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АНОТАЦІЯ 

Чернега Р.Т. Концепція правового забезпечення охорони праці в 

контексті євроінтеграції України. – Кваліфікаційна наукова праця 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. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання правового забезпечення охорони праці 

в Україні. У роботі з’ясовано правову природу охорони праці, розкрито 

історіографію та методологію дослідження основ охорони праці та 

охарактеризовано сутність та ознаки даного правового 

явища. З’ясовано зміст правового забезпечення охорони праці.  

Аргументовано, що метод документального аналізу в сфері охорони 

праці застосовується при вивченні та узагальненні результатів діяльності 

органів публічної адміністрації, де найголовнішими є показники виробничого 

травматизму, які дозволяються визначити ступінь проблематичності сфери 

охорони праці. Під порівняльно-правовим методом варто розуміти 

порівняння окремих елементів охорони праці між собою; порівняння 

охорони праці із іншими підгалузями трудового права; порівняння правових 

норм, які врегульовують охорону праці тощо. Порівняльно-правовий метод 

використовувався саме для порівняння вітчизняного законодавства про 

охорону праці із законодавствами інших держав, передусім Європейського 

Союзу.  

Встановлено, що здійснення охорони праці, має ряд значних проблем, 

що потребують вирішення та законодавчого врегулювання уже найближчим 

часом. До них відносяться: мобінг, травматизм та смертність серед 

працівників, застарілість обладнання, шкідливий екологічний вплив, 

деструктивний вплив на економіку тощо. 
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Обґрунтовано, що поняття «охорона праці» є діяльністю складною й 

багатоаспектною. Сьогодні відсутнє не тільки єдине розуміння самого 

поняття, а навіть критеріїв за якими відокремлюються підходи до розуміння 

такого поняття. Так, аналізуючи праці науковців, ми дійшли до висновку, що 

охорону праці можна розглядати у наступних значеннях: 1) залежно від 

обсягу, що включається до поняття: у вузькому, широкому та над широкому 

розумінні; 2) залежно від приналежності: як комплексне соціальне явище; як 

комплексну галузь права; як систему прав, що належить лише до трудового 

права; 3) залежно від ролі у трудовому праві: як інститут трудового права; як 

принцип трудового права; як сутність трудового права. 

Зазначено, що реабілітаційна сутність охорони праці проявляється в 

обов’язку роботодавця відшкодувати витрати пов’язанні із відновленням 

здоров’я працівника, якщо відповідне погіршення сталося через виконання 

професійних обов’язків із порушенням законодавчих норм. Пов’язаною із 

даними елементами сутності є санітарно-гігієнічна, що проявляється в 

нормативному передбаченні відповідних стандартів, недотримання яких 

впливає на здоров’я працівника, відповідно й на його продуктивність, а 

також збільшує витрати на лікування та реабілітацію. 

Відмічено, що охорона праці є не сукупністю окремих дій щодо 

врегулювання відповідних правовідносин. Це система, що складається із 

заходів організаційного, технічного, санітарного тощо характеру, що 

встановлюються за допомогою правових норм. Їхня результативність при 

застосуванні кожного заходу окремо буде мінімальною, а інколи й 

схилятиметься до шкоди. Дане твердження пояснюється саме комплексністю 

охорони праці, взаємозв’язком усіх елементів, які в разом становлять певний 

механізм реалізації. Відповідно злам однієї деталі в механізмі спричинить 

його загальну несправність. 

Зауважено, що обов’язковими елементами правового забезпечення є: а) 

правотворча діяльність органів державної влади; б) нормативно-правовий акт 

як форма виразу такої діяльності; в) умови, що сприяють виконанню 
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приписів нормативно-правового акту (правове регулювання, реалізація 

норми, нормативно-правовий акт, акт індивідуальної дії). Це дає підстави 

сприймати правове забезпечення як діяльність держави з унормування 

суспільних відносин із використанням нормативно-правових актів та 

створення необхідних умов реалізації зазначених актів за допомогою 

відповідних правових засобів. 

Визначено, що правовим забезпеченням є цілеспрямована, системна 

діяльність держави та її вповноважених державних органів, щодо 

встановлення правових норм, які регулюють суспільні відносини, а також 

діяльність з контролю щодо дотриманням встановлених норм, притягнення 

до юридичної відповідальності за допомогою комплексу юридичних засобів, 

забезпечених силою державного примусу, у випадку недотримання 

встановлених норм. 

Проаналізовано систему принципів, гарантій, завдань та функцій 

правового забезпечення охорони праці, виведено зміст кожного з них. 

Здійснено співвідношення реалізації та захисту права на охорону праці із 

забезпеченням охорони праці. Здійснено характеристику значення та 

особливості механізму правового забезпечення охорони праці, а також 

відмічено специфічні риси національного та міжнародного правового 

забезпечення охорони праці.  

Відзначено, що розглядати особливості правового забезпечення 

охорони праці необхідно в аспекті наявності обов’язкових ознак правового 

забезпечення, а саме: наявності об’єкту правового забезпечення; наявності 

суб’єкту правового забезпечення; наявності встановлених норм права; 

наявності змісту правовідносин, які підлягають правовому забезпеченню; 

наявності встановлених гарантій, заходів, засобів, форм та методів правового 

забезпечення. 

З’ясовано, що об’єктом правового забезпечення охорони праці є 

суспільні відносини, в системі правових, соціальних та економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
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заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Суб’єкти правового забезпечення охорони праці можемо поділити на 

такі основні види в залежності від їх функцій під час забезпечення охорони 

праці: 1) законодавчі суб’єкти; 2) суб’єкти управління правовим 

забезпеченням; 3) суб’єкти реалізації гарантій правового забезпечення; 4) 

особи, чиї права на охорону праці забезпечуються.  

Суб’єкти охорони праці можуть виконувати різні функції, залежно від 

конкретної ситуації, відповідно й перебирати на себе роль працівника, 

роботодавця чи державного органу. Однак, першочерговим їх інтересом 

залишається задоволення власних потреб щодо безпеки життя й здоров’я, 

належного рівня комфорту. Саме тому, правове забезпечення охорони праці 

здатне і вливає на соціокультурну сферу. Так, встановлення належних умов 

праці, дозволяє кожній особі зосередиться на інших питаннях: освіти, 

культури, спорту, науки тощо. Такий процес в свою чергу має наслідком 

підвищення загального рівня свідомості суспільства, та правосвідомості й 

правової культури зокрема. Правове забезпечення охорони праці повинно 

забезпечити існування прозорого механізму функціонування органів, 

інформування суб’єктів охорони про правовий порядок дій у разі настання 

травматичного випадку у будь-який час, а не після його настання тощо. 

Вказано, що охорона праці проявляється не лише в контексті 

забезпечення відшкодування за втрату працездатності, але й у створенні 

комфортних умов праці, що безпосередньо впливатиме на рівень 

зацікавленості працівника. Однак, не менш важливим питанням є суб’єкти, 

що здійснюють та на яких здійснюють вплив з вищезазначеною метою, 

засоби правового впливу, так як вони теж є особливостями конкретної мети. 

Метою правового забезпечення охорони праці повинно бути гармонійне 

поєднання як технічних вимог до стану, якості, амортизації обладнання, його 

екологічності, так і регулювання суспільних відносин між суб’єктами 

охорони. Розвиток таких суспільних відносин повинен направлятись за 
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допомогою правових методів заохочення та рекомендації до взаєморозуміння 

та дотримання прав. 

Особливостями правовідносин у сфері охорони праці є наступні: 1) 

особливий порядок закріплення; 2) публічно-приватний характер; 3) 

імперативний характер.  

Підкреслено, що завданнями екологічного характеру для правового 

забезпечення охорони праці є створення комфортних умов для розвитку 

природозбережного, екологічного бізнесу, надання пільг та субсидій для 

підприємств, що впроваджують новітні технології. Важливими заходами є 

знову ж дотримання сталої державної політики та стабільність законодавства. 

Завдання правового забезпечення охорони праці повинні підпорядковуватись 

основним принципам та діяти лише в межах права, оскільки лише так можна 

досягнути рівності та справедливої реалізації природніх прав на безпеку 

життя та здоров’я працівників. 

Встановлено, що функції правового забезпечення охорони праці — це 

напрями діяльності держави щодо правового впливу на суспільні відносини 

між суб’єктами охорони праці щодо врегулювання економічних, політичних, 

адміністративних, екологічних факторів з метою встановлення фізичної та 

психологічної безпеки життя й здоров’я працівника, а також забезпечення 

при травмуванні на виробництві, за допомогою правових методів, засобів та 

згідно з правовими принципами. 

Особливими функціями правового забезпечення охорони праці є 

наступні: 1) захисна; 2) контрольно-наглядова; 3) каральна. 

Доведено, що каральна функція виявляється через застосування 

юридичної відповідальності. Виховна пов’язана із аспектом підвищення 

правової культури серед працівників, а також  направлена на донесення до 

порушників недопустимості такої поведінки через небезпечні наслідки. 

Превентивна роль покарання забезпечується й усіма іншими функціями 

правового забезпечення охорони праці й реалізується через донесення до 

суб’єктів охорони праці  можливості застосування юридичної 
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відповідальності, через наявність стабільної судової та правоохоронної 

системи, що гарантує її застосування при порушеннях та через вплив на 

рівень свідомості та самовідповідальності суб’єктів охорони праці. 

Принцип технічного контролю за умовами праці полягає у тому, що 

органами державного нагляду, трудовими колективами підприємств та 

організацій, професійними спілками та іншими громадськими організаціями, 

функціями яких є не лише з’ясування недоліків, а й діяльність спрямована на 

запобігання травматизму та професійним захворюванням, може 

здійснюватися контроль за дотриманням нормативно встановлених засад 

охорони праці. У разі виявлення порушень, дані суб’єкти наділені 

повноваженнями вимагати усунення недоліків.  

Принцип комплексного розв'язання завдань охорони праці можна 

пояснити тим, що охорона праці потребує одночасної актуалізації  

загальнодержавних, галузевих, регіональних програм з охорони праці. 

Відповідно на рівні підприємств роботодавцем мають вживатись відповідні 

заходи, спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності та недопущення нещасних випадків у 

майбутньому. Самі працівники мають дотримуватись відповідних 

законодавчих приписів, спрямованих на запобігання травматизму та 

професійним захворюванням. Відповідно, лише правове забезпечення 

охорони праці досягатиме своїх цілей лише у тому випадку, якщо на 

кожному із перерахованих рівнів кожен із суб’єктів спрямовуватиме свою 

діяльність на розв'язання завдань охорони праці. 

Принцип використання економічних методів управління охороною 

праці полягає у тому, що без належного фінансового забезпечення потреб 

охорони праці, її правове забезпечення може не мати жодного змісту. Так, 

роботодавець має здійснювати фінансування охорони праці на рівні 

підприємств, установ чи організацій. У разі настання страхового випадку, 

працівник має бути забезпечений належним чином за рахунок державного 

соціального страхування. Роботодавець має забезпечити працівників 
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спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 

для чого відповідно також необхідні фінансові ресурси. На основі наведених 

прикладів цілком логічним є висновок про те, що правове забезпечення 

охорони праці безпосередньо залежить від забезпечення економічного. Тому, 

в сучасних умовах створення безпечних, належних, та здорових умов праці 

без відповідних фінансових ресурсів є неможливим. 

Ознаками суб’єктів механізму правового забезпечення охорони праці 

названо наступні: 1) розгалуженість: суб’єктний склад міжнародного 

правового забезпечення характеризується значною кількістю органів, 

діяльність яких направлена, в тому числі, і на забезпечення реалізації 

особами прав на охорону праці; 2) системність: суб’єкти правового 

забезпечення пов’язані специфічними зв’язками у сфері виконання своїх 

повноважень, що розкривається через їхню взаємодію з метою належного 

правового забезпечення охорони праці на міжнародному рівні; 3) обмежена 

обов’язковість актів: розкривається через необхідність імплементації або 

ратифікації актів суб’єктів міжнародного забезпечення охорони праці 

державними законодавчими органами. У випадку відсутності відповідних 

дій, норми, закріплені у відповідних актах не мають юридичної сили в 

окремих державах. 

Визначено перелік доктринальних та практичних проблем у сфері 

правового забезпечення охорони праці в Україні та виведено обґрунтовані 

шляхи їх вирішення. Сформовано напрями оптимізації правового 

забезпечення охорони праці. Виокремлено напрями запозичення 

позитивного європейського та світового досвіду у національне трудове 

законодавство у контексті правового забезпечення охорони праці. 

Констатовано, що слід вдосконалити ч.3 ст. 155 КЗпПУ наступним 

чином: надання дозволу на введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих об'єктів виробничого та соціального-культурного 

призначення є обов'язком центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, що здійснюється за заявою 
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роботодавця або ж будь-якого зацікавленого суб'єкта. Також, до даної ст. 155 

слід додати ч. 4, ч. 5 та ч. 5-1, що міститимуть наступні правові норми: ч. 4 

рішення про надання дозволу надається протягом 14 днів. Продовжити строк 

розгляду заяви про надання дозволу можливо на 14 днів, про що 

повідомляється у письмовій формі роботодавця не пізніше наступного дня із 

дати прийняття рішення про продовження строку; ч. 5 посадова особа 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну владу у сфері 

охорони праці у випадку необгунтованої відмови у наданні дозволу або ж 

порушення строків розгляду заяви притягується до юридичної 

відповідальності визначеної ст. 39 Закону України «Про охорону праці»; ч. 5-

1 роботодавець, що не повідомив про введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного 

призначення центральні органи виконавчої влади до компетенції яких 

входить сфера охорони праці   притягується до відповідальності відповідно 

до ст. 43 Закону України «Про охорону праці». 

Наголошено на необхідності оновлення національної системи охорони 

праці з урахуванням міжнародного законодавства, тобто удосконалення 

національної системи правового забезпечення охорони праці, що в цілях 

належного регламентування даної сфери в умовах сучасного рівня 

суспільних відносин, із врахуванням міжнародних стандартів, однак з 

урахуванням економічних та соціальних можливостей та потреб України. 

