

трудоправової і господарсько-правової компетенції відповідальності за 

рахунок закріплення в проекті Трудового кодексу України положення, яке 

регулюватиме трудові відносини членів виконавчих органів у корпоративних 

суб’єктах господарювання. 

Напрям оптимізації співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у сфері трудового права – поглиблення диференціації 

трудового законодавства – полягає у наступному: 1) індивідуалізації 

відповідальності за вчинені трудові правопорушення та врахуванні 

особливостей організації і управління працею на підприємствах, в установах, 

організаціях; 2) врахуванні такий напрямків, як галузева і локальна 

диференціація; 3) виявленні факторів диференціації як при формальному, так і 

при матеріальному вираженні охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права. 

Напрям оптимізації співвідношення організаційно-управлінських та 

охоронних правовідносин у трудовому праві – переважне впровадження при 

поєднанні в одному процесі праці досліджуваних правовідносин основних  

методів соціального управління – полягає в наступному: 1) забезпеченні такого 

співвідношення із використанням методів переконання, виховання і, головним 

чином, заохочення; 2) передбаченні загальних норм про заохочення в новому 

Трудовому кодексі України; 3) гарантуванні права працівника на заохочення 

відповідним правовим інструментарієм. 

 

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 співвідношення охоронних та організаційно-
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управлінських відносин у трудовому праві, а також розробити пропозиції 

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Роль охоронних правовідносин у трудовому праві полягає в тому, що 

вони, по-перше, забезпечують права працівника на безпечні й здорові умови 

праці, по-друге, зобов’язують його дбайливо ставитись до майна роботодавця і 

нести відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених 

на нього трудових обов’язків, по-третє, стимулюють притягнення осіб до 

відповідальності, яка має невідворотний характер, та залучають державу у 

випадку неврегулювання розбіжностей між сторонами трудового договору.  

2. Організаційно-управлінські відносини, як похідні від трудових, 

забезпечують існування зв’язку між окремим працівником і уповноваженими 

особами (особою) підприємства, установи, організації. Їх роль – це 

забезпечення здійснення усіма працівниками трудової функції із застосуванням 

стимулів, гарантій. Значення організаційно-управлінських відносин 

проявляється у створенні умов для конкуренції на ринку праці, підвищенні 

ефективності локально-правового регулювання у сфері трудових відносин. 

3. Історичні етапи розвитку охоронних відносин трудового права: 

1) перші згадки про зародження охоронних відносин у трудовому праві в 

законах Хаммурапі (1792–1750-ті роки до н.е.), Ману (ІІ ст. до н.е.); 

2) охоронні відносини часів існування Римської імперії (едикт римського 

імператора Діоклетіана «De pretiis rerum renalium» («Про ціни товарів») (ІІ ст. 

до н.е.-V ст. н.е.); 3) охоронні відносини у трудовому праві часів Візантії  

(V–XІІ ст.); 4) розвиток охоронних відносин у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.); 

5) середньовічний розвиток охоронних відносин трудового права (XIV–

ХVІ ст.); 6) розвиток охоронних відносин України у складі Російської імперії 

та СРСР (ХVІІ ст. – 1991 рік). Для цього періоду характерним є формування 

охоронних відносин трудового права і перші спроби їх правового регулювання; 

7) сучасний період розвитку охоронних відносин трудового права (з 1991 року 

– до сьогодення). 

4. Історичні етапи розвитку організаційно-управлінських відносин 

трудового права: 1 етап (XXVIII–V ст. до н.е.) – зародження організаційно-

управлінських відносин; 2 етап (V–III ст. до н.е.) – організаційно-управлінські 

відносини за Сократа та Платона (теорія природного діалогу); 3 етап (VІІІ–

ХІХ ст.) – розвиток організаційно-управлінських відносин у сфері трудового 

права періоду Ж.-Ж. Руссо та Ф. Кене, Ш. Фур’є та А. Маршалла; 4 етап 

(ХІХ ст. – до сьогодення) – радянський та сучасний період організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 

5. Правова природа охоронних відносин у трудовому праві розкривається 

через такі ознаки: вони виникають з моменту утворення конкретного 

роботодавця як суб’єкта трудового права; для виникнення таких правовідносин 

не обов’язкова наявність такого юридичного факту як правопорушення; 

охоронні відносини далеко не завжди спрямовані на притягнення когось до 

юридичної відповідальності; вони пов’язані з виявленням підстав для 
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притягнення винних осіб до відповідальності, тобто конкретних фактів 

невиконання або неналежного виконання певними особами своїх обов’язків у 

сфері охорони праці. 

