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встановити таку модель правового регулювання охорони праці за участю 

роботодавців, яка б відповідала інтересам і працівників, і роботодавців. 

Необхідність впровадження в Україні гідного правового механізму 

охорони праці за міжнародно-правовими та європейським стандартами є 

однією з основних умов для гармонічного приєднання нашої держави до 

європейського співтовариства. Тому в своєму дослідженні автор намагався 

заповнити існуючі прогалини в сфері правового регулювання охорони праці 

та надати ґрунтовні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. 

Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, правозастосовної практики, знайшов 

низку дискусійних проблем, що підлягають осмисленню і вирішенню. 

Дисертантом застосовані різноманітні методи наукового аналізу 

досліджуваних проблем, зроблена критична оцінка положень чинного 

національного та міжнародного законодавства. Заслуговує на окреме 

схвалення те, що автор використовував у роботі такі методи емпіричного 

дослідження як діалектичний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий, 

формально-логічний, історичний, соціологічний, системно-структурний та 

метод узагальнення, за допомогою яких було визначено реальний стан та 

проблемні питання принципів та суб’єктів охорони праці (с. 6 дис.). 

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

об’єднують дев’ять підрозділів і списку використаних джерел, які в 

сукупності присвячені дослідженню принципів та суб’єктів охорони праці. 

Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження є логічним, дає 

можливість всебічно та повно висвітлити значне коло актуальних проблем. 

Дисертант методологічно правильно сформулював мету та завдання 

дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали 

можливість розкрити основний зміст теми наукового дослідження і 

дозволили досліднику сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки 

новизни. 
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Так, заслуговує на схвальну оцінку запропоноване автором 

визначення специфічних ознак суб’єктів охорони праці, до яких віднесено 

наступні: 1) є особами (фізичними або юридичними), які здійснюють 

діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію норм із охорони праці; 

2) вони наділені правосуб’єктністю: правоздатністю, тобто здатністю мати 

права та нести обов’язок, і дієздатністю, тобто здатністю самостійно 

реалізовувати права та обов’язки в сфері охорони праці й створювати для 

працівників належні і безпечні умови праці; 3) можуть бути учасниками 

правовідносин із охорони праці лише на підставі норм, визначених 

спеціальними нормативно-правовими актами; 4) мають домінуюче 

становище в системі учасників трудових правовідносин, оскільки вони 

представляють державу і реалізують політику в сфері охорони праці; 

5) можуть притягнути правопорушника до юридичної відповідальності; 

6) законодавством чітко передбачено контрольно-наглядові повноваження 

суб’єктів (органів державної влади та їх посадових осіб) щодо охорони 

праці; 7) безперервний характер діяльності (вони не мають права 

відлучатися від трудового процесу) (с. 7 дис.). 

Слід у повній мірі погодитись із автором у тому, що сучасному стану 

нормативно-правового регулювання охорони праці притаманні наступні 

ознаки: 1) декларативний характер більшості норм у сфері охорони праці; 2) 

відсутність механізму їх реалізації, а також забезпечення реального 

контролю та нагляду за охороною праці на виробництві; 3) відсутність 

здійснення широкого спектру заходів щодо охорони праці як з боку 

держави, так і з боку роботодавця; 4) наявність прогалин і колізій у 

законодавстві у сфері охорони праці; 5) існування поряд із главою «Охорона 

праці» в Кодексі законів про працю Закону України «Про охорону праці», у 

зв’язку з чим точаться численні дискусії з приводу систематизації 

законодавства у сфері праці (с. 66 дис.). 

Також, слід погодитися з тим, що ознаками системи принципів 

охорони праці є такі: 1) зумовленість суспільних відносин, які 
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регламентуються вказаною системою, предметом правового регулювання; 

2) цілісність, що розглядається як організаційно-структурна єдність усіх 

принципів охорони праці; 3) самостійність кожного окремого принципу 

охорони праці; 4) ієрархічна структурованість принципів охорони праці у їх 

системі (с. 116 дис.).  