Зроблено висновок, що на основі досвіду Франції у сфері організації 

охорони праці позитивним для запозичення у національне законодавство є: 1) 

передбачення в законодавстві обов’язку робітників відповідно до інструкцій, 

отриманих від роботодавця (безпосереднього керівника), і правил 

внутрішнього трудового розпорядку дбати як про власну безпеку і здоров’я, 

так і про безпеку інших осіб. Крім того, в разі порушення зазначеного 

обов’язку на робітників можуть бути покладені адміністративні стягнення у 

формі штрафів; 2) чітко сформулювати та регламентувати процедуру 

виявлення правопорушень і притягнення до відповідальності, зокрема через 
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задіяння судових інстанцій до вказаного процесу; 3) можливості створення на 

підприємствах, установах, організаціях так званої соціальної служби з 

проблем праці для створення та забезпечення сприятливого психологічного 

клімату в колективі шляхом надання допомоги працівникам у рішенні 

соціальних та психологічних проблем, особливо жінкам, молоді, інвалідам, 

літнім трудящим. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, правове 

забезпечення, охорона праці, праця, трудове законодавство, охоронна 

функція. 
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ANNOTATION 

Chernega R.T. The conception of legal protection of labor protection in 

the context of European integration of Ukraine. – The qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

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

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 

2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of legal support of labor protection in Ukraine. The 

legal nature of occupational safety, the historiography and methodology of 

researching the basics of occupational safety, and the nature and features of this 

legal phenomenon are described. The content of legal support for labor protection 

has been clarified. 

It is argued that the method of documentary analysis in the field of 

occupational safety is used to study and summarize the results of the activity of 

public administration bodies, where the most important are the indicators of 

occupational injuries, which allow to determine the degree of problematics in the 

field of occupational safety. Comparative legal method should be understood as a 

comparison of individual elements of labor protection with each other; comparison 

of labor protection with other branches of labor law; comparison of legal rules 

governing labor protection, etc. The comparative legal method was used precisely 

to compare domestic labor protection legislation with the legislation of other 

countries, especially the European Union. 

It has been established that the implementation of occupational safety and 

health has a number of significant problems that need to be addressed and 

regulated in the near future. These include: mobbing, traumatism and mortality 

among workers, obsolescence of equipment, harmful environmental impact, 

destructive impact on the economy and more. 
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It is substantiated that the concept of "occupational safety" is a complex and 

multifaceted activity. Today, there is not only a common understanding of the 

concept itself, but also the criteria by which approaches to understanding such a 

concept are separated. Thus, analyzing the works of scientists, we have come to the 

conclusion that labor protection can be considered in the following meanings: 1) 

depending on the scope included in the concept: in a narrow, broad and over wide 

sense; 2) depending on affiliation: as a complex social phenomenon; as a 

comprehensive branch of law; as a system of rights applicable only to labor law; 3) 

depending on the role in labor law: as an institute of labor law; as a principle of 

labor law; as the essence of labor law. 

It is stated that the rehabilitation essence of occupational safety is manifested 

in the obligation of the employer to reimburse the expenses related to the 

restoration of the health of the employee, if the corresponding deterioration 

occurred due to the fulfillment of professional duties in violation of legal norms. 

Related to these elements of the essence is sanitary and hygienic, which manifests 

itself in the regulatory prediction of the relevant standards, the non-compliance of 

which affects the health of the employee, respectively, his productivity, and 

increases the cost of treatment and rehabilitation. 

It is noted that labor protection is not a set of separate actions to regulate the 

relevant legal relations. It is a system consisting of measures of organizational, 

technical, sanitary, etc. nature, which are established by means of legal norms. 

Their effectiveness in applying each measure will be minimal and will sometimes 

be detrimental. This statement is explained by the complexity of labor protection, 

the interconnection of all the elements that together constitute a certain mechanism 

of implementation. Accordingly, breaking one part in the mechanism will cause it 

to malfunction. 

It is noted that mandatory elements of legal support are: a) law-making 

activities of public authorities; b) legal act as a form of expression of such activity; 

c) conditions that facilitate the implementation of the prescriptions of the 

normative legal act (legal regulation, implementation of the norm, normative legal 
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act, act of individual action). This gives reason to perceive legal support as the 

activity of the state to normalize public relations using normative legal acts and to 

create the necessary conditions for the implementation of these acts through 

appropriate legal means. 

It is determined that legal support is purposeful, systematic activity of the 

state and its authorized state bodies, in establishing legal norms that regulate public 

relations, as well as activities in monitoring compliance with the established 

norms, bringing to legal responsibility by means of a complex of legal means 

secured by the force of state. coercion, in case of non-compliance with established 

standards. 

The system of principles, guarantees, tasks and functions of legal support of 

labor protection is analyzed, the content of each of them is deduced. The 

correlation between the realization and protection of the right to labor protection 

with the provision of labor protection has been made. The significance and features 

of the mechanism of legal protection of labor protection are characterized, as well 

as the specific features of national and international legal protection of labor 

protection. 

It is noted that the features of legal protection of labor protection should be 

considered in the aspect of the presence of obligatory features of legal security, 

namely: the presence of the object of legal security; availability of a legal entity; 

availability of established rules of law; the content of the legal relationship subject 

to legal support; the existence of established guarantees, measures, means, forms 

and methods of legal support. 

It has been found out that the object of legal protection of labor protection is 

social relations, in the system of legal, social and economic, organizational-

technical, sanitary-hygienic and medical-preventive measures and means aimed at 

preservation of life, health and efficiency of the person. in the process of 

employment. 

The subjects of legal protection of labor protection can be divided into the 

following main types, depending on their functions in the field of labor protection: 
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1) legal entities; 2) subjects of legal security management; 3) subjects of 

realization of guarantees of legal support; 4) persons whose rights to labor 

protection are secured. 

Occupational health and safety entities may perform different functions 

depending on the specific situation, and accordingly assume the role of employee, 

employer or public authority. However, it is their primary interest to meet their 

own needs for safety and health and an adequate level of comfort. That is why the 

legal protection of labor protection is capable and influences the socio-cultural 

sphere. Yes, setting the right working conditions allows each person to focus on 

other issues: education, culture, sports, science and more. Such a process, in turn, 

has the consequence of raising the general level of society's consciousness, and of 

justice and legal culture in particular. Legal protection of occupational safety 

should ensure that there is a transparent mechanism of functioning of bodies, 

informing the subjects of protection about the legal order of action in case of a 

traumatic event at any time, not after its occurrence, etc. 

It is stated that labor protection is manifested not only in the context of 

providing compensation for disability, but also in creating comfortable working 

conditions, which will directly affect the level of employee's interest. However, an 

equally important issue is the entities that exercise, and are influenced by, the 

aforementioned purpose, the means of legal influence, as they are also specific to 

the specific purpose. The purpose of legal protection of occupational safety should 

be a harmonious combination of both technical requirements to the condition, 

quality, depreciation of equipment, its environmental friendliness, and regulation 

of public relations between the subjects of protection. The development of such 

social relations should be guided by legal methods of encouragement and 

recommendation for mutual understanding and respect for rights. 

Features of legal relations in the field of labor protection are the following: 

1) a special procedure for fixing; 2) public-private; 3) imperative. 

It is emphasized that the tasks of environmental character for the legal 

protection of labor protection are to create comfortable conditions for the 
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development of nature-saving, environmental business, providing benefits and 

subsidies for enterprises introducing the latest technologies. Important measures 

are, again, adherence to sustainable public policy and the stability of legislation. 

The objectives of legal protection of labor protection must be in accordance with 

the basic principles and act only within the limits of law, since this is the only way 

to achieve equality and fair realization of natural rights for the safety and health of 

workers. 

It is established that the functions of legal support of labor protection are 

directions of activity of the state on legal influence on public relations between the 

subjects of labor protection on regulation of economic, political, administrative, 

environmental factors in order to establish physical and psychological safety of life 

and health of the employee, and also provision for workplace injuries, through 

legal methods, means and in accordance with legal principles. 

The special functions of legal support of labor protection are as follows: 1) 

protective; 2) control and supervision; 3) punishable. 

It is proved that the punitive function is manifested through the application 

of legal responsibility. Educational is related to the aspect of enhancing the legal 

culture among employees, as well as aimed at reporting to violators the 

inadmissibility of such behavior due to dangerous consequences. The preventive 

role of punishment is ensured by all other functions of the legal protection of labor 

protection and is realized by bringing to the subjects of labor protection the 

possibility of applying legal responsibility, by having a stable judicial and law 

enforcement system, which guarantees its application for violations and by 

influencing the level of consciousness and responsibility of the sub of labor 

protection. 

The principle of technical control over working conditions is that public 

oversight bodies, labor collectives of enterprises and organizations, trade unions 

and other public organizations whose functions are not only to identify deficiencies 

but also activities aimed at preventing injuries and occupational diseases, may 
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control over compliance with statutory labor protection principles. In the event of a 

breach, these entities are empowered to require deficiencies. 

The principle of complex solution of labor protection problems can be 

explained by the fact that labor protection requires simultaneous updating of 

national, sectoral and regional programs on labor protection. Accordingly, at the 

enterprise level, the employer should take appropriate measures aimed at 

preserving the life, health and efficiency of the person in the course of employment 

and preventing future accidents. Employees themselves must adhere to the relevant 

legal regulations aimed at preventing injury and occupational disease. Accordingly, 

legal protection of labor protection will only achieve its objectives if, at each of the 

above levels, each entity directs its activities towards the solution of labor 

protection tasks. 

The principle of using economic methods of managing occupational safety is 

that without adequate financial support for the needs of occupational safety, its 

legal support may have no meaning. Yes, the employer must provide financing for 

occupational safety at the level of enterprises, institutions or organizations. In the 

event of an insured event, the employee must be properly insured through state 

social insurance. The employer must provide workers with special clothing, shoes 

and other personal protective equipment, which also requires the necessary 

financial resources. Based on the above examples, it is quite logical to conclude 

that the legal protection of labor protection is directly dependent on the provision 

of economic. Therefore, it is impossible to create safe, proper, and healthy working 

conditions in the current environment without adequate financial resources. 

Signs of the subjects of the mechanism of legal protection of labor protection 

are the following: 1) branching: the subjective composition of international legal 

security is characterized by a large number of bodies, whose activity is directed, 

including, and ensuring the realization of the rights of labor protection by persons; 

2) systematic nature: legal entities are bound by specific links in the exercise of 

their powers, which are revealed through their interaction with the aim of ensuring 

adequate international legal protection of labor protection; 3) limited binding of 
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acts: disclosed because of the need to implement or ratify acts of subjects of 

international labor protection by state legislatures. In the absence of appropriate 

action, the rules enshrined in the relevant acts are not legally binding in individual 

states. 

The list of doctrinal and practical problems in the sphere of legal protection 

of labor protection in Ukraine is determined and the substantive ways of their 

solution are outlined. The directions of optimization of legal support of labor 

protection have been formed. The directions of borrowing positive European and 

world experience into national labor legislation in the context of legal protection of 

labor protection are distinguished. 

It was stated that it is necessary to improve part 3 of Art. 155 of the Labor 

Code as follows: granting a permit for commissioning of new and reconstructed 

objects of industrial and social-cultural purpose is the responsibility of the central 

body of executive power, which implements state policy in the field of labor 

protection, which is carried out at the request of the employer or what interested 

entity. Also, to this Art. 155 should be added to Part 4, Part 5 and Part 5-1, which 

will contain the following legal provisions: Part 4 of the decision to grant a permit 

is given within 14 days. It is possible to extend the period of consideration of the 

application for a permit for 14 days, which must be notified in writing to the 

employer not later than the next day from the date of the decision to extend the 

term; h. 5 an official of the central body of executive power, which exercises state 

power in the field of labor protection in case of unjustified refusal to grant a permit 

or violation of terms of consideration of the application, is brought to legal 

responsibility of the determined Art. 39 of the Law of Ukraine "On Occupational 

Safety"; h. 5-1 the employer, who has not informed about the commissioning of 

new and reconstructed objects of industrial and socio-cultural purpose, the central 

executive authorities to whose competence the sphere of labor protection is held 

responsible under Art. 43 of the Law of Ukraine "On Occupational Safety". 

The necessity of updating the national labor protection system in accordance 

with international legislation is emphasized, that is, the improvement of the 
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national system of legal protection of labor protection, in order to properly regulate 

this field in the context of the modern level of social relations, taking into account 

international standards, but taking into account economic and social opportunities 

and needs of Ukraine. 

It is concluded that, based on the experience of France in the field of labor 

protection organization, the positive for borrowing into national legislation is: 1) 

anticipation of the obligations of workers in the legislation in accordance with the 

instructions received from the employer (direct supervisor) and the rules of internal 

labor regulations their own safety and health as well as the safety of others. In 

addition, in the event of breach of this duty, workers may be subject to 

administrative penalties in the form of penalties; 2) to clearly formulate and 

regulate the procedure for detecting offenses and holding them accountable, in 

particular through the involvement of judicial instances in the said process; 3) 

opportunities to create in the enterprises, institutions, organizations of the so-called 

social service for labor problems to create and provide a favorable psychological 

climate in the team by assisting workers in solving social and psychological 

problems, especially for women, young people, the disabled, the elderly. 

Keywords: legal regulation, labor relations, legal support, labor protection, 

labor, labor legislation, security function. 
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(м. Одеса, Україна, 8–9 лютого 2019р.). Одеса: ГО «Причорноморська 

фундація права», 2019. С. 121-124. 

24. Чернега Р.Т.  Шляхи удосконалення правового забезпечення охорони 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Науково-технічна революція попередніх століть 

спричинила ускладнення технологічних процесів та засобів праці, що 

призвело до змін в умовах праці. Поряд із удосконаленням технологій 

виникли негативні фактори, пов’язані із загрозою для здоров’я та життя 

працюючих осіб. Тож, проблеми створення безпечних і нешкідливих умов 

праці існували та існують на сучасному етапі суспільного розвитку. 

Сучасний підхід до вирішення завдань охорони праці пов’язується із 

розробкою організаційний та технічних науково обґрунтованих рішень з 

нормалізації умов праці та їх більш безпечної трансформації. 

Наявність постійного наукового інтересу до дослідження основ 

охорони праці обумовлюється фактором перманентної необхідності захисту 

прав та інтересів працівників, адже в умовах науково-технічного прогресу 

зросла ціна кожного нещасного випадку на робочому місці. Це значним 

чином підвищує роль наукових та методологічних підходів у дослідженні 

основ охорони праці, оскільки охорона праці в нашій державі розвивається 

на основі широкого використання на виробництві результатів наукових 

досліджень. Діяльність вітчизняних науковців є основою для удосконалення 

законодавства з охорони праці, яке передбачає такі умови праці та 

відпочинку, які дозволяють забезпечити максимальну довготривалість 

активної праці людини та реалізацію її здібностей до праці. Тому, з моменту 

проголошення Україною незалежності наукова діяльність у напрямках 

розроблення теоретичних механізмів охорони праці здійснюється постійно, 

адже її практична реалізація не можлива без належної наукової уваги.  