6. Правова природа організаційно-управлінських відносин розкривається 

через наступні ознаки: рівень ведення колективних переговорів; взаємодію 

профспілок з органами виконавчої та законодавчої влади, а також органами 

місцевого самоврядування; роль та місце владних структур в організаційно-

управлінських відносинах; специфіку взаємовідносин професійних спілок та 

об’єднань роботодавців тощо. 

7. До основних функцій охоронних правовідносин у трудовому праві 

можна віднести наступні: 1) каральну, основною метою якої є застосування до 

правопорушника негативних засобів правового і державного примусу; 

2) компенсаційну, яка полягає у відшкодуванні шкоди, яка завдана 

правопорушенням; 3) відновлювальну – основною метою цієї функції є 

відновлення становища, яке існувало до вчинення правопорушення; 

4) превентивну – сукупність заходів, проведення яких спрямоване на 

запобігання вчиненню нових правопорушень; 5) виховну – полягає у 

здійсненні систематичного впливу на учасників відповідних правовідносин з 

метою формування у них належного рівня правосвідомості; 6) стимулюючу 

(заохочувальну), зміст якої складають заходи, спрямовані на породження у 

суб’єктів бажання діяти певним чином; 7) контрольно-наглядову, яка полягає у 

здійсненні уповноваженими суб’єктами сукупності заходів, що спрямовані на 

перевірку додержання законодавства відповідними суб’єктами. 

8. Механізм регулювання охоронних відносин у трудовому праві 

складається з таких структурних елементів: 1) механізм правового 

регулювання – сукупність юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється 

впорядкування і врегулювання охоронних відносин у трудовому праві; 

2) механізм фінансового регулювання охоронних відносин у трудовому праві – 

сукупність фінансових методів, форм та важелів управління фінансовими 

ресурсами, що призначені для матеріального забезпечення суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудовому праві; 3) механізм інституційного регулювання – 

сукупність установ, закладів, які створюються з метою впорядкування, а також 

надання визначеності охоронним відносинам у трудовому праві і за допомогою 

яких здійснюється застосування заходів, способів та методів, спрямованих на 

вдосконалення функціонування останніх; 4) механізм організаційного 

регулювання – сукупність заходів, способів, методів, які впроваджуються з 

метою впорядкування охоронних відносин у трудовому праві шляхом 

проведення розробленої системи заходів громадського значення. 

9. Виокремлено види суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві за 

такими критеріями: 1) за кількісним складом учасників суспільного зв’язку: 

індивідуальні (працівник, роботодавець), колективні (трудовий колектив); 2) за 

юридичним фактом, який є підставою виникнення охоронних відносин у 

трудовому праві: учасники охоронних відносин, що виникають внаслідок 

скоєння правопорушення (матеріального правопорушення або 
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дисциплінарного проступку), якими виступають особи, що вчинили 

правопорушення (такими особами можуть бути як працівники, так і 

роботодавці), та особи, які наділені правом вимагати відновлення порушеного 

права (можуть бути як працівники, так і роботодавці); учасники охоронних 

відносин, що виникають у сфері здійснення нагляду та контролю за охороною 

праці та дотриманням трудового законодавства (учасниками таких 

правовідносин виступають, з одного боку, суб’єкти, які наділені 

повноваженнями на здійснення контрольних функцій, наприклад, Державна 

служба з питань праці, з іншого – суб’єкти, діяльність яких контролюється, – 

працівники, роботодавці); учасники охоронних відносин, що виникають у 

випадку звернення суб’єкта за захистом свого порушеного права; 3) за сферою 

реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами охоронних правовідносин: 

внутрішні (працівник, роботодавець), зовнішні (органи нагляду та контролю у 

сфері дотримання законодавства за охороною праці). 

10. Зміст організаційно-управлінських відносин у трудовому праві – це 

пов’язані взаємними властивостями та правовими зв’язками суб’єктивні права 

та кореспондуючі їм юридичні обов’язки у сфері організації та управління 

працею на підприємстві, в установі, організації за участю працівників, 

роботодавців та їх представників. 

11. Система принципів організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві включає: 1) принцип забезпечення свободи об’єднання 

працівників та роботодавців; 2) принцип договірного встановлення умов праці, 

в тому числі і права на участь в управлінні підприємством, організацією; 

3) принцип заборони дискримінації працівників у процесі організації і 

управління працею. 