Дисертант влучно зазначає, що історико-правовий аналіз становлення 

та розвитку охорони праці охоплює 4 етапи, а саме: І етап (з IV століття до 

нашої ери до XVII століття нашої ери) – формується фундаментальне 

усвідомлення людиною потреби створити умови праці, які б забезпечили 

збереження її життя і здоров’я; ІІ етап становлення та розвитку охорони 

праці (XVIII століття –початок ХХ століття) характеризується формуванням 

масштабної соціальної потреби працівників багатьох країн світу у контексті 

забезпечення належних умов праці, які будуть максимально охороняти їх 

життя та здоров’я; ІІІ етап становлення та розвитку охорони праці (початок-

кінець ХХ століття) характеризується тенденцією поширення ідеї охорони 

праці серед усіх країн світу, особлива роль відводиться законодавству у 

сфері праці, в більшості країн у конституціях відображають право на 

безпеку праці, на здорові умови праці і, природно, на охорону праці; 

приймається ряд нормативно-правових актів, які спрямовані на 

урегулювання багатьох аспектів охорони праці; впродовж ІV етапу 

становлення та розвитку охорони праці (1991 р. – до сьогодення) 

формується і вдосконалюється національне законодавство у сфері праці, 

активно розвиваються процеси євроінтеграції та орієнтації на міжнародні 

цінності і стандарти в соціальній сфері (с. 187 дис.). 

Заслуговують уваги, виокремлені у роботі напрями запозичення 

досвіду зарубіжних країн у сфері організації охорони праці, зокрема: 1) 

покладення усіх функцій щодо нагляду та контролю за станом охорони праці 

на підприємствах, в установах та організаціях на Державну службу з питань 

праці (на основі законодавства Швейцарії); 2) прийняття нового Закону 

України «Про охорону праці», в якому будуть диференційовано врегульовані 
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правовідносини щодо забезпечення належних і безпечних умов праці 

відповідно до кожної галузі суспільного виробництва та встановлення 

солідарної відповідальності роботодавця і служби охорони праці або 

уповноваженого з техніки безпеки, в тому числі передбачення спільного 

узгодження із зацікавленими сторонами у безпеці на робочому місці 

негативних наслідків у разі накладення стягнення (на основі законодавства 

Німеччини); 3) надання службі охорони праці повноваження щодо 

можливості подання до суду документів та відомостей про притягнення до 

відповідальності як роботодавців, так і працівників у разі вчинення ними 

правопорушення та закріплення можливості створення на підприємствах, 

установах, організаціях соціальних служб з проблем праці для створення та 

забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі шляхом 

надання допомоги працівникам у вирішенні соціальних та психологічних 

проблем, особливо жінкам, молоді, інвалідам, літнім трудящим (на основі 

законодавства Франції); 4) створення доступної, простої та лаконічної 

ієрархічної структури суб’єктів охорони праці, що складатиметься з двох 

ключових рівнів: державного та корпоративного (приватного) (на основі 

законодавства Польщі); 5) проведення планових перевірок фірм 

уповноваженими органами за спеціальною незалежною рейтинговою 

системою, яка враховує різні характеристики підприємства, у тому числі й 

ефективність системи управління охороною праці (на основі законодавства 

Великої Британії); 6) віднесення працівника до повноцінних суб’єктів 

охорони праці на підприємстві, в організації чи установі (на основі 

законодавства Білорусі) (с. 189-190 дис.). 

Таким чином, ознайомлення з наукової роботою Ноженко К.В. дає 

підстави для висновку, що її цілі загалом досягнуті, дисертація є 

самостійним і завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові 

науково-обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення 

для розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства про 

працю. Дисертація виконана на належному науковому і професійному 
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рівнях, тема досліджена досить повно. Здобувач показав глибокі знання 

обраної теми, вміння самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні 

матеріали, спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані 

висновки, формулювати визначення правових понять і пропозиції по 

вдосконаленню як чинного, так і перспективного законодавства. 

У той же час, рецензована дисертація, як і інші роботи подібного 

роду, містить низку наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій і 

рекомендацій, які викликають бажання подискутувати з їх приводу чи 

просто звернути на них увагу. Це, в основному, не суттєві помилки 

дисертанта, а його власне бачення тих чи інших проблем, яке інколи 

видається дискусійним. 