Конституція України в ст. 43 вказує, що кожен має право на працю, яке 

може реалізуватись лише за умови: належних, безпечних і здорових умов 

праці. Даний припис Конституції є основою для подальшого розвитку 

положень щодо охорони праці і робить їх одним із пріоритетних напрямків 

для регулювання. Проте, сьогодні, ми уже можемо зробити висновок, що 

питанню охорони праці та його правовому регулюванню не приділяється 
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достатня кількість уваги з боку законодавця. Відповідно даний факт 

породжує проблеми пов’язанні не лише з правовими помилками, але й з 

негативним впливом на економічну, екологічну сфери суспільного життя й 

безпосередньо на кожного працівника. 

Провідне місце в системі трудових прав посідає право на охорону 

праці, яке врегульоване Конституцією України та рядом інших актів 

законодавства. Встановлення даного права Основним Законом підкреслює 

його важливість, відносячи до ряду основоположних прав людини. Пов’язано 

це із тим фактом, що цілком безпечних та нешкідливих умов праці не існує. 

Середовище на виробництві завжди має певні ризики, які стосуються 

здоров’я людини, зокрема важкі виробничі умови, вибухи, пожежі, аварії, 

тощо. Відповідні ризики призводять до значної кількості нещасних випадків. 

Охорона праці покликана створювати для працівника комфортні, 

безпечні умови виконання його обов’язків. Разом з тим, здійснення охорони 

праці, має ряд значних проблем, що потребують вирішення та законодавчого 

врегулювання уже найближчим часом. До них можна віднести: мобінг, 

травматизм та смертність серед працівників, застарілість обладнання, 

шкідливий екологічний вплив, деструктивний вплив на економіку тощо.  

Економічні проблеми пов’язані із застарілістю обладнання, його 

зношеністю. В свою чергу, таке не обладнання не може працювати справо, а 

отже збільшує ймовірність травм на виробництві. Підприємства витрачають 

більше коштів на виплату матеріальних відшкодуваннь та штрафів за шкоду 

завдану на виробництві, ніж на оновлення обладнання. Продовжуючи 

ланцюжок, роботодавець, сплачуючи штрафи та ремонтуючи обладнання, 

утворюватиме ціну на товар, зараховуючи їх до витрат. Тож, ми можемо 

зробити висновок, що відсутність належних правових норм щодо якості, 

амортизації засобів виробництва є правовою проблемою охорони праці, яка 

деструктивно впливає на економічний розвиток та збільшує травматизм 

серед працівників.  
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Наступною проблемою є відсутність й нових екологічних норм 

виробництва. Зрозуміло, що викиди та скиди від підприємств з відповідним 

профілем діяльності негативно впливають на стан навколишнього 

середовища. В контексті охорони праці, ми можемо говорити про відсутність 

необхідних санітарно-гігієнічних норм. До прикладу, рівень шуму й досі 

регулюється ГОСТом 12.1.003-83* ССБТ, прийнятим у 1984 році. Ситуація, 

що склалась прямо пропорційно пов’язана із економічними показниками й 

відповідно із рівнем травматизму. 

Тож, розглядаючи стан сучасного українського законодавства з охорони 

праці, можна виокремити головну його особливість: зазначення прав та 

обов’язків осіб, щодо забезпечення охорони праці і поєднанні із низькою 

юридичною відповідальністю за порушення прав й низькою ефективністю 

механізмів контролю за виконанням обов’язків. Для впровадження дієвого 

механізму на практиці, необхідно спочатку вивчити питання в теорії. 

Охорона праці пов’язана із розумінням прав і свобод людини, 

громадянського суспільства, верховенства права та соціальної 

справедливості.  

Від стану побудованої системи охорони праці безпосередньо залежить 

питання забезпечення одного із найголовніших конституційних прав 

громадян – права на життя та здоров’я. В той же час, у зв’язку із постійним 

розвитком суспільних відносин, змін та удосконалення потребує передумова 

можливості побудови належної системи охорони праці, а саме законодавство, 

що встановлює правила поведінки у даній сфері. Як наслідок, аналіз 

нормативно-правового забезпечення охорони праці є важливим  напрямом 

наукових досліджень. 

На науково-теоретичному рівні, питання охорони праці розглядається в 

правовому, економічному та соціальних аспектах. Комплексним 

дослідженням охорони праці займались такі науковці: В.М. Андріїв, 

К. М. Андрющенко, В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, 

Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 
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В.В. Волинець, Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, 

О.А. Губська, Н. В. Дараганова, М. О. Дей, В.В. Жернаков, В.І. Журавель, 

Т.А. Занфірова, Р. В. Івах, Ю. Ю. Івчук, П. О. Ізуїта, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, 

В.Я. Мацюк,  К.Ю. Мельник,  Н.О. Мельничук, М.В. Молодцов, 

О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, О.Т. Панасюк, С.В. Передерін, 

П.Д. Пилипенко, Д.С. Підкопай, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О. В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та інших.  

Відтак, досліджувані у науковому середовищі вектори розвитку 

правового забезпечення в сфері охорони праці є досить різнонаправленими, 

що в своїй сукупності забезпечує необхідну такому комплексність подальшої 

ґенези законодавчого підґрунтя в сфері охорони праці. Зазначена 

комплексність підходів науковців полягає в тому, що ними розкриваються 

проблеми досить широкого спектра направленості, оскільки аналізовані 

тенденції досить спеціалізовані і відповідають окремим напрямам в межах 

охорони праці, відтак пропоновані ними дії щодо подолання таких проблем 

мають розгалужений характер.  

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. по 31 

грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації України до законодавства ЄС» 

(16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. по 31 

грудня 2020 р. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем правового забезпечення охорони праці. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 проаналізувати особливості історіографії та методології дослідження 

основ охорони праці; 

 з’ясувати зміст ознак охорони праці;  

 визначити специфіку правового забезпечення охорони праці та його 

специфіка; 

 сформулювати завдання та функції правового забезпечення охорони 

праці в умовах євроінтеграції України; 

 дослідити гарантії правового забезпечення охорони праці; 

 деталізувати значення співвідношення реалізації та захисту права на 

охорону праці із забезпеченням охорони праці; 

 охарактеризувати особливості механізму правового забезпечення 

охорони праці; 

 здійснити аналіз механізму міжнародного та національного правового 

забезпечення охорони праці; 

 розкрити проблеми притягнення до юридичної відповідальності 

роботодавця за порушення у сфері охорони праці на підприємстві та 

проблеми у сфері правового забезпечення охорони праці в Україні; 

 визначити тенденції подальшого розвитку правового забезпечення 

охорони праці; 

 надати конкретні пропозиції запозичення позитивного європейського 

досвіду правового забезпечення охорони праці: напрями запозичення з 

урахуванням інтенсивної євроінтеграції України; 

 розробити концепцію правового забезпечення охорони праці. 

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

праці в контексті євроінтеграції України. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 

дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і 

процесів, котрі мають місце в суспільстві. Наукове дослідження 

побудовано на застосуванні загального системно-структурного методу, 

основні елементи якого забезпечили високий ефект побудови моделей 

розв’язання поставлених задач. Положення, висновки та рекомендації, що 

містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані і 

достовірні. Наукове дослідження побудовано на застосуванні загального 

системно-структурного методу, основні елементи якого забезпечили 

високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених задач. В основі 

системи методології наукового аналізу досвід правового регулювання 

охорони праці в умовах євроінтеграції України лежать наступні методи: 

діалектичний метод, системний метод, порівняльно-правовий метод, логічні 

методи і прийоми. Нормативною основою роботи слугують нормативно-

правові акти національного законодавства радянського та сучасного періодів, 

проекти законів й інших нормативних документів. В дисертаційній роботі 

також вивчено міжнародні та зарубіжні джерела щодо забезпечення охорони 

праці. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень науки трудового права дослідити специфіку правового 

забезпечення охорони праці в умовах євроінтеграції України. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні 

положення, що виносяться на захист і які містять елементи наукової новизни. 

В результаті дослідження сформульовано ряд наукових положень і 

висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 
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уперше:  

 виведено організаційну тенденцію розвитку правового забезпечення 

охорони праці може реалізуватись через наступні аспекти: 1) удосконалення 

систем управління в галузі охорони праці (Відповідне удосконалення 

доцільно проводити шляхом створення суб’єктів управління та контролю у 

відносинах з охорони праці або забезпечення існуючих суб’єктів  

удосконаленим переліком повноважень, що забезпечить належне виконання 

ними функцій з метою досягнення поставлених цілей); 2) створення правових 

механізмів доступу громадськості до управління охороною праці (Тобто 

створення механізмів щодо впровадження науково-обґрунтованої державної 

системи наглядової, навчально-методичної та контрольної діяльності 

громадськості у сфері охорони праці, що забезпечить контроль за 

додержанням покладених обов’язків як на органи управління, так і на 

безпосередніх суб’єктів правовідносин в сфері охорони праці); 3) 

впровадження нових правових інститутів для забезпечення соціального 

діалогу в сфері охорони праці (Серед можливих напрямів є налагодження 

взаємозв’язків органів управління та громадських організацій, які на підставі 

проведених досліджень проблем правового забезпечення, його ефективності 

можуть надавати пропозиції щодо змін до законодавства з метою 

запровадження його ефективної дії); 

 зроблено пропозицію викласти ст. 30-1 Закону України «Про 

охорону праці» у наступному змісті: «Органи, які здійснюють державне 

управління охороною праці зобов’язані проводити заходи, що 

стимулюватимуть правомірну поведінку серед працівників та роботодавців. 

Такими заходами є: надання рекомендацій щодо охорони праці у певній 

сфері господарювання; надання рекомендацій щодо вдосконалення охорони 

праці на конкретному підприємстві за заявою роботодавця; застосування 

заохочувальних засобів в межах компетенції. Органи, які здійснюють 

державне управління охороною праці зобов’язані надавати письмову 
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відповідь, що міститиме розроблені рекомендації, на заяву роботодавця щодо 

рекомендацій по вдосконаленню охорони праці протягом 15 днів.»; 

 обґрунтовано, що слід доповнити Порядок розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 

новою ст. 34, що продовжуватиме тему правового статусу працівника, із 

яким трапився нещасний випадок на виробництві та буде містити наступну 

правову норму: «потерпілий має право на: 1) ознайомлюватися з матеріалами 

розслідування; 2) отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, 

подавати документи щодо нещасного випадку та/або гострого професійного 

захворювання (отруєння); 3) надавати відповідні пояснення та додаткову 

інформацію; 4) бути повідомленим про усі рішення комісії не пізніше 1 дня з 

дати прийняття такого рішення; 5) оскаржувати рішення комісії до суду; 6) 

заявляти відводи членам комісії; 7) ініціювати проведення експертиз із 

питань, що є необхідними для розгляду справи; 8) бути поінформованим про 

усі засідання комісії, час та місце їх проведення не пізніше, ніж за один день 

до їх проведення; 

 визначено доктринальне тлумачення «національний механізм 

правового забезпечення охорони праці» — це цілісна та налагоджена 

система, яка поширює свою дію на чітко визначену територію та регулює за 

допомогою використання правових засобів та методів, встановлення 

правових норм та застосування юридичної відповідальності за їх порушення 

чи недотримання, суспільні відносини між суб’єктами охорони праці з метою 

забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці та 

регламентації поведінки роботодавця щодо надання гарантій забезпечення 

цих прав;  

 сформульовано комплексну класифікацію принципів правового 

забезпечення охорони праці, до якої входять наступні: 1) принципи 

створення безпечних, належних, та здорових умов праці: принцип 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 

умов праці; принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 
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підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності; принцип координації 

діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, 

роботодавців та працівників у питаннях, пов’язаних із охороною праці; 

принцип використання світового досвіду створення безпечних, належних, та 

здорових умов праці; 2) принципи запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням: принцип технічного контролю за умовами 

праці; принцип комплексного розв'язання завдань охорони праці; принцип 

використання економічних методів управління охороною праці; принцип 

інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки 

працівників з питань охорони праці; 3) принципи захисту працівників, які 

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань: принцип обов’язковості державного соціального страхування 

від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 

принцип відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права 

застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі 

настання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

принцип відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань; принцип адаптації трудових 

процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та 

психологічного стану; 

 деталізовано зміст систематизаційної тенденції розвитку правового 

регулювання, яка може реалізуватись наступним шляхом: 1) інкорпорації 

нормативно-правових актів в галузі охорони праці (Тобто об'єднання 

нормативно-правових актів, якими врегульовують споріднені за правовою 

природою суспільні відносини в межах правовідносин охорони праці у 

одному збірнику, без зміни їхнього змісту); 2) консолідації нормативно-

правової бази, яка встановлює правила поведінки суб’єктів правовідносин з 

охорони праці (Тобто прийняття нових нормативно-правових актів, які 

об’єднають раніше діючі акти,  без суттєвих змін у їх змісті, та, з набуттям 

чинності, повністю  замінять акти, які стали основою для нових, об’єднаних 
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актів законодавства); 3) кодифікації законодавства, що регулює відносини в 

сфері охорони праці (Тобто проведення повної змістовної переробки, 

узгодження й об'єднання певної групи юридичних норм в межах інституту 

охорони праці в єдиному нормативному акті. Тобто, здійснення 

впорядкування правових норм, яке супроводжується переробкою їхнього 

змісту, зі скасуванням одних й ухваленням інших норм права з метою 

створення єдиного, логічно і юридично цільного, нормативно-правового акту 

в сфері охорони праці);  

 розкрито перелік нових напрямів розвитку законодавства про 

охорону праці в західних країнах, до яких відносяться такі: 1) створення 

служб охорони здоров’я на підприємстві; 2) створення на великих і середніх 

підприємствах комітетів із техніки безпеки й виробничої санітарії на 

двосторонніх засадах із представників роботодавця та працівників; 3) 