12. Функції організаційно-управлінських відносин трудового права: 

1) економічна; 2) функція організаційного впливу; 3) виховна; 4) управлінська.  

13. Організаційно-управлінські відносини класифікуються за такими 

критеріями: 1) за предметним критерієм: а) відносини із встановлення умов 

праці; б) відносини із зміни організації умов праці; в) відносини з ведення 

колективних переговорів; г) соціально-партнерські відносини на різних рівнях; 

ґ) управлінські відносини в межах підприємства із реалізацією функції 

представництва працівників і роботодавців і безпосередньо сторонами 

трудових відносин; 2) за строком чинності: а) строкові; б) безстрокові; 3) за 

особливостями прояву: а) відносини з організації і управління працею; 

б) особливі організаційно-управлінські відносини (захист персональних даних, 

застосування роботодавцем методу пільг та заохочень тощо); 4) за предметним 

складом: а) індивідуальні організаційно-управлінські відносини; б) колективні 

організаційно-управлінські відносини. Такий поділ пояснюється похідним 

характером організаційно-управлінських відносин від трудових, які 

складаються між відповідними сторонами й іншими суб’єктами трудових 

правовідносин; 5) за призначенням: а) відносини з організації праці; 

б) відносини з управління працею; 6) за суб’єктним критерієм: а) відносини 

між уповноваженою особою роботодавця і трудовим колективом; б) відносини 
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між трудовим колективом і роботодавцем; в) відносини між профспілкою і 

роботодавцем; г) відносини між соціальними партнерами. 

14. Класифікація суб’єктів організаційно-управлінських відносин 

трудового права за кількістю осіб: а) індивідуальні (працівник, роботодавець); 

б) колективні (трудовий колектив, організації роботодавців, колегіальні органи 

державної влади (соціальні партнери), представники сторін трудових 

відносин).  

15. Принципи розмежування охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві – це визначені нормами трудового права і 

нормами, що логічно випливають з них, основоположні, загальні, керівні, 

базисні положення, правила і засади, які визначають правове регулювання, 

зміст, особливості суб’єктно-об’єктного складу, підстави виникнення, зміни і 

припинення охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві. Принципи розмежування охоронних та організаційних відносин 

трудового права мають такий систематизований виклад:  

1) принцип динамізму правового впливу на суб’єктів, який має такі 

прояви: а) охоронні правовідносини трудового права зумовлюють розвиток, 

зміну і припинення трудових правовідносин; б) організаційно-управлінські 

відносини зумовлюють виникнення і зміну трудових правовідносин;  

2) принцип збалансованості ініціативності, який в охоронних 

правовідносинах трудового права має наступні прояви: а) ініціатива в 

охоронних правовідносинах лежить більше на роботодавцеві; б) така ініціатива 

активно проявляється саме під час вчинення певних неправомірних дій; 

в) специфіка відносин між працівником і роботодавцем обумовлюється 

переважною відсутністю ініціативи від юрисдикційного органу; г) реалізація 

заходів відповідальності в рамках охоронних правовідносин призводить до 

недооцінювання відмінностей між регулятивними та охоронними 

правовідносинами в межах трудового права; ґ) ініціатива в охоронних 

правовідносинах здатна формувати підпорядкованість (субординацію) 

суб’єктів трудових правовідносин. В організаційно-управлінських відносинах 

трудового права зазначений принцип має такі прояви: а) ініціативність у даних 

відносинах повинна зміщувати пріоритети від працівника до роботодавця і 

забезпечувати відповідний зворотний зв’язок; б) визначальна роль у виявленні 

ініціативи повинна належати трудовим колективам; в) вибір моделі організації 

праці і управління нею лежить на роботодавцеві; г) існування колективної 

ініціативи поряд з особистою; 

3) принцип регулюючого впливу в охоронних правовідносинах трудового 

права проявляє себе таким чином: а) ним обумовлюється зворотній зв’язок між 

управляючою і зобов’язаною стороною похідних від трудових правовідносин; 

б) працівник набуває певних обов’язків у взаємозв’язку з роботодавцем і має 

права, які реалізуються в рамках охоронних правовідносин; в організаційно-

управлінських відносинах трудового права вказаний принцип має такі прояви: 

а) стабільність регулюючого впливу у відносинах з організації і управління 

працею як складової предмета трудоправового регулювання; б) організаційно-
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управлінські відносини трудового права в межах даного принципу 