1. Не зовсім точним та повним є визначення «охорона праці», під яким 

розуміється складна система правових, соціально-економічних, 

культурно-політичних, екологічних, наукових, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які 

реалізовуються спеціально уповноваженими юридичними та фізичними 

особами для забезпечення належних умов праці з метою запобігання 

загрози життю та здоров’ю працівника у процесі виконання ним трудової 

діяльності, а також збереження та сприяння підвищенню його 

працездатності (с.64-65 дис.). По-перше, не зрозумілими є такі заходи з 

охорони праці, як культурно-політичні. По-друге, реалізація заходів з 

охорони праці здійснюється не лише спеціально уповноваженими 

юридичними та фізичними особами, а всіма роботодавцями та органами 

державної влади і місцевого самоврядування, на складу компетенції яких 

входить охорона праці. Відтак, необхідно уточнити визначення «охорона 

праці». 

2. Не досить коректною є наведена автором класифікація принципів 

охорони праці, яка має наступний вигляд: 1) загальноправові принципи:  

принцип гуманізму; принцип соціальної справедливості; принцип рівності; 

принцип взаємної відповідальності держави і особи; принцип законності; 2) 
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принципи державної політики в галузі охорони праці (передбачені Законом 

України «Про охорону праці») (с.116-117 дис.). Адже, принципи державної 

політики в галузі охорони праці спираються на загальноправових 

принципах, у звязку з чим допущено логічну помилку поділу загального на 

частини. Крім того, в межах класифікації слід було б назвати принципи, що 

передбачені Законом України «Про охорону праці».  

3. На наш погляд, окрему увагу у дослідженні дисертанту необхідно 

було приділити питанням імплементації рекомендацій міжнародних 

організацій у сфері охорони праці. Як вказує сам автор, міжнародне 

співробітництво на загальних підставах передбачає ґрунтовне вивчення та 

узагальнення іноземного досвіду щодо проблемних моментів питань 

охорони праці, активну участь у діяльності Міжнародної асоціації 

соціального забезпечення (МАСЗ), Міжнародної організації праці (МОП), 

Європейського форуму організації страхування від нещасних випадків на 

виробництві й професійних захворювань та інших спеціально створених 

організаціях (с.114 дис.). 

4. Окрему увагу в рамках підрозділу 3.3 «Зарубіжний досвід 

організації та діяльності суб’єктів охорони праці: напрями його запозичення 

для України» автор приділив питанню децентралізації органів контролю за 

охороною праці (с. 160-161 дис.). Зокрема, дисертант вказує на її 

корисність, адже за рахунок деконцентрації контрольно-наглядових органів 

у сфері охорони праці можливо досягти необхідних результатів щодо 

якіснішого та ефективнішого створення та забезпечення умов безпечної 

праці на виробництвах. Однак, невирішеним залишилось питання, яким 

чином децентралізація сприятиме забезпеченню охорони праці. Вважаємо, 

що необхідно додатково аргументувати доцільність зазначеної 

децентралізації.  

5. Певні недоліки характерні для класифікаії субєктів охорони праці 

(с. 183 дис.). Насамперед, звертає на себе увагу дублювання Державної 

служби України з питань праці серед органів, що здійснюють управління 
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охороною праці та органів з нагляду і контролю за охороною праці. Також 

не зовсім коректним є виділення рівня громадського контролю, оскільки 

існує громадський контроль, який може здійснюватися на рівні 

підприємства, регіону або всієї держави. До того ж, професійні спілки, як 

особливий суб’єкт з охорони праці, можуть брати участь у заходах на різних 

рівнях. Враховуючи викладене, доцільно уточнити класифікацію суб’єктів 

охорони праці. 

Разом з тим, висловлені зауваження не торкаються концептуальних 

положень дисертаційного дослідження Ноженко К.В., у своїй більшості 

стосуються дискусійних проблем, не применшують належного рівня 

рецензованого дослідження, не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи та її наукову і практичну цінність. 

Робота виконана й обговорена на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Результати 

дослідження знайшли відображення в наукових публікаціях автора, а також 

були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, березень 2014 р.), «Сучасний 

стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, червень 2014 р.), 

«Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного 

становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, липень 2014 

р.). 