регулювання участі працівників у здійсненні контролю за безпекою й 

гігієною праці; 4) посилення відповідальності роботодавців за порушення 

вимог законодавства про безпеку й гігієну праці; 5) поступове скасування 

нормативно-правових актів, що встановлюють спеціальну охорону праці 

жінок (крім охорони праці вагітних жінок і жінок-матерів); 

удосконалено:  

 поняття охорони праці в суб’єктивному значенні — це система прав 

працівника, забезпечених державою та її вповноваженими органами щодо 

здійснення усіх можливих дій задля забезпечення сприятливих умов праці та 

збереження життя і здоров’я, які здійснюються відповідно до правових норм; 

 характеристику особливостей правового забезпечення охорони 

праці, якими названо наступні: 1) специфічний об’єкт забезпечення; 2) 

особливі суб’єкти забезпечення; 3) спеціально-закріплені норми;  4) 

характерні гарантії та заходи; 

 розуміння правовідносин з охорони праці — це специфічний вид 

трудових правовідносин між працівником та роботодавцем щодо свідомого, 

вольового та добровільного виконання ними кореспондуючих між собою 
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прав й обов’язків, використання власних прав або ж дотримання заборон, що 

регулюється загальновизнаними та соціально направленими нормами права, 

передбаченими у законодавчих та локальних правових актах у сфері охорони 

праці, а також колективному та трудовому договорах, які здійснюються з 

метою забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 

праці та регламентації поведінки роботодавця щодо надання забезпечення 

цих прав; 

 характеристику змісту особливостей норм права у сфері охорони 

праці: 1) різновекторність; 2) зв’язок із різними правовими інститутами; 3) 

дихотомічність; 

 арґументація, що гармонізаційна тенденція має здійснюватись за 

наступними напрямами: 1) імплементація норм міжнародного законодавства 

в національне (Тобто здійснення перенесення актів міжнародного 

законодавства в сфері охорони праці, зокрема створення порядку та процедур 

їх упровадження. Окрім цього, даний процес передбачає забезпечення 

тлумачення, практики застосування, а також дотримання та виконання норм 

права, які відповідають міжнародному праву, органами державної влади); 2) 

адаптація національного законодавства України до міжнародних стандартів 

(Тобто здійснення процесу приведення українського законодавства в сфері 

охорони праці  у відповідність з acquis communautaire, що ставить на меті є 

досягнення відповідності законодавства у даній сфері, тим критеріям, які 

встановлюються міжнародним співтовариством); 

 зміст доктринального тлумачення «гарантії правового забезпечення 

охорони праці» – це система правових й організаційних 

загальнообов’язкових засобів, умов та способів, встановлених державою у 

змісті правових норм для виконання її обов’язків перед суспільством щодо 

регулювання сфери охорони праці, здійснення діяльності з контролю щодо її 

дотримання, а також притягнення до юридичної відповідальності у випадку її 

недотримання, що надають суб’єктам суспільних відносин можливість 

реалізовувати свої права та свободи, а також захищати чи охороняти їх у 
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встановленому законом порядку, за допомогою яких у суспільстві 

забезпечується збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності; 

 арґументацію щодо запозичення у національне законодавство у 

сфері організації охорони праці на основі досвіду Швейцарії наступних 

аспектів: розмежування суб’єктів охорони праці, які здійснюють загальний та 

безпосередній контроль у сфері охорони праці, тобто в першому випадку, 

наділення центрального органу виконавчої влади такими функціями, в 

іншому – локальним суб’єктам – органам місцевого самоврядування; 

створення спеціальних суб’єктів охорони праці приватного характеру наряду 

із існуючими державними суб’єктами охорони праці; 

 пропозиції щодо врахування міжнародного досвіду щодо правового 

забезпечення охорони праці; 

дістали подальшого розвитку:  

 арґументація сутності охорони праці, яка полягає у цілеспрямованій, 

системній діяльності держави та її вповноважених державних органів, яка 

здійснюється шляхом регулювання трудових правовідносин та пов’язаних з 

ними відносин, контролю щодо дотримання правових норм, притягнення до 

юридичної відповідальності за допомогою комплексу соціальних та фізичних 

заходів, забезпечених силою державного примусу з метою регламентації 

поведінки роботодавця щодо забезпечення прав працівника на життя, 

здоров’я та безпечні умови праці; 

 пропозиції щодо запозичення досвіду Великобританії у сфері 

охорони праці, а саме: необхідність усвідомлення роботодавцями своєї 

відповідальності за умови праці на підприємстві та необхідність залучення 

найманих працівників у процеси управління питаннями гігієни та охорони 

праці, оскільки здоров’я працівників і безпека робочих місць є системним 

елементом сучасного конкурентоспроможного бізнесу; стимулювання 

розвитку культури корпоративної соціальної відповідальності в бізнес-

середовищі, за рахунок чого ефективно вирішуються численні питання 
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охорони праці. Так, керівникам підприємств, членам рад директорів і 

правлінь регулярно направляються роз’яснення, де в лаконічній формі 

викладаються їх обов’язки у сфері охорони праці та описуються переваги 

здорових умов праці для ведення успішного бізнесу; створення практики 

підготовки та розповсюдження друкарських матеріалів, проведення роботи, 

спрямованої на профілактику травматизму на робочих місцях; 

 розуміння структури міжнародного механізму правового 

забезпечення охорони праці, яку складають наступні елементи: 1) норми; 2) 

гарантії; 3) суб’єкти, що створюють за застосовують відповідні норми та 

гарантії; 

 положення про те, що нормами, як елементами міжнародного 

механізму правового забезпечення охорони праці, є такі: 1) юридична 

значущість; 2) регулятивний характер; 3) соціальний характер; 

 напрями для запозичення у національне законодавство позитивного 

досвіду Німеччини у сфері організації охорони праці, якими є такі: 

повноцінна регламентація проблемних та неврегульованих питань у сфері 

охорони праці як на рівні закону, так і на рівні постанов уповноважених 

суб’єктів; більш чітка регламентація процедури відповідальності за безпеку 

праці на підприємстві, установі чи організації власника (роботодавця), в тому 

числі передбачення узгодження із зацікавленими сторонами у безпеці на 

робочому місці негативних наслідків у разі накладення стягнення; 

 аналіз сутності терміну «завдання правового забезпечення охорони 

праці» – це системна, послідовна діяльність держави з реалізації логічно 

обґрунтованого та спланованого результату впливу на суспільні відносини 

між суб’єктами охорони праці щодо фізичної та психологічної безпеки життя 

та здоров’я, а також забезпечення при травматизмі на виробництві за 

допомогою правових методів та засобів; 

 твердження про те, що враховуючи накопичений за роки потенціал 

та досвід у сфері охорони праці та безпеки найманих працівників на 

виробництві США, можна запозичити у вітчизняне законодавство наступне: 
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практику відшкодування шкоди потерпілим зокрема, до досягнення 

пенсійного віку, коли виплати здійснюються страховою організацією; 

створення спеціальної галузевої адміністрації з питань охорони праці.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у подальшому 

можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем забезпечення 

охорони праці; 

у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Кодексу законів про працю, Закону України «Про охорону праці» 

доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 

у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

вдосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

забезпечення охорони праці; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове право 

Україні», «Проблеми трудового права України» у вищих юридичних 

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

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать 

автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 
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на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «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), «Актуальні проблеми 

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

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

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

Київ, 10-11 березня 2016 року), «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 2017 

року), «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України» (м. Львів, 27-28 січня 2017 року), «Правові 

механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, 

інтересів суспільства та держави» (Харків, 14 черв. 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцяти статтях, 

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

наукових виданнях іншої держави, а також у восьми тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 13 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

414 сторінок, з яких основний – 342 сторінки. Список використаних джерел 

складається із 420 найменувань і займає 45 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

1.1 Історіографія та методологія дослідження основ охорони праці 

Науково-технічна революція попередніх століть спричинила 

ускладнення технологічних процесів та засобів праці, що призвело до змін в 

умовах праці. Поряд із удосконаленням технологій виникли негативні 

фактори, пов’язані із загрозою для здоров’я та життя працюючих осіб. Тож, 

проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці існували та існують 

на сучасному етапі суспільного розвитку. Сучасний підхід до вирішення 

завдань охорони праці пов’язується із розробкою організаційний та 

технічних науково обґрунтованих рішень з нормалізації умов праці та їх 

більш безпечної трансформації. 

Наявність постійного наукового інтересу до дослідження основ 

охорони праці обумовлюється фактором перманентної необхідності захисту 

прав та інтересів працівників, адже в умовах науково-технічного прогресу 

зросла ціна кожного нещасного випадку на робочому місці. Це значним 

чином підвищує роль наукових та методологічних підходів у дослідженні 

основ охорони праці, оскільки охорона праці в нашій державі розвивається 

на основі широкого використання на виробництві результатів наукових 

досліджень. Діяльність вітчизняних науковців є основою для удосконалення 

законодавства з охорони праці, яке передбачає такі умови праці та 

відпочинку, які дозволяють забезпечити максимальну довготривалість 

активної праці людини та реалізацію її здібностей до праці. Тому, з моменту 

проголошення Україною незалежності наукова діяльність у напрямках 

розроблення теоретичних механізмів охорони праці здійснюється постійно, 

адже її практична реалізація не можлива без належної наукової уваги.  

Важливість аналізу історіографії наукових досліджень основ охорони 

праці полягає у наступному. По-перше, історіографія дослідження основ 
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охорони праці дозволяє встановити напрями наукового дослідження даного 

інституту, коло науковців, які здійснювали вирішення значних завдань у 

галузі охорони праці, питання, пов’язані із основами охорони праці, які 

належним чином досліджені, а також теоретичні прогалини у даній сфері. 

По-друге, вже здійснені на сьогодні дослідження інституту охорони праці є 

найбільш відпрацьованими і визнаними теоріями або сукупністю 

взаємопов'язаних теорій (методів), що стосуються даної сфери, які при цьому 

ґрунтуються на різних аксіоматичних доктринах та концептуальних засадах, 

тому важливо зробити відповідні висновки щодо того, що ж на сьогодні 

являє собою наука основ охорони праці в нашій державі. Тож, ґрунтовне 

дослідження історіографії дослідження основ охорони праці дозволить 

детальніше встановити ступінь наукової розробленості даної сфери в Україні, 

допоможе молодим ученим встановити теоретичні прогалини основ охорони 

праці, а досвідченим – упорядкувати науково-дослідницьку діяльність таким 

чином, щоб згодом за її результатами полегшити втілення здобутих знань у 

практичній площині. 

Не менш важливим питанням є аналіз методології дослідження основ 

охорони праці. Так, під методологією у науковій літературі розуміється 

сукупність послідовних дій практичного виконання певних дослідницьких 

процесів, їх процедур і операцій. Під час дослідження будь-яких питань, які 

мають цінність для вітчизняної науки, розробка методології є обов’язковою, 

адже саме методологія визначає процесуальні можливості різноманітних 

методів дослідження для досягнення поставленої дослідницької мети. Тому, 

під час дослідження основ охорони праці варто не лише скласти перелік 

методів, а й звести їх в єдину систему, визначити послідовність їх 

застосування. Методологія кожного окремого дослідження завжди конкретна 

та унікальна, залежить від характеру об'єкта та предмета вивчення, мети 

наукового пошуку, загального рівня кваліфікації, науково-дослідницького 

досвіду, наукового потенціалу, креативності та інших властивостей 

дослідників. Це дозволяє зробити висновок про те, що будь-яка наукова 
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сфера характеризується власною унікальною системою методів, які і варто 

встановити нам у даному дослідженні, і сфера основ охорони праці у даному 

контексті не є винятком.  

На науково-теоретичному рівні, питання охорони праці розглядається в 

правовому, економічному та соціальних аспектах. Комплексним 

дослідженням охорони праці займались такі науковці: С. Я. Вавженчук, В. С. 

Венедіктов, Г. Г. Гогіташвілі, Р. В. Івах, Ю. Ю. Івчук, П. О. Ізуїта, М.І. 

Іншин, М. Яремко. Окремими питаннями розвитку та регулювання охорони 

праці займались такі науковці як: К. М. Андрющенко, О. П. Буднік, Н. В. 

Дараганова, М. О. Дей, Л. М. Корольчук Ю. А. Селезньова. Проте, й досі 

відсутня єдність серед науковців щодо розуміння охорони праці, її сутності, 

ознак, дослідження яких є особливо актуальним сьогодні. 

Аналіз наукових праць засвідчив відсутність відповідних досліджень 

історіографії та методології дослідження основ охорони праці. Разом із тим, 

низка питань, пов’язаних із основами охорони праці, все ж були розроблені 

вітчизняними науковцями за часів незалежності України. Тож, наявність 

наукового підґрунтя для аналізу даного питання, а також відсутність 

відповідних наукових розробок і обумовлюють актуальність даної теми та її 

важливість для нашого дослідження у цілому. 

Як свідчить аналіз різноманітних даних, з моменту проголошення 

незалежності України в науковій сфері нашої держави охорона праці набула 

суттєвого розвитку. Значну роль відіграло те, що Україна першої з країн 

колишнього Радянського Союзу прийняла Закон України «Про охорону 

праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [1]. Також було внесено важливі зміни до 

Кодексу законів про працю України [2], завдяки яким дана сфера набула 

значного розвитку. Як відзначається в підручнику «Основи охорони праці» 

авторами якого є М.С. Одарченко, А.М. Одарченко, В.І. Степанов та інші, в 

цей самий період в Україні було створено науково-інформаційний та 

навчальний центр охорони праці, випускався спеціальний журнал «Охорона 

праці», постійно здійснювалась робота в галузі організації охорони праці. Із 
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моменту проголошення незалежності, в Україні було затверджено 39 

державних стандартів (ДСТУ), 344 міжнародні стандарт (ГОСТ, ССБП), 235 

міжгалузевих стандартів і 2014 галузевих нормативних актів, 200 положень і 

статусів, 327 інструкцій, 698 правил. Також було створено Національний 

науково-дослідний інститут з охорони праці, який зайнявся дослідженнями з 

питань безпеки праці та виробничого середовища, управління і нагляду за 

охороною праці, координацією робіт у науково-технічній сфері [3, с. 10].  

Усе вищенаведене свідчить про те, що охорона праці, як галузь та як 

наукова дисципліна набула досить високого рівня розвитку в Україні. Про це 

свідчить прийняте законодавство у сфері охорони праці фактично одразу 

після розпаду СРСР, ратифікація міжнародних стандартів, сприяння держави 

розвитку досліджень з питань безпеки праці та виробничого середовища. 