проявляються саме завдяки регулятивній динамічній функції, оскільки 

стабілізують розвиток трудових та інших правовідносин за рахунок активного 

залучення всіх учасників процесу праці до менеджменту на підприємстві, в 

установі, організації; 

4) принцип єдності й диференціації правового регулювання праці, що 

полягає в наступному: в охоронних правовідносинах трудового права: 

а) притягнення до однакових видів відповідальності, застосування однакових 

заходів примусу в процесі праці; б) невідворотність відповідальності за 

самовільну диференціацію положень у випадку, коли підлягають застосуванню 

виключно загальні правила; в) індивідуалізація відповідальності працівників і 

роботодавців; в організаційно-управлінських відносинах трудового права: 

а) загальнообов’язковість і підвищена імперативність правових приписів у цій 

сфері поряд із диспозитивними началами управлінського процесу із 

гарантуванням виробничої демократії; б) прояв диференціації правових норм 

при розробці локальних нормативних актів у межах конкретного підприємства, 

установи, організації є формою участі у відносинах з організації і управління 

працею як працівників, так і роботодавців. 

16. Визначено наступні критерії розмежування охоронних та 

організаційних відносин у сфері трудового права: 1) зміст правовідносин; 

2) суб’єктний критерій; 3) об’єктний критерій; 4) юридичний факт як підстава 

виникнення, зміни і припинення правовідносин. Саме ці елементи зазначеної 

системи слугують для розмежування досліджуваних похідних від трудових 

відносин, адже їх дія проявляється у встановленні для суб’єктів різнорідних 

правил і ситуацій застосування відповідних нормативно-правових приписів. 

17. Класифікація способів співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві: 1) узгодження зобов’язальних та 

заборонних норм, які регулюють відповідні види правовідносин; 2) вольова 

залежність сторін трудових правовідносин; 3) спосіб реалізації суб’єктивних 

прав. 

18. Виокремлено та систематизовано наступні напрями оптимізації 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права: 1) адаптація та гармонізація національних правових засад 

такого співвідношення до законодавства Європейського Союзу; 

2) встановлення мінімальних і максимальних розмірів відповідальності, меж 

втручання роботодавця у діяльність працівників з організації і управління 

працею на підприємстві, в установі, організації; 3) поглиблення диференціації 

трудового законодавства, зокрема в частині індивідуалізації відповідальності за 

вчинені трудові правопорушення, та врахування особливостей організації і 

управління працею на підприємствах, в установах, організаціях; 4) переважне 

впровадження при поєднанні в одному процесі праці досліджуваних 

правовідносин основних методів соціального управління; 5) розширення сфери 

локально-правового регулювання; 6) врахування появи нового типу суб’єктів 

трудових правовідносин – різних видів працівників і роботодавців.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Данилова М.В. Проблеми співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. Київ, 2019. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Розглянуто поняття та роль охоронних й організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, розкрито їх правову природу та 

охарактеризовано зміст. З’ясовано ретроспективу кожного з видів названих 

правовідносин, а також досліджено їх позитивний зарубіжний досвід. 

Розроблено класифікацію функцій охоронних відносин у трудовому праві, 

виокремлено специфіку механізму регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві. 

Визначено суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, роль і місце 

кожного з них. Здійснено теоретико-правовий аналіз змісту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Проведено класифікацію принципів 

та функцій організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Виділено 

види організаційно-управлінських відносин у трудовому праві та надано 

перелік їх суб’єктів. 

Здійснено аналіз принципів розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Розглянуто критерії 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. Проаналізовано правові засади і способи співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин. Висвітлено аспект 

оптимізації охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві.  

Ключові слова: трудові права, охоронні правовідносини у трудовому 

праві, працівник, роботодавець, організаційно-управлінські правовідносини у 

трудовому праві, трудове законодавство, суб’єкти правовідносин у трудовому 

праві. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данилова М.В. Проблемы соотношения охранных и организационно-

управленческих отношений в трудовом праве. – 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. 

В диссертации комплексно исследованы проблемы соотношения 

охранных и организационно-управленческих отношений в трудовом праве. 

Рассмотрены понятие и роль охранных и организационно-управленческих 

отношений в трудовом праве, раскрыта их правовая природа и 

охарактеризовано их содержание. Выяснена ретроспектива каждого из видов 

названных правоотношений, а также выявлен их положительный зарубежный 

опыт. Разработана классификация функций охранных отношений в трудовом 

праве, выделена специфика механизма регулирования охранительных 

отношений в трудовом праве. 