Таким чином, дисертація на тему «Принципи та суб’єкти охорони 

праці» є самостійним і завершеним науковим дослідженням, у якому 

отримані нові науково-обґрунтовані результати, що мають істотне значення 

для розвитку науки трудового права та удосконалення галузевого 

законодавства. 

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, 

достатньою мірою відображає її суть і основні положення. 
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Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відповідно до теми «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-

01), затвердженої на період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 

Дисертант продовжує дослідження широкого кола питань, розпочате у 

роботах таких вчених, як: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, В.С. 

Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, І.В. Власенко, Є.О. Геврик, 

Г.Г. Гогіташвілі, В.Г. Грибан, Ю.М. Гришина, А.А. Гробова, В.В. Жернаков, 

Т.А. Занфірова, Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, 

В.Л. Костюк, Л.А. Катренко, А.С. Кашлакова, Ю.В. Кіт, Р.М. Ковтун, Р.І. 

Кондратьєва, М.П. Кулик, І.В. Лагутіна, С.С. Лукаш, К.Ю. Мельник, Н.О. 

Мельничук, М.О. Міщук, О.М. Обушенко, Ю.П. Орловський, В.В. Осокін, 

П.Д. Пилипенко, І.П. Пістун, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, О.М. Роїна 

Я.М. Семчук, І.В. Сорока, О.В. Тищенко, В.О. Третьяков, Н.М. Хуторян, 

С.М. Черноус, В.І. Щербина, З.М. Яремко, О.М. Ярошенко та інші. 

Базуючись на захищених останніми роками дисертаціях з проблем охорони 

праці, автор відповідально береться за комплексне дослідження питань щодо 

визначення принципів та суб’єктів охорони праці.  

Автором слушно підкреслюється, що проблемними питаннями 

правового регулювання охорони праці є: 1) декларативний характер 

більшості норм у сфері охорони праці; 2) відсутність механізму реалізації 

окремих норм у сфері охорони праці, а також забезпечення реального 

контролю та нагляду за охороною праці на виробництві; 3) відсутність 

чіткого переліку заходів у сфері охорони праці, які повинні здійснюватися на 

державному та виробничому рівнях; 4) наявність прогалин, колізій та 

дублюючих норм у законодавстві у сфері охорони праці (сс. 7 – 8). Наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, мають 

належну ступінь обґрунтованості. Автором проаналізовано фактично всю 
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наукову літературу з теми дослідження, критичному аналізу піддано 

відповідні нормативно-правові акти.  

К.В. Ноженко достатньою мірою володіє методологією наукового 

пошуку, процеси та явища розглядаються нею у діалектичному розвитку. 

Методологічна основа роботи полягає у тому, що автором використовуються 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження у їх поєднанні. 

Застосовуючи нормативно-порівняльний метод, автор робить правильні 

висновки із аналізу співвідношення норм вітчизняного права та міжнародних 

і зарубіжних актів; формально-логічний метод допомагає йому при 

тлумаченні багатьох положень нормативних актів, що регулюють охорону 

праці. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертаційному дослідженні подано теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової задачі, яка полягає в необхідності удосконалення 

діяльності суб’єктів охорони праці та вирішення існуючих проблем з даного 

питання.  

Робота має безсумнівну наукову новизну, яка полягає у тому, що по-

новому здійснене комплексне дослідження принципів та суб’єктів охорони 

праці в сучасних ринкових умовах. Викликає інтерес наведені К.В. Ноженко 

ознаки охорони праці: 1) соціальна – ставлення до людини, її життя та 

здоров’я як до найвищої соціальної цінності у процесі виконання останньою 

трудової діяльності повинно сприйматися як один із фундаментальних 

напрямів соціальної політики держави; 2) економічна – полягає у 

забезпеченні роботодавцем належних та безпечних умов праці, за яких 

найбільш ефективно будуть реалізовуватися економічні інтереси працівника, 

а отже, і держави в цілому; 3) правова – гарантії забезпечення збереження 

життя і здоров’я працівника прямо передбачені нормативно-правовими 

актами, встановлюються й утверджуються ними; нормативно-правові акти 

регулюють суспільні процеси у сфері запобігання загрозам для найвищої 

соціальної цінності у нашій країні – людини; 4) контрольно-наглядова – 
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держава створює ряд вимог до роботодавця щодо забезпечення останнім 