Разом із тим, як свідчить аналіз електронних баз даних, довгий період основи 

охорони праці по суті взагалі не розроблялись як галузь науки та об’єкт 

наукового інтересу вітчизняних дослідників.  

Більшість навчальних посібників із основ охорони праці були написані 

у період, починаючи від початку ХХІ століття у по сьогоднішній день. У 

перші роки після проголошення незалежності України наукова робота велась 

передусім в напрямку роз’яснення норм Закон України «Про охорону праці» 

від 14.10.1992 № 2694-XII [1]. Для прикладу, в 1996 році було підготовлено 

науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці» за 

редакцією С.П. Ткачука [4]. В цей самий час готувалась та випускались інші 

коментарі, положення та інструкції, присвячені тогочасному законодавству з 

охорони праці. Втім, це мало швидше одиничний, аніж масовий характер, і в 

даному аспекті основи охорони праці взагалі не отримали свого розвитку. 

Втім, вже ближче до кінця десятиліття, почали з’являтись перші посібники у 

досліджуваній сфері. Для прикладу, в 1999 році С.М. Пилипишиним та С.М. 

Переймибідою підготовано методичні рекомендації «Охорона праці в 

навчально-виховних закладах» [5], а в 2000 році – посібник В.Ц. Жидецького, 

В.С. Джигирея та О.В. Мельникова «Основи охорони праці» [6]. Основи 
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охорони праці, як наукова сфера, почали поступово розвиватись. Із кожним 

наступним роком кількість випущеної наукової літератури стрімко 

збільшувалась. В 2001 році випущено посібник Л.А. Катренко та І.П. Пістуна 

«Охорона праці в галузі освіти» [7], підручник Л.Е. Винокурової, М.В. 

Васильчука та М.В. Гамана для професійно-технічних навчальних закладів 

«Основи охорони праці» [8], в 2004 році – підручник для студентів вищих 

навчальних закладів за редакцією М.П. Гандзюка «Основи Охорони праці» 

[9]. Звернемо увагу на те, що усі зазначені посібники були орієнтовані на 

студентів навчальних закладів. Охорона праці поступово формувалась як 

загальноприйнята навчальна дисципліна, і це стимулювало науковців до 

написання відповідних праць, а також до досліджень питань охорони праці в 

окремих сферах.  

Вже ближче до середини першого десятиліття 2000-х років майже 

кожен рік виходили одна чи декілька праць, присвячених основам охорони 

праці. В 2006 році відзначимо вихід підручника «Основи охорони праці» за 

редакцією К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського [10], в 2007 – навчальний 

посібник за загальною редакцією В.В. Березуцького «Основи охорони праці» 

[11], а також навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти 

авторства Я.О. Сєрікова «Основи охорони праці» [12], в 2010 - навчально-

методичний посібник Е.Н. Абільтарової «Основи охорони праці. Модуль 1: 

Правові та організаційні питання охорони праці, основи фізіології, гігієни 

праці та виробничої санітарії» [13], а також навчальний посібник П.С. 

Атаманчука, В.В. Мендерецького, О.П. Панчука та О.Г. Чорної «Безпека 

життєдіяльності та охорона праці» [14]. Звернемо увагу на те, що все більша 

увага приділяється не просто основам охорони праці, а її окремим інститутам 

- фізіології, гігієні праці, виробничій санітарії. Охорона праці набуває все 

більшого значення, тому в подальші роки тенденція збільшення праць, 

присвячених основам охорони праці, продовжилась. При цьому, деякі 

дослідники продовжували займатись даним питанням та удосконалювали 

написані раніше праці В 2011 році вийшло вже 5-те видання підручника 
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«Основи охорони праці» за редакцією М.П. Гандзюка [9], а також 2-ге 

видання навчального посібника «Охорона праці» В.Г. Грибана та О.В. 

Негодченка [15]. Написання подібних посібників продовжується і до 

сьогодні. Лише за останніх декілька років було випущено навчальний 

посібник Ю.Я. Вовка «Охорона праці в галузі» (2015 рік) [16], навчальний 

посібник І.В. Шудренка «Основи охорони праці» (2016 рік) [17], підручник 

«Охорона праці» М.С. Одарченка, А.М. Одарченка, В.І. Степанова та інших 

авторів (2017 рік) [3] тощо.  

Таким чином, на сьогоднішній день наука охорони праці 

характеризується наявністю десятків наукових посібників, присвячених її 

основам. Станом на сьогодні, охорона праці сформувалась як наукова галузь 

та навчальна дисципліна, яка вивчається в навчальних закладах, перебуває в 

сфері наукових інтересів десятків науковців, знаходить своє реальне 

практичне застосування. 

Проаналізувавши історіографію навчальних посібників у сфері основи 

охорони праці, зробимо наступні висновки. Перше десятиліття з моменту 

проголошення незалежності України характеризувалось активною діяльністю 

держави у сфері охорони праці – приймалось необхідне законодавство, 

створено Національний науково-дослідний інститут з охорони праці, який 

зайнявся дослідженнями з питань безпеки праці та виробничого середовища, 

управління і нагляду за охороною праці, координацією робіт у науково-

технічній сфері. Охорона праці, як наукова галузь та навчальна дисципліна 

все ще перебувала на стадії формування, тому саме цим варто пояснити 

відсутність ґрунтовних праць, присвячених охороні праці у цей період. На 

той момент формувався не лише теоретичний, а й кадровий ресурс, який в 

подальшому здійснюватиме дослідження питань, пов’язаних із охороною 

праці. Тож, до початку ХХІ століття наукова доктрина основ охорони праці 

була представлена науково-практичними коментарями до законодавства про 

охорону праці, а також інструкціями щодо його практичного застосування.   
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Втім, згодом почали з’являтись перші навчальні посібники, присвячені 

питанням охорони праці. Як нами встановлено, в період 1999-2001 років вже 

велась активна наукова діяльність вітчизняних дослідників у даному напрямі. 

Охорона праці запроваджується як навчальна дисципліна, що обумовило 

суттєвий приріст кількості робіт у цій сфері. Переважно досліджуються 

основи охорони праці як загальнотеоретичне питання, втім деякі науковці 

акцентують свою увагу на окремих аспектах основ охорони праці. Цей 

процес по суті продовжується і до сьогодні, адже навіть в останні роки в 

умовах перенасичення наукової доктрини підручниками та навчальними 

посібниками в даній сфері, такі видання все ще активно розробляються 

своїми авторами. 

Звертаючись до історіографії дисертаційних досліджень присвячених 

основам охорони праці в нашій державі, хронологія їх розробки у багатьох 

моментах співпадає із хронологією виходу навчальних посібників із основ 

охорони праці. На сьогодні в різноманітних базах даних представлено сотні 

праць, безпосередньо присвячених охороні праці, чи близьких до неї питань. 

Варто звернути увагу на те, що більшість наукових розробок здійснюються 

не щодо основ охорони праці, а присвячуються охороні праці в окремих 

сферах чи умовах. Прикладами таких праць є робота Л.М. Шимана «Безпека 

процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах 

емульсійних вибухових речовин марки «ЕРА»» [18] чи О.Є. Короленка 

«Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у 

вугільних шахтах України» [19]. У першому випадку автор здійснив 

розробку наукових принципів створення безпечних процесів виробництва на 

гірничих підприємствах, а у другому – розробив та обґрунтував окремі 

положення із забезпечення радіаційної безпеки праці гірників. Тобто, такі 

праці є доволі вузькопрофільними, адже спрямовані на удосконалення 

охорони праці лише на окремих підприємствах, галузях, сферах. Більшість 

праць за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці» розкривають саме такі 
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питання, відповідно розробок присвячених основам охорони праці на 

сьогодні в науковій доктрині нашої держави значно менше. 

Однією із перших праць в досліджуваній сфері була робота І.І. 

Шамшиної «Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці 

в сучасних умовах», написана в 2002 році в Луганську [20]. Дослідницею у 

роботі було розкрито такі питання, як юридичний зміст і соціальні функції 

правовідносин у сфері охорони праці, а саме було встановлено поняття, 

правову природу охорони праці та її значення в трудовому праві, 

проаналізовано право працівника на охорону праці як провідний чинник 

формування трудових правовідносин в умовах ринку, визначено обов'язки 

власника і працівника щодо забезпечення охорони праці та досліджено 

атестацію робочих місць як засіб колективного та індивідуального захисту 

прав працівників на безпечні умови праці. Іншим масштабним питанням, 

дослідженим у даній праці, є шляхи підвищення відповідальності за 

порушення охорони праці. Так, дослідницею в рамках даного питання 

проаналізовано стан правового регулювання матеріальної відповідальності 

власника по відшкодуванню шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням 

здоров'я, визначено проблеми відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

працівникові ушкодженням здоров'я, виділено основні напрямки 

вдосконалення законодавства і організаційно-правових форм притягнення 

власника і працівника до відповідальності за порушення охорони праці, а 

також запропоновано концепцію кодифікації законодавства України про 

охорону праці. Значення даної роботи для основ охорони праці в нашій 

державі полягає у тому, що по-перше, дисертація І.І. Шамшиної стала однією 

із перших у правовій доктрині нашої держави, присвяченої проблемам основ 

охорони праці; по-друге, дане дослідження було спрямоване на розвиток 

науки трудового права, реалізацію конституційного права громадян на 

здорові і безпечні умови праці, а в роботі було сформульовано пропозиції 

щодо наповнення відповідним змістом нормативно-правових актів України, 

які регулюють відносини в сфері охорони праці на сучасному етапі. Тобто, 
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І.І. Шамшина однією із перших здійснила дисертаційне дослідження, 

присвячене основам охорони праці, і в той самий час звернула увагу на 

проблеми, які не розглядались іншими дослідниками в рамках більш 

загальних досліджень. 

Тоді ж, в 2002 році, О.В. Бакланом було здійснено дисертаційне 

дослідження на тему «Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний 

примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду 

за охороною праці Головного штабу МВС України)» [21]. У даній праці 

основи охорони праці досліджувались та аналізувались у контексті 

функціонування МВС України, але разом із тим дослідником було здійснено 

важливий внесок у розвиток науки основ охорони праці у цілому. В даній 

роботі було проаналізовано наступні питання. По-перше, науковець 

присвятив свою увагу розробці питання механізму адміністративно-

правового регулювання контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони 

праці. Зокрема, було досліджено таке питання, як поняття та зміст 

контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці, проаналізовано 

правові основи здійснення контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони 

праці в системі МВС України, розглянуто питання актів реалізації 

адміністративно-правових норм у сфері охорони праці в процесі контрольно-

наглядової діяльності, ґрунтовно досліджено адміністративно-правові 

відносини в сфері охорони праці та особливості правового статусу суб’єктів, 

уповноважених здійснювати контрольно-наглядову діяльність у цій сфері. 

По-друге, автор проаналізував адміністративний примус у контрольно-

наглядовій діяльності в сфері охорони праці. Зокрема, ним досліджено 

систему та характеристику заходів адміністративного примусу в сфері 

охорони праці, здійснено юридичну характеристику адміністративних 

правопорушень в сфері охорони праці, проаналізовано провадження щодо 

накладення адміністративних стягнень та застосування інших заходів 

адміністративного примусу в сфері охорони праці [21]. Роль даної роботи для 

сфери основ охорони праці полягає у тому, що в ній вперше комплексно була 
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досліджена проблема удосконалення контрольно-наглядової діяльності в 

сфері охорони праці в сучасних умовах, її поняття та механізм правового 

здійснення, а також аналізується ефективність застосування, насамперед, 

заходів адміністративного примусу в порівнянні з іншими заходами 

державного примусу в цій сфері [21].  

При цьому, звернемо увагу на те, що автор розглядав дане питання не 

лише у контексті діяльності Головного штабу МВС України, а відносно будь-

якої сфери, у якій використовується наймана праця. Тобто, дана робота має 

значення не лише для адміністративного примусу в сфері охорони праці, що 

здійснюється підрозділами державного нагляду за охороною праці Головного 

штабу МВС України, а для науки охорони праці у цілому.  

Звернемо увагу на те, що питання охорони праці охоплюють широке 

коло проблем, у тому числі й відповідальність суб’єктів трудових 

правовідносин за виконання законодавчих вимог. Раніше ми звертали увагу 

на те, що на питання, пов’язані із відповідальністю власника звертала увагу в 

своїй праці І.І. Шамшина. Втім, у науковій доктрині нашої держави наявні 

праці, присвячені комплексному аналізу даного питання. Зокрема, О.О. 

Бахуринська в 2007 році здійснила дослідження на тему «Кримінально-

правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці 

(ст. 271 КК України)» [22]. Актуальність даної праці була обумовлена 

невисокою результативністю боротьби з порушеннями вимог законодавства 

про охорону праці у всіх галузях виробництва та невиробничої сфери в 

Україні, що обумовлювалось недосконалістю законодавчої регламентації 

такої боротьби, неузгодженістю норм різних галузей законодавства. Як 

наслідок, виробничий травматизм в перше десятиліття після проголошення 

незалежності України був доволі високим – дослідницею наводяться дані, 

згідно яких у 2005 році було зафіксовано 23106 нещасних випадки на 

виробництві, із яких 1200 випадків були смертельними [22, с. 3]. Звичайно 

така статистика потребувала активізації дій як законодавця, так і науковців. 

Із метою сприяння вирішенню існуючих проблем, О.О. Бахуринською було 
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розглянуто питання об’єктивних ознак порушення вимог законодавства про 

охорону праці. Зокрема, дослідниця в рамках даного питання дослідила зміст 

ознак об’єкта та об’єктивної сторони злочинного порушення вимог 

законодавства про охорону праці. Для аналізу питання суб’єктивних ознак 

порушення вимог законодавства про охорону праці було визначено суб’єкт 

злочину, передбаченого ст. 271 КК України, а також досліджено суб’єктивну 

сторона злочину, передбаченого цієї ж статтею.  

Також у даній роботі розкрито співвідношення порушення вимог 

законодавства про охорону праці з іншими злочинами, у тому числі із 

іншими злочинами проти безпеки виробництва, з окремими злочинами проти 

життя та здоров’я особи та зі службовою недбалістю. У цілому, значення 

даної роботи для основ охорони праці полягає в тому, що автор вперше для 

вітчизняної науки комплексно дослідив дане питання та надав аргументовані 

пропозиції щодо удосконалення законодавства. Не зважаючи на те, що 

дисертаційне дослідження у більшій мірі стосується кримінального права, 

втім відповідальність роботодавців за нехтування нормами забезпечення 

безпеки робочого середовища є важливою складовою основ охорони праці. 

У 2008 році П.О. Ізуїтою було здійснено дисертаційне дослідження на 

тему «Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки» 

[23], яке було однією з перших спроб комплексно, з урахуванням новітніх 

досягнень правової науки дослідити інститут охорони праці. Особливість 

даної роботи полягає у тому, що автор розкрив сутність охорони праці, як 

охорони праці як багатоаспектного явища, що має соціальне, правове та 

економічне значення для гармонійного розвитку кожного працівника, 

процвітання суспільства та держави. Було сформульовано низку авторських 

дефініцій, а також внесено пропозиції щодо удосконалення тогочасного 

законодавства про працю, а також законодавства про охорону праці. Як 

результат запропонованих удосконалень прогнозувалось приведення 

національного законодавства в сфері охорони праці до стандартів 

Європейського Союзу у цій сфері. Для цього автор здійснив  соціально–
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правову характеристику охорони праці як інституту трудового права 

України, а саме встановив місце і роль інституту охорони праці в системі 

трудового права України, визначив зміст права на охорону праці за 

законодавством України, проаналізував сучасний стан правового 

регулювання охорони праці в Україні. Також науковець дослідив питання 

європейського досвіду правового регулювання охорони праці, в рамках якого 

проаналізував законодавство Європейського Союзу з охорони праці, досвід 

європейських країн в сфері охорони праці, а також сформулював відповідні 

напрями та пропозиції щодо подальшого удосконалення вітчизняного 

законодавства із охорони праці [23].  

Ще одним питанням, якому автор приділив увагу, є державний нагляд і 

контроль та громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці. Тож із історіографії наведених праць у сфері охорони праці, 

можемо зробити висновок про те, що розвиток даної науки відбувався 

поступово. Як наслідок, вже ближче до кінця першого десятиліття ХХІ 

століття виникла необхідність в оновленні існуючих теоретичних підходів 

щодо сутності охорони праці, а також законодавства про охорону праці, яке 

вже встигло застаріти в умовах постійного розвитку трудових правовідносин 

в нашій державі. А тому, кількість наукових праць у даній сфері поступово 

збільшувалась.  

В 2011 О.Є. Кружилко присвятив своє дослідження та дисертацію темі 

«Наукові засади оперативного управління охороною праці» [24]. 

Актуальність даної теми була обумовлена потребою забезпечити належний 

рівень планування працеохоронної діяльності на основі моделювання 

показників виробничого травматизму та прогнозування результатів 

прийнятих управлінських рішень. В роботі було зроблено огляд літературних 

джерел, присвячених особливостям управління охороною праці з 

урахуванням впливу наглядової діяльності на виробничий травматизм, 

питанням аналізу виробничого травматизму та методам його оцінки, а також 

результатам використання інформаційних систем у сфері охорони праці. 
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Також автор виклав теоретичні положення про оперативне управління 

охороною праці, реалізація яких забезпечить обґрунтованість управлінських 

рішень, спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму, на основі 

комплексного застосування методів математичного моделювання, 

прогнозування та експертних оцінок. Особливу увагу було спрямовано на 

формулювання вимог до баз даних, а також визначення основних завдань для 

кожного рівня ієрархічної структури Держгірпромнагляду, які потребують 

інформаційно-аналітичної підтримки. Також в роботі автором було 

викладено результати експериментальних досліджень та практичного 

вирішення завдань управління, спрямованих на зниження рівня виробничого 

травматизму з використанням методів математичного моделювання, 

прогнозування, експертних оцінок та інформаційних систем [24]. Не 

зважаючи на те, що дана праця мала у більшій мірі технічний, аніж 

нормативно-правовий характер, питання управління охороною праці є одним 

із основних для основ охорони праці. Специфіка досліджуваної сфери 

полягає у тому, що для досягнення практичних результатів важливим є 

одночасне комплексне поєднання наукових, законодавчих, а також технічних 

рішень. Тому дисертаційні дослідження в галузі охорони праці одночасно 

здійснюються вченими різних сфери, і при цьому подібні технічні 

дослідження мають безпосередній вплив і на юридичну галузь. 

Серед досліджень здійснених за останніх декілька років у юридичній 

сфері відзначимо працю А.А. Француза «Адміністративно-правове 

регулювання охорони праці», датовану 2016 роком [25]. Актуальність даного 

дослідження пояснювалась автором наявністю нерозв’язаних проблем в 

даній сфері. В роботі автор звернув увагу на такі питання, як аналіз охорони 

праці як об’єкту адміністративно-правового дослідження, у тому числі було 

досліджено поняття та зміст охорони праці; проаналізовано ґенезу 

адміністративно-правового регулювання охорони праці, розглянуто державну 

політику. Автор дослідив механізм адміністративно-правового регулювання 

охорони праці, у тому числі поняття механізму адміністративно-правового 
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регулювання охорони праці, правове регулювання охорони праці, а також 

суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони праці. Окрім того, А.А. 

Француз визначив напрями удосконалення адміністративно-правового 

регулювання охорони праці [25]. Серед запропонованих векторів – аналіз 

адміністративно-правового регулювання охорони праці у зарубіжних країнах, 

вивчення взаємодії органів публічної адміністрації у сфері охорони праці та 

інших суб’єктів, а також дослідження адміністративної відповідальності у 

сфері охорони праці. Значення даної роботи для основ охорони праці у нашій 

державі полягає у тому, що за часи незалежності України 

загальнотеоретичним питанням охорони праці присвячено не так багато 

дисертацій. Подібні питання переважно висвітлюються в наукових 

посібниках, написання яких втім не вирішує наявність низки законодавчих та 

теоретичних проблем. Саме тому, розгляд проблематики основ охорони праці 

у кожному окремому випадку сприяє удосконаленню даної сфери як галузі та 

як наукової дисципліни.  

Таким чином, аналіз історіографії дослідження основ охорони праці 

засвідчив, що на сьогодні дана сфера не є надто популярною серед вчених-

правовиків. Передусім відзначимо, що на початкових етапах розвитку 

охорони праці в Україні вітчизняним законодавцем було прийнято все 

необхідне законодавство. Тож, тривалий час наукові дослідження даної 

сфери обмежувались науковими коментарями до законодавства. Втім 

наприкінці минулого-на початку чинного століття робота науковців у даному 

напрямку активізувалась. Як нами було встановлено раніше, у вітчизняній 

науковій доктрині було розроблено низку наукових посібників для 

навчальної дисципліни охорона праці. Щодо таких наукових праць, як 

дисертацій, у правовій сфері ефективність науковців є значно нижчою. Не 

зважаючи на наявність сотень праць за спеціальністю «охорона праці», лише 

незначна частина із них була здійснена в рамках юридичної науки 

(переважна більшість дисертацій мають технічний характер). Так само, в 

інших спеціальностях (наприклад, кримінальне право) кількість таких робіт є 
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мінімальною. Тобто, вітчизняні науковці акцентують свою увагу на теорії 

даної науки, ігноруючи наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Напрями, за 

якими здійснюють дослідження у сфері основ охорони праці є наступними: 

1) контрольно-наглядова діяльність в сфері охорони праці; 

2) порушення вимог законодавства про охорону праці, адміністративна 

та кримінальна відповідальність порушників охорони праці; 

3) правове регулювання охорони праці. 

В рамках зазначених напрямків авторами заповнюються теоретичні 

прогалини, а також вносяться пропозиції щодо удосконалення вітчизняного 

законодавства про охорону праці. Втім, очевидно, що кількість таких праць є 

недостатньою для вирішення усіх існуючих в сфері проблем. А отже, 

продовження подальших досліджень основ охорони праці на доктринальному 

рівні є необхідним. 

Іншим важливим питанням, пов’язаним із дослідженням основ охорони 

праці, є їх методологія. В загальній теорії держави і права методологія 

дослідження визначається як теоретична основа та способи організації 

пізнавального процесу, що характеризують пізнання з погляду його 

загальних форм, можливостей пізнавальних засобів і механізмів, які 

зумовлюють логічну послідовність наукового дослідження [26, с. 26].  

Тобто, методологією є певна сукупність методів, засобів і прийомів 

організації та проведення пізнавальної діяльності, які сприяють досягненню 

науковцем поставленої мети та завдань дослідження. Методи не впливають 

на творчу думку дослідника, його здібність аналізувати, робити висновки і 

передбачення, проте дозволяють спрямувати хід думок дослідника у 

правильному напрямку. Тож, зробимо висновок, що методологією 

дослідження основ охорони праці є сукупність методів, засобів і прийомів 

організації та проведення пізнавальної діяльності основ охорони праці, за 

допомогою яких науковець отримує нові знання у даній сфері та досягає 

передбаченої мети свого дослідження 
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Автор навчального посібника «Основи методології та організації 

наукових досліджень» А.Є. Конверський розглядає методологію дещо 

інакше, як тип раціонально-рефлексивної свідомості, спрямований на 

вивчення, удосконалення і конструювання методів. Поняття «методологія» із 

точки зору автора має два основних значення: це система певних правил, 

принципів і операцій, що застосовуються у тій чи іншій сфері діяльності (в 

науці, політиці, мистецтві тощо); це вчення про цю систему, загальна теорія 

метода [27, с. 25]. Аналізуючи енциклопедичні джерела, а саме Великий 

тлумачний словник сучасної української мови, можна дійти до висновку, що 

«система певних правил, принципів і операцій, що застосовуються у тій чи 

іншій сфері діяльності (в науці, політиці, мистецтві тощо)» включає і метод, 

як основний структурний елемент методології. Разом із тим, варто 

враховувати, що методологію складають у тому числі й правила, принципи та 

операції. Так, словник визначає метод як:  

1) як спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя;  

2) як прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь 

галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [28, с. 664].  

Тобто, основним елементом методології є метод, оскільки він 

розглядається не лише як сукупність правил, принципів і операцій, а й як 

об’єкт вивчення, а відповідно методологія є вченням про метод. Тож, аналіз 

методології основ охорони праці передбачає визначення методів, які 

використовують вітчизняні науковці при здійсненні своїх досліджень, тому 

звернемось до аналізу змісту дисертаційних робіт, які були відзначені нами 

раніше у даному дослідженні.  

У праці І.І. Шамшиної «Правові проблеми регулювання відносин у 

сфері охорони праці в сучасних умовах» [20] методологічну базу склали 

діалектичний метод наукового пізнання, основні положення теорії держави і 

права, соціологічний і психологічний підходи до проблематики. Аналіз 

матеріалів, нормативних актів, спеціальної літератури здійснено за 

допомогою загальнонаукових методів - історико-аналітичного, системного, 
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конкретно-соціологічного, функціонального, а також спеціальних юридичних 

методів - порівняльно-правового, формально-логічного та інших методів 

наукового пізнання. У процесі дослідження правової природи понятійних 

категорій і зовнішньої обробки правового матеріалу використовувалися такі 

прийоми як опис, аналіз, пояснення, тлумачення, класифікація [20, с. 8-9]. 

Звернемо увагу на те, що дослідниця розглядає поняття методології дещо 

ширше, адже відносить до методологічної бази своєї роботи окрім методів, 

наукові положення, підходи та прийоми. Щодо методів, дослідницею було 

використано діалектичний, історико-аналітичний, системний, конкретно-

соціологічний, функціональний, порівняльно-правовий та формально-

логічний методи. Серед підходів виділено соціологічний та психологічний, а 

до прийомів віднесено опис, аналіз, пояснення, тлумачення, класифікація. 

Раніше нами було встановлено, що метод і є прийомом або сукупністю 

прийомів. Тобто, у даному контексті опис, аналіз, пояснення, тлумачення та 

класифікацію недоцільно розглядати у відриві від методів, який вони 

формують. В свою чергу, підходи являють собою прийоми, характерні для 

інших наук, відмінних від юридичної. Щодо цього, ми раніше у даній роботі 

відзначали, що охорона праці є сферою, яка може бути об’єктом дослідження 

багатьох наук і галузей права, тож використання дослідниками підходів, 

характерних для інших наук, окрім правової, є цілком адекватним підходом зі 

сторони дослідника. 

О.В. Бакланом у дисертаційному дослідженні на тему «Контрольно-

наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на 

матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного 

штабу МВС України)» було використано формально-логічний метод, 

передусім такі прийоми цього методу, як описання та аналіз [21, с. 10].  

Автор обмежився використанням лише одного методу, що також є 

цілком допустимим в рамках того дослідження, яке він здійснив. Ширша 

система методів дозволила б йому розглянути виділене питання більш 

різносторонньо, проте досягнення науковцем поставлених цілей дослідження 
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свідчить про те, що для аналізу контрольно-наглядової діяльності та 

адміністративного примусу в сфері охорони праці достатньо формально-

логічного методу. 

О.О. Бахуринська в дослідженні на тему «Кримінально-правова 

характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 

КК України)» [22] для досягнення поставлених мети та завдань використала 

наступні методи: діалектичний – при визначенні правових механізмів 

охорони безпеки праці як об’єкта кримінально-правової охорони та об’єкта 

злочинного посягання; історико-правовий – при вивченні поглядів щодо 

об’єкта дослідження, а також при здійсненні порівняльного аналізу окремих 

положень КК 1960 та 2001 рр.; формально-догматичний – при встановленні 

змісту юридичних термінів та формулювань, вжитих у КК України та деяких 

зарубіжних країн; системно-структурний та функціональний – при здійсненні 

аналізу юридичних складів злочину, передбаченого ст. 271 КК, визначенні 

місця цієї статті в системі норм КК;  порівняльно-правовий – при 

дослідженні основних підходів до нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці у 

кримінальному законодавстві зарубіжних країн; статистичний – при 

проведенні  узагальнення матеріалів  практики застосування судами м. Києва 

та Київської області норм про кримінальну відповідальність за порушення 

вимог законодавства про охорону праці та інших порушень вимог безпеки 

виробництва, а також при здійсненні аналізу статистичних даних про 

структуру та динаміку виробничого травматизму в Україні [22, с. 4-5]. 

Звернемо увагу на те, що перелік методів, використаних О.О. 

Бахуринською, є фактично ідентичним до методів, виділених у попередньо 

проаналізованих працях. Це можна пояснити наступним чином: по-перше, як 

нами встановлено, напрями, за якими здійснюють дослідження у сфері основ 

охорони праці, є доволі ідентичними, і вони передусім стосуються правового 

регулювання охорони праці; по-друге, дослідниця використовує у цілому 

широке коло методів, тобто розглядає об’єкт свого дослідження доволі 
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різносторонньо. Звернемо увагу на те, що дослідник використав 

статистичний метод. У сфері охорони праці статистика відіграє важливу 

роль, адже демонструє показники травматизму на робочих місцях, який в 

свою чергу є свідченням наявності проблем у сфері охороні праці.  

П.О. Ізуїта у дисертаційному дослідженні на тему «Правове 

регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки» [23] використав як 

загальнонаукові методи пізнання об’єктивної дійсності, що базуються на 

діалектичному підході до об’єкта, який досліджується, так і окремі методи 

наукового пізнання. Так, методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять такі методи наукового пізнання, як формально–логічний, 

системно–структурний, логіко–семантичний, порівняльно–правовий та 

історико–правовий. Засоби формальної логіки надали можливість 

проаналізувати охорону праці як цілісне явище. Системно–структурний 

метод було застосовано для визначення місця і ролі інституту охорони праці 

в системі трудового права України. За допомогою логіко–семантичного 

методу поглиблено понятійний апарат. Порівняльно–правовий метод 

використано для порівняння національного законодавства в сфері охорони 

праці та законодавства Європейського Союзу. За допомогою історико–

правового методу досліджувалося правове регулювання охорони праці на 

різних історичних етапах розвитку нашої держави [23, с. 5].  

Знову ж таки, звернемо увагу на те, що перелік методів є ідентичним до 

того, яким користуються інші дослідниці у цій сфері. По суті, П.О. Ізуїта не 

використовує жоден метод, який не використовують його колеги. І 

формально–логічний, і системно–структурний, і логіко–семантичний, і 

порівняльно–правовий, і історико–правовий використовувались й іншими 

науковцями у досліджуваній сфері. 

У праці А.А. Француза «Адміністративно-правове регулювання 

охорони праці» [25] використано сукупність загальних та спеціальних 

методів наукового пізнання, обрання та поєднання яких зумовлено темою, 

метою, предметом, об’єктом, задачами дослідження. Діалектичний метод 
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застосовано для з’ясування сутності досліджуваних явищ в єдності їх змісту 

та форми, визначення сутності та змісту адміністративно-правового 

регулювання охорони праці; логіко-семантичний метод – для визначення 

низки важливих понять та їх змісту, таких як охорона праці, адміністративно-

правове регулювання, публічна адміністрація, поглиблення понятійного 

апарату; історико-правовий метод – для вивчення ґенези адміністративно-

правового регулювання охорони праці; порівняльно-правовий метод – для 

здійснення компаративістського аналізу національного і зарубіжного 

законодавства та практики його застосування; структурно-функціональний 

метод – для дослідження повноважень органів публічної адміністрації у сфері 

охорони праці; метод документального аналізу – для вивчення й 

узагальнення результатів діяльності органів публічної адміністрації; 

статистичний та соціологічний методи – для одержання та узагальнення 

емпіричних даних [25, с. 9]. Привертає увагу метод документального аналізу, 

проте на нашу думку в досліджуваній сфері він є близьким за сутністю до 

статистичного. В сфері охорони праці при вивченні та узагальненні 

результатів діяльності органів публічної адміністрації найголовнішим є 

показники виробничого травматизму, які дозволяються визначити ступінь 

проблематичності сфери охорони праці. Також метод документального 

аналізу може застосовуватись при вивченні локального нормативно-

правового регулювання, втім у такому разі він дублюватиме роль 

діалектичного методу. Тому, на нашу думку, враховуючи специфіку сфери 

охорони праці, використання методу документального аналізу не є 

першочерговим. Також звернемо увагу на те, що автор розглядає соціологію 

саме як метод, я не як підхід. Втім аналіз наукової літератури свідчить про те, 

що вітчизняні науковці переважно не розглядають дане явище як метод. Ми 

зі своєї сторони зійдемось на тому, що застосування знань інших галузей 

науки, відмінних від правової, є саме підходом, тобто одним із способів 

здійснення того чи іншого методу.  
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Таким чином, наше дослідження засвідчило, що методологію 

дослідження основ охорони праці формують наступні елементи: 

1. Методи:  

1) діалектичний метод;  

2) історико-аналітичний (історико-правовий) метод;  

3) системний (системно-структурний, структурно-функціональний) 

метод;  

4) порівняльно-правовий метод;  

5) формально-логічний (формально-догматичний, логіко-семантичний) 

метод;  

6) статистичний метод. 

2. Підходи: 

1)  соціологічний підхід;  

2) психологічний підхід;  

3) інші підходи. 

3. Прийоми:  

1) прийом опису;  

2) прийом аналізу;  

3) прийом пояснення;  

4) прийом тлумачення;  

5) прийом класифікації;  

6) інші прийоми. 

Щодо методів, діалектичний метод є провідним методом наукового 

пізнання, який не залежить від тимчасових історичних, економічних, 

політичних та інших умов. Він застосовується фактично усім дослідниками 

сфери основ охорони праці. У науковій літературі відзначається, що на 

сьогодні у сучасного дослідника є фактично два діалектичних методи: метод 

об’єктивності та метод пізнаваності й причинності (іншими словами, 

взаємозв’язку і взаємозалежності явищ у об’єктивному світі, та їх пояснення 

лише внутрішніми причинами) [29, с. 29]. Тобто, діалектичний метод полягає 
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у визначенні сутності різноманітних правових явищ, їх змісту, причин їх 

виникнення. У проаналізованих нами роботах діалектичний метод 

застосовувався для визначення правових механізмів та для з’ясування 

сутності досліджуваних явищ в єдності їх змісту та форми, визначення їх 

сутності та змісту. 

Історико-аналітичний або історико-правовий метод, як слідує із його 

назви, застосовується при дослідженні правових явищ у їх історичному 

розрізі. В.В. Ільков із даного приводу зазначає, що історико-правовий метод 

дозволяє кожну проблему та кожний окремий елемент розглянути в його 

історичному розвитку, прослідкувати генезис проблеми в її складових 

елементах. Такий підхід дозволяє не проводити окремого історичного 

дослідження проблематики, а витримувати обраний напрямок дослідження у 

діахронічному розрізі та виявити чинники, які впливають на розвиток сфери 

в умовах сучасності [30, с. 62].  

Тобто, застосування історико-аналітичного або історико-правового 

методу в дослідженні основ охорони праці дозволяє прослідкувати розвиток 

того чи іншого правового явища та співвіднести його сучасний стан із 

кожним етапом його історичного розвитку. Це дозволяє визначити певні 

закономірності еволюції та спрогнозувати подальший розвиток правових 

явищ. Із аналізу, здійсненого в даній роботі, відзначимо, що історико-

аналітичний або історико-правовий метод застосовувався авторами при 

дослідженні поглядів щодо об’єкта дослідження, а також при здійсненні 

порівняльного аналізу окремих положень різних нормативно-правових актів 

із охорони праці; при аналізі правового регулювання охорони праці на різних 

історичних етапах розвитку нашої держави, тобто при вивченні ґенези 

правового регулювання охорони праці. 

Системний, або ж системно-структурний, функціональний чи 

структурно-функціональний метод, як відзначає Є.О. Мічурін, дозволяє 

дослідити явище у всьому різноманітті зв’язків, системи цінностей, 

пріоритетів. Він дає можливість встановити внутрішні зв’язки, що існують у 
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праві в цілому, є його основою, зв’язати основні ціннісні підходи в праві з 

окремими нормами і правовими ситуаціями [31, с. 11].  

Іншими словами, науковець, застосовуючи такий метод, розглядає 

питання, пов’язані із охороною праці як окремі елементи певної системи, а 

також зв’язки між ними та функції, які виконує кожна складова системи. В 

дослідженнях в сфері основ охорони праці системний, системно-

структурний, функціональний чи структурно-функціональний метод 

застосовується при аналізі юридичних складів злочинів чи правопорушень 

суб’єктів охорони праці, при визначенні місця і ролі інституту охорони праці 

в системі трудового права України, при дослідженні повноважень органів 

публічної адміністрації у сфері охорони праці тощо. Тобто, застосування 

даного методу здійснюється у ситуаціях, коли певний інститут складається із 

великої кількості складових елементів (наприклад, систему публічної 

адміністрації у сфері охорони праці становить низка органів, кожен із яких 

характеризується особливими функціями). В такому разі системний метод 

дозволяє встановити специфіку функціонування кожного із них. 

Порівняльно-правовий метод, згідно із визначенням І.В. Гаращук, є 

зіставленням юридичних понять, явищ, процесів одного порядку і з’ясування 

подібності та відмінності між ними. Даний метод застосовується вибірково за 

обов’язкової умови порівнюваності об’єктів, а в основу такого зіставлення 

покладені процеси формування і розвитку правових систем новітніх держав, 

розширення і поглиблення зв’язків між державами і їх групами, інтеграція 

останніх [32, с. 57].  

Переносячи таку дефініцію у сферу охорони праці, під порівняльно-

правовим методом варто розуміти порівняння окремих елементів охорони 

праці між собою; порівняння охорони праці із іншими підгалузями трудового 

права; порівняння правових норм, які врегульовують охорону праці тощо. 

Тобто, будь-яке порівняння правових явищ, їх зіставлення чи 

протиставлення, здійснюється за допомогою порівняльно-правового методу. 

Так само, може порівнюватись законодавство про охорону праці різних 
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держав, нормативно-правові акти чинні сьогодні, та нормативно-правові 

акти, які були чинні раніше тощо. В дослідженнях, раніше проаналізованих 

нами у даній роботі, порівняльно-правовий метод використовувався саме для 

порівняння вітчизняного законодавства про охорону праці із 

законодавствами інших держав, передусім Європейського Союзу.  

Формально-логічний (формально-догматичний, логіко-семантичний) 

метод розглядається Р.І. Радейко як виявлення та уточнення змісту права 

через вираження і фіксацію його форми на основі загальносоціальної 

методології, що включає в себе діалектично-матеріалістичний підхід як 

невід’ємну сферу пізнання, оскільки метод формалізації є складовою 

частиною будь-якого процесу розкриття законів об’єктивного світу [33, с. 

91]. Тобто, даний метод дозволяє виявити логічні структури приписів 

нормативно-правових актів, а також пояснити їх, або ж сформулювати певні 

дефініції чи сутність понять. Тобто, використання формально-логічного, 

формально-догматичного чи логіко-семантичного методу у сфері охорони 

праці дозволяє встановити зміст термінів, встановлених у нормах 

законодавства про працю, а також сформулювати авторські визначення тих 

чи інших понять. У проаналізованих раніше в даному підрозділі роботах 

формально-логічний, формально-догматичний чи логіко-семантичний методи 

використовувались при встановленні змісту юридичних термінів та 

формулювань, вжитих у законодавстві України та деяких зарубіжних країн, 

зокрема таких як охорона праці, правове регулювання, публічна 

адміністрація, поглиблення понятійного апарату тощо. 

Статистичний метод, як слідує із його назви, застосовується у разі 

виникнення необхідності наведення певних статистичних даних.  Наприклад, 

О.О. Бахуринська застосовувала статистичний метод при проведенні  

узагальнення матеріалів  практики застосування судами м. Києва та Київської 

області норм про кримінальну відповідальність за порушення вимог 

законодавства про охорону праці та інших порушень вимог безпеки 

виробництва, а також при здійсненні аналізу статистичних даних про 
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структуру та динаміку виробничого травматизму в Україні [22, с. 5]. Саме 

останній приклад є найбільш поширеним у роботах в сфері основ охорони 

праці. Наведення статистичних даних про структуру та динаміку 

виробничого травматизму в Україні є показником того, чи існують проблеми 

у даній сфері та яка динаміка існує щодо їх вирішення. 

 Іншим елементом методології є підходи. Нами у процесі аналізу 

визначено, що вітчизняними дослідниками сфери основ охорони праці 

застосовувались соціологічний та психологічний підхід. Проте, слідуючи 

специфіці даної сфери, зробимо висновок про те, що у відповідних 

дослідженнях можуть використовуватись підходи, характерні і для інших 

галузей науки. Наприклад, у даній роботі нами встановлено, що величезна 

кількість робіт в сфері охорони праці здійснено у галузі технічних наук. В 

такому разі, застосування технічних підходів у сфері юридичної науки теж є 

можливим. В таких умовах виключати можливість застосування інших 

підходів у сфері охорони праці недоречно. Тому, зробимо висновок про те, 

що перелік підходів, як елементу методології дослідження основ охорони 

праці, є невичерпним.  

Щодо прийомів, у загальнотеоретичному розумінні ними є способи 

виконання або здійснення чого-небудь [28, с. 1117]. В даній роботі нами 

визначено, що вітчизняні дослідники використовують прийоми опису, 

аналізу,  пояснення, тлумачення, класифікації. Кожен окремий метод це набір 

необхідних для його реалізації прийомів. Наприклад, застосування 

порівняльно-правового методу може потребувати прийом опису, для того, 

щоб роз’яснити сутність порівнюваних правових явищ; прийом аналізу – для 

того, щоб порівняти їх спільні та відмінні риси; прийом пояснення – для того, 

щоб пояснити ці відмінності, виділити переваги та недоліки кожного із 

порівнюваних явищ. Іншими словами, кожен метод – це унікальна комбінація 

прийомів. Тому, зробимо висновок, що обмеження прийомів методології 

дослідження основ охорони праці вичерпним переліком є недоречним.  
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Таким чином, дослідження історіографії та методології дослідження 

основ охорони праці дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, аналіз 

історіографії свідчить про те, що на сьогодні у досліджуваній сфері було 

здійснено не так багато дисертаційних досліджень.  

Не зважаючи на стрімкий розвиток сфери охорони праці після 

проголошення Україною незалежності, довгий час дослідження 

здійснювались переважно у формі науково-практичних коментарів до 

законодавства та навчальних посібників. Останніх два десятиліття 

намітилась тенденція до здійснення наукових розробок проблематики 

нормативно-правового регулювання охорони праці та відповідальності 

суб’єктів трудових правовідносин за порушення вимог охорони праці. Але 

кількість таких робіт є занадто незначною. 

По-друге, аналіз питання методології дослідження основ охорони праці 

продемонстрував однакове застосування методів наукового пізнання 

дослідниками основ охорони праці. Проаналізований перелік методів є 

стабільним для праць усіх науковців, виділених нами для аналізу. Результати 

дослідження свідчать про те, що найбільш часто вченими застосовується 

діалектичний, історико-аналітичний, системний, порівняльно-правовий, 

формально-логічний та статистичний методи. 

 

1.2 Правова природа охорони праці 

 

Конституція України в ст. 43 вказує, що кожен має право на працю, яке 

може реалізуватись лише за умови: належних, безпечних і здорових умов 

праці 34. Даний припис Конституції є основою для подальшого розвитку 

положень щодо охорони праці і робить їх одним із пріоритетних напрямків 

для регулювання. Проте, сьогодні, ми уже можемо зробити висновок, що 

питанню охорони праці та його правовому регулюванню не приділяється 

достатня кількість уваги з боку законодавця. Відповідно даний факт 

породжує проблеми пов’язанні не лише з правовими помилками, але й з 
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негативним впливом на економічну, екологічну сфери суспільного життя й 

безпосередньо на кожного працівника. 

Охорона праці покликана створювати для працівника комфортні, 

безпечні умови виконання його обов’язків. Разом з тим, здійснення охорони 

праці, має ряд значних проблем, що потребують вирішення та законодавчого 

врегулювання уже найближчим часом. До них можна віднести: мобінг, 

травматизм та смертність серед працівників, застарілість обладнання, 

шкідливий екологічний вплив, деструктивний вплив на економіку тощо.  

Економічні проблеми пов’язані із застарілістю обладнання, його 

зношеністю. В свою чергу, таке не обладнання не може працювати справо, а 

отже збільшує ймовірність травм на виробництві. Підприємства витрачають 

більше коштів на виплату матеріальних відшкодуваннь та штрафів за шкоду 

завдану на виробництві, ніж на оновлення обладнання. Продовжуючи 

ланцюжок, роботодавець, сплачуючи штрафи та ремонтуючи обладнання, 

утворюватиме ціну на товар, зараховуючи їх до витрат. Тож, ми можемо 

зробити висновок, що відсутність належних правових норм щодо якості, 

амортизації засобів виробництва є правовою проблемою охорони праці, яка 

деструктивно впливає на економічний розвиток та збільшує травматизм 

серед працівників.  

Наступною проблемою є відсутність й нових екологічних норм 

виробництва. Зрозуміло, що викиди та скиди від підприємств з відповідним 

профілем діяльності негативно впливають на стан навколишнього 

середовища. В контексті охорони праці, ми можемо говорити про відсутність 

необхідних санітарно-гігієнічних норм. До прикладу, рівень шуму й досі 

регулюється ГОСТом 12.1.003-83* ССБТ, прийнятим у 1984 році 35. 

Ситуація, що склалась прямо пропорційно пов’язана із економічними 

показниками й відповідно із рівнем травматизму. 

Тож, розглядаючи стан сучасного українського законодавства з охорони 

праці, можна виокремити головну його особливість: зазначення прав та 

обов’язків осіб, щодо забезпечення охорони праці і поєднанні із низькою 
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юридичною відповідальністю за порушення прав й низькою ефективністю 

механізмів контролю за виконанням обов’язків. Для впровадження дієвого 

механізму на практиці, необхідно спочатку вивчити питання в теорії.  

Охорона праці пов’язана із розумінням прав і свобод людини, 

громадянського суспільства, верховенства права та соціальної 

справедливості. Дослідження поняття охорони праці, її сутності та ознак 

забезпечить формування спільного категоріального апарату, дозволить 

об’єднати теоретичні дослідження із різних наукових напрямів, що вплине й 

на загальний розвиток науки та правового регулювання. Дослідження ознак 

та сутності дозволить конкретизувати та виділити межі охорони праці, 

визначити, які заходи необхідно системно реалізувати для збереження її 

ефективності. Саме тому дослідження поняття охорони праці, її сутності й 

ознак є актуальним  

Птання охорони праці розглядається у різних аспектах та не лише у 

правових науках. Даній проблематиці приділено увагу вченими-

економістами, а також соціологами і навіть філософами.  

Комплексним дослідженням охорони праці займались такі науковці: С. 

Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, Г. Г. Гогіташвілі, Р. В. Івах, Ю. Ю. Івчук, П. 

О. Ізуїта, М.І. Іншин, М. Яремко. Окремими питаннями розвитку та 

регулювання охорони праці займались такі науковці як: К. М. Андрющенко, 

О. П. Буднік, Н. В. Дараганова, М. О. Дей, Л. М. Корольчук Ю. А. 

Селезньова. Проте, й досі відсутня єдність серед науковців щодо розуміння 

охорони праці, її сутності, ознак, дослідження яких є особливо актуальним 

сьогодні. 

Тож, поняття «охорона праці» є діяльністю складною й 

багатоаспектною. Сьогодні відсутнє не тільки єдине розуміння самого 

поняття, а навіть критеріїв за якими відокремлюються підходи до розуміння 

такого поняття. Так, аналізуючи праці науковців, ми дійшли до висновку, що 

охорону праці можна розглядати у наступних значеннях: 
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 Залежно від обсягу, що включається до поняття: у вузькому, широкому та 

над широкому розумінні. 

 Залежно від приналежності: як комплексне соціальне явище; як комплексну 

галузь права; як систему прав, що належить лише до трудового права. 

 Залежно від ролі у трудовому праві: як інститут трудового права; як принцип 

трудового права; як сутність трудового права. 

Розглядаючи охорону праці у широкому значенні, варто врахувати, що 

вчені-правовики розглядають широкий підхід лише в контексті віднесення чи 

не віднесення правових норм охорони праці до трудового права. На нашу 

думку, такий підхід є недоцільним в аспекті критерію «залежно від обсягу» й 

буде розглянутий у підходах до розуміння охорони праці із використанням 

критерію «залежно від ролі в трудовому праві». Оскільки, ми вважаємо, що 

охорона праці є комплексним явищем і при його дослідженні правової 

сторони питання, не варто залишати поза увагою інші. Так, А. В. 

Русаловський, визначає охорону праці як систему збереження життя і 

здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, що охоплює різні заходи 

та дає змогу говорити, що інститут охорони праці охоплює правові, 

соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, 

лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші норми 36, с. 18. 

Аналізуючи дане визначення, ми можемо виділити позитивний момент щодо 

виділення охорони правці як системи із різних засобів. Разом з тим, викликає 

запитання вираз «збереження життя та здоров’я» та його ототожнення із 

охороною праці. Ми погоджуємось, що «охорона» та «збереження» є 

поняттями, що можуть в певній мірі накладатись один на одного, проте 

розкривати охорону праці через поняття збереження є недоцільним. Оскільки 

охорона може передбачати пасивні дії з боку відповідних суб’єктів 

(утримання від здійснення певних дій), за порушення умов праці можливо 

застосовувати державний примус. Вираз «збереження життя і здоров’я» 

може, як бути процесом, але тоді не зрозуміло, яка ж його мета, так і метою, 

хоча, в такому коло засобів для її виконання не обмежується правовими, що 
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підтверджується кінцевим виразом «та інші норми». Крім того, з визначення 

не зрозуміло, хто є суб’єктом відповідальним за реалізацію заходів та яким 

чином вона буде здійснюватися.  

В. О. Чорнобровка під поняттям охорона праці розуміє, широку систему 

соціальних та правових норм, заходів та засобів, що спрямовані, насамперед, 

на захист прав та інтересів трудящих, збереження трудових ресурсів 

працюючих 37, с. 145. Автор даного визначення теж є прихильницею 

широкого підходу до розуміння охорони праці. Здійснюючи його аналіз, ми 

можемо позитивно відзначити наявність мети у охорони праці. Проте, 

розглядаючи надане нею тлумачення, у нас виникають запитання щодо 

співвідношення понять «працівники», «працюючі» та «трудящі». Крім того, є 

незрозумілим, що ж включається до «трудових ресурсів працюючих», чи це 

певні матеріальні блага як то належний робочий одяг, чи ми говоримо про 

фізичне здоров’я працівника чи про його право на здоров’я. Тож, аналізуючи 

широкий підхід до розуміння охорони праці, ми можемо зробити декілька 

висновків. Для даного підходу характерним є розуміння усіх засобів 

здійснення такої охорони, як рівних. Також, це відсутність меж між 

охороною праці, норми охорони праці та іншими близькими поняттями, як 

збереження життя, соціальні норми, економічні заходи. 

Розглядаючи охорону праці у вузькому значенні, варто наголосити, що 

науковці досі не прийшли до виокремлення єдиного розуміння, що ж є 

вузьким розумінням охорони права. Так, З. Я. Козик, зазначає, що вузькому 

розумінні охорона праці є одним з інститутів трудового права, що регулюють 

відносини з охорони життя, здоров’я та працездатності шляхом установлення 

безпечних і нешкідливих умов праці 38, с. 9. Тобто, вузьким значенням 

вважається віднесення охорони праці лише до правової сфери. Аналізуючи 

дане визначення, ми приходимо до висновку, що автор метою виділяє 

створення сприятливих умов для праці, але залишає поза увагою способи та 

засоби досягнення такої мети. Крім того, не вказано суб’єктів, які як 

здійснюють охорону, так і задля кого така охорона організовується. Також, 
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автор розглядає охорону праці саме, як інститут трудового права, в такому 

контексті у нас виникають запитання щодо методів трудового права, що 

використовуються саме задля встановлення безпечних умов праці. Вузького 

підходу дотримується С. М. Пилипко, який визначає, що у вузькому 

юридичному тлумаченні термін "охорона праці" означає конкретний 

правовий інститут трудового права, який об'єднує норми, безпосередньо 

спрямовані на певне забезпечення умов праці, які є безпечними для життя і 

здоров'я працівників 39, с. 593. Особливістю даного визначення є акцент на 

суб’єктній стороні питання. Таким чином обґрунтовується, що забезпечення 

праці, не примха законодавця, а необхідність, так як впливає на фізіологічний 

стан кожного працівника. Варто також, виділити, що в даному визначенні, 

уже наявний спосіб досягнення мети, яким є правове регулювання. 

В. Г. Грибан зазначає, що у більш вузькому значенні охорона праці – це 

соціально-технічна, нормативна дисципліна, яка вивчається з метою 

формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань про стан і 

проблеми охорони праці, правові й організаційні питання охорони та гігієни 

праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, умінь та компетенції для 

забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також ефективної професійної діяльності та 

активної позиції щодо практичної реалізації головного принципу Конституції 

України – пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників відносно 

результатів виробничої діяльності 40, с. 10.  

Дане розуміння має ряд важливих для нас особливостей. Найперше, 

виокремлення як одним із завдань охорони праці — збільшення 

правосвідомості у суспільстві, що завжди є позитивним. Також, це розкриття 

засобів та способів охорони праці у комплексі із міжнародними нормами та 

науково-технічним прогресом. Разом з тим, ми не можемо не звернути увагу 

на значні недоліки даного поняття. Визначення охорони праці як дисципліни, 

не звужує, а навпаки розширює коло питань охорони праці, до якого тепер 
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відносяться й соціальні, технічні та нормативні. Залишається не зрозумілим, 

причини виділення пріоритетності охорони життя й здоров’я працівників 

відносно результатів виробничої діяльності як головного принципу 

Конституції України, відповідно до п.1 ст. 8 Конституція України має 

найвищу юридичну силу 34.Тобто, вказівка на пріоритетність однієї норми 

Конституції України над іншою суперечить самій же Конституції. Проте, 

навіть враховуючи дане зауваження, Конституція не закріплює принцип 

пріоритетності, оскільки така норма відсутня у ній взагалі. Відповідно, ми не 

можемо знайти об’єктивних причин, які б аргументували виділений самим 

же автором принцип як головний.  

Звертаючись до законодавства, Закон України «Про охорону праці» 

надає наступне визначення: охорона праці — це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності 1. 

Більшість вчених погоджується із його вдалістю, враховуючи давність 

написання. Аналізуючи легальне поняття, ми дійшли до висновку, що 

охорона праці розглядається законодавцем як система, що уже є позитивним, 

оскільки для неї не є характерним хаотичність. Крім того зазначено 

конкретний суб’єкт правової охорони: людина в процесі трудової діяльності. 

Для правового регулювання, це має велике значення, адже створює певний 

механізм реалізації правових норм, позбавляє їх декларативності. Що ж до 

підходу, який був використаний законодавцем, то думки учених розходяться. 

Так, С. М. Пилипко, стверджує, що, в даній нормі охорона праці 

розглядається законодавцем у широкому сенсі — як узгоджена комплексна 

система безпеки життя і здоров'я найманого працівника в процесі виконання 

покладених на нього трудових обов'язків 39, с. 594.  

Аналізуючи дане визначення, варто виділити розуміння охорони праці 

як комплексного явища, що дійсно є однією із ознак легального поняття. 

Проте, на нашу думку, характеризуючи саме законодавчі визначення, 
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необхідно дотримуватись й відповідної термінології. В даному аспекті 

застосування терміну «система безпеки» та «найманий працівник» є не 

зовсім доречним. В той же час, М. І. Іншин, зазначає, що у вузькому 

розумінні охорона праці збігається з її легальним визначенням 41, с 364. 

Законодавче визначення належить до широкого підходу. Оскільки воно 

вказує на регулювання охорони права не лише правовими засобами, а й 

економічними, лікувальними, технічними тощо. Як було визначено раніше, 

критерієм віднесення поняття до широкого чи вузького є обсяг. Відповідно у 

легального він є більшим, ніж обсяг у визначень, що розуміють охорону 

праці, як правову галузь. Пояснюється таке твердження саме комплексним 

застосуванням різних засобів, не лише правових. 

Розглядаючи надширокий підхід, варто звернути увагу на думку У. Бека, 

який вказує, що сьогодні сформована сукупність правових норм, яку можна 

вважати над широким розумінням охорони праці, оскільки вони належать до 

різноманітних галузей права, але об’єднані однією метою і завданнями –

зберегти життя, здоров’я і працездатність працівника в процесі виконання 

ним своїх трудових обов’язків що охорона праці є складним багатоаспектним 

явищем, яке вивчається