Аргументировано, что к основным функциям охранительных 

правоотношений в трудовом праве относят следующие: 1) карательную, 

основной целью которой является применение к правонарушителю средств 

правового и государственного принуждения; 2) компенсационную, которая 

заключается в возмещении ущерба, причиненного преступлением; 

3) восстановительную, основной целью которой является восстановление 

положения, существовавшего до совершения правонарушения; 

4) превентивную – совокупность мероприятий, проведение которых 

направлено на предотвращение совершения новых правонарушений; 

5) воспитательную, которая заключается в осуществлении систематического 

воздействия на участников соответствующих правоотношений с целью 

формирования у них должного уровня правосознания; 6) стимулирующую 

(поощрительную), содержание которой составляет совокупность мероприятий, 

направленных на порождение у субъектов желания действовать определенным 

образом; 7) контрольно-надзорную, которая заключается в осуществлении 

уполномоченными субъектами совокупности мероприятий, направленных на 

проверку соблюдения законодательства соответствующими субъектами. 

Определены субъекты охранных отношений в трудовом праве, роль и 

место каждого из них. Осуществлен теоретико-правовой анализ содержания 

организационно-управленческих отношений в трудовом праве. Проведена 

классификация принципов и функций организационно-управленческих 

отношений в трудовом праве. Выделены виды организационно-управленческих 

отношений в трудовом праве и приведен перечень их субъектов. 

Указано, что как направление оптимизации соотношения 

организационно-управленческих и охранных отношений в сфере трудового 

права установление минимальных и максимальных размеров ответственности, 

пределов вмешательства работодателя в деятельность работников по 
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организации и управления трудом на предприятии, учреждении, организации 

предусматривает следующие мероприятия: 1) дифференциацию условий труда 

для работников согласно оценке работодателя их вклада в процесс 

производственной деятельности и получения положительных результатов 

такого процесса; 2) установление границ взаимного влияния работника и 

работодателя в организационно-управленческих и охранительных 

правоотношениях путем расширения локально-правового регулирования 

сторонами трудовых правоотношений самостоятельно по взаимной 

договоренности; 3) разграничение трудоправовой и хозяйственно-правовой 

компетенции ответственности за счет закрепления в проекте Трудового 

кодекса Украины положения, посвященного регулированию трудовых 

отношений членов исполнительных органов в корпоративных субъектах 

хозяйствования. 

Осуществлен анализ принципов разграничения охранных и 

организационно-управленческих отношений в трудовом праве. Рассмотрены 

критерии соотношения охранных и организационно-управленческих 

отношений в трудовом праве. Проанализированы правовые основы и способы 

соотношение охранных и организационно-управленческих отношений. 

Освещен аспект оптимизации охранных и организационно-управленческих 

отношений в трудовом праве. 

Ключевые слова: трудовые права, охранительные правоотношения в 

трудовом праве, работник, работодатель, организационно-управленческие 

правоотношения в трудовом праве, трудовое законодательство, субъекты 

правоотношений в трудовом праве. 

 

ANNOTATION 

 

Danilova M.V. Problems of correlation of security and organizational-

managerial relations in labor law. – 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. 

In the dissertation complex problems of correlation of security and 

organizational-managerial relations in labor law are investigated. The concept and 

role of security and organizational-managerial relations in labor law are considered, 

their legal nature is disclosed and their content is characterized. A retrospective of 

each of the named types of legal relationships was found, as well as their positive 

foreign experience was revealed. The classification of functions of security relations 

in labor law is developed, the specifics of the mechanism of regulation of security 

relations in labor law are singled out. 

The subjects of security relations in labor law, role and place of each of them 

are determined. Theoretical and legal analysis of the content of organizational-

managerial relations in labor law is carried out. The classification of principles and 

functions of organizational-managerial relations in labor law is carried out. The types 
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of organizational-managerial relations in labor law are distinguished and the list of 

their subjects is given. 

The analysis of the principles of delimitation of security and organizational-

managerial relations in labor law is carried out. The criteria of the ratio of security 

and organizational-managerial relations in labor law are considered. The legal 

principles and methods of correlation of security and organizational-managerial 

relations are analyzed. The aspect of optimization of security and organizational-

managerial relations in labor law is highlighted. 

Key words: labor law, security legal relationship in labor law, employee, 

employer, organizational and managerial relations in labor law, labor legislation, 

subjects of legal relations in labor law. 
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