належних умов праці і перевіряє їх виконання на рівні підприємства, 

установи чи організації через спеціально уповноважені на те органи з метою 

забезпечення утвердження трудового потенціалу людини у процесі 

здійснення нею трудової діяльності; 5) зв’язок з іншими науками (соціологія, 

безпека життєдіяльності, екологія, гігієна й фізіологія праці, психологія, 

інженерна психологія, технічна естетика тощо) (с.24).  

Дисертація має послідовну і логічну структуру, а у науковому пошуку 

автор йде від загального до конкретного. Спочатку автор досліджує 

теоретико-правові засади охорони праці, а потім, принципи та суб’єктів 

охорони праці. 

Слід підтримати автора у тому що охороні праці властиві наступні 

ознаки: 1) соціальна – ставлення до людини, її життя та здоров’я як до 

найвищої соціальної цінності у процесі виконання останньою трудової 

діяльності повинно сприйматися як один із фундаментальних напрямів 

соціальної політики держави; 2) економічна – полягає у забезпеченні 

роботодавцем належних та безпечних умов праці, за яких найбільш 

ефективно будуть реалізовуватися економічні інтереси працівника, а отже, і 

держави в цілому; 3) правова – гарантії забезпечення збереження життя і 

здоров’я працівника прямо передбачені нормативно-правовими актами, 

встановлюються й утверджуються ними; нормативно-правові акти 

регулюють суспільні процеси у сфері запобігання загрозам для найвищої 

соціальної цінності у нашій країні – людини; 4) контрольно-наглядова – 

держава створює ряд вимог до роботодавця щодо забезпечення останнім 

належних умов праці і перевіряє їх виконання на рівні підприємства, 

установи чи організації через спеціально уповноважені на те органи з метою 

забезпечення утвердження трудового потенціалу людини у процесі 

здійснення нею трудової діяльності; 5) зв’язок з іншими науками (соціологія, 

безпека життєдіяльності, екологія, гігієна й фізіологія праці, психологія, 

інженерна психологія, технічна естетика тощо (с. 24). 
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Привертають увагу емпірична база дослідження та його практична 

спрямованість. Для підтвердження наукових висновків автор наводить 

статистику та приклади з практики у сфері безпечних і нешкідливих умов 

праці (с. 45-46), послідовно і наполегливо аналізує чинні нормативно-правові 

акти, що регулюють охорону праці в Україні (с. 47-63). В результаті такого 

аналізу і наукових роздумів з'являються слушні пропозиції не тільки до 

чинного КЗпП України, але й до законопроекту Трудового кодексу України 

тощо, зокрема, щодо забезпечення належних і безпечних умов праці 

відповідно до кожної галузі суспільного виробництва та встановлення 

солідарної відповідальності роботодавця і служби охорони праці або 

уповноваженого з техніки безпеки, в тому числі передбачення спільного 

узгодження із зацікавленими сторонами у безпеці на робочому місці 

негативних наслідків у разі накладення стягнення (с. 184) й ін.  

Обґрунтованим також виявляється висновок, що суб’єкти охорони 

праці виступають особливими та специфічними учасниками трудових 

правовідносин, діяльність яких регламентовано нормами права та покликана 

регулювати правовідносини шляхом покладених повноважень та 

спеціального правового статусу. Основне завдання, котре ставиться перед 

цим видом суб’єктів, полягає в підтриманні законності та недопущенні 

порушення прав з боку учасників охоронних правовідносин щодо 

забезпечення належних та безпечних умов праці. Проте дану мету можливо 

виконати лише зазначивши та дослідивши чітку ієрархічну структуру 

суб’єктів охорони праці, що було запропоновано у даному підрозділі. 

Визначення та формулювання класифікації суб’єктів охорони праці 

дозволить визначити проблемні моменти організації даної системи та, 

відповідно, знайти шляхи подолання вказаних неузгодженостей (с. 133). 

Викликає інтерес обґрунтована автором пропозиція про необхідність 

запозичити для впровадження у вітчизняне трудове законодавство досвіду 

європейських країн, в тому числі щодо: 1) надання профспілковим 

організаціям більш широкого обсягу повноважень; 2) розширення меж 
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відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони праці шляхом 

передбачення більш жорстких покарань за систематичне недотримання 

правил безпечної організації виробництва у вигляді обмеження та 

позбавлення волі на досить значні строки (відповідно до 3 років обмеження 

волі та до 10 років позбавлення волі) (с. 174), а також на підставі досвіду 

Сполучених Штатів Америки у сфері організації та управління охорони 

праці: 1) регламентація та створення у системі охорони праці Національного 

інституту охорони праці та здоров’я, який здійснюватиме дослідження в 

сфері профілактики травматизму і професійних захворювань, оцінки ризиків, 

складання рекомендацій, розробки та впровадження нових методів охорони 

праці, створення безпечних робочих місць і умов для безпечного виконання 

робіт; 2) створення незалежної системи навчання працівників на базі 

спеціальних навчальних центрів, а не на підприємствах чи в організаціях 

безпосередньо (с. 176). 

Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 

України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а також в трьох 

тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Та як і кожна наукова праця, дисертація К.В. Ноженко містить певні 

недоліки, з приводу яких можна зробити зауваження. 

1. Серед ознак принципів охорони праці, визначених автором, дещо 

дискусійною є, на нашу думку, ознака ієрархічної структурованості 

принципів охорони праці у їх системі (с. 116). Зокрема, не зрозуміло, які 

принципи є головними, а які другорядними; чим пояснюється ієрархія 

принципів охорони праці. На нашу думку, всі принципи є рівнозначними та 

відображають об’єктивно обумовлені засади та ідеї у цій сфері. Тому 

додаткової аргументації потребує твердження про ієрархічну 

структурованість принципів охорони праці у їх системі. 

2. Необхідно зазначити, що на стор.159 роботи автором зазначається 

про доцільність розглядати правовий статус суб’єкта охорони праці як 
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регламентовану та гарантовану державою систему норм, що містить чіткий 

перелік прав, обов’язків та відповідальності за їх невиконання та 

недотримання, у відповідності до яких суб’єкт охоронних правовідносин 

обирає та координує власну поведінку у сфері окреслених відносин. Однак, 

навіть при відсутності нормативного закріплення суб’єкти охорони праці 

матимуть елементи правового статусу, у зв’язку з чим сумнівним видається 

необхідність виокремлення ознаки нормативної закріпленості. Крім того, до 

елементів правового статусу суб’єктів охорони праці не включено гарантії їх 

діяльності, а також місце у системі суб’єктів охорони праці. Враховуючи 

викладене, необхідно уточнити визначення правового статусу суб’єктів 

охорони праці. 

3. До специфічних ознак, що притаманні у своїй сукупності лише 

суб’єктам охорони праці, належить, на думку автора, домінуюче становище в 

системі учасників трудових правовідносин, оскільки вони представляють 

державу і реалізують політику в сфері охорони праці (с. 188-189). Отже, до 

суб’єктів охорони праці належать виключно суб’єкти реалізації державної 

політики, тобто органи державної влади. Натомість, на стор. 189 роботи до 

таких суб’єктів автор відносить також працівника, професійні спілки, їх 

об’єднання, уповноваженого трудового колективу з охорони праці на 

підприємстві. Доцільно уточнити ознаки суб’єктів охорони праці або їх 

класифікацію. 

4. Додаткової аргументації потребує пропозиція автора щодо 

віднесення працівника до повноцінних суб’єктів охорони праці на 

підприємстві, в організації чи установі (с. 190). По-перше, працівник здійснює 

громадський контроль дотримання законодавства про охорону праці. По-

друге, доцільно використовувати категорію «роботодавець» замість 

«підприємства, установи та організації», оскільки воно охоплює не лише 

юридичних осіб, але і фізичних осіб – роботодавців, на яких також 

поширюється законодавство про охорону праці. 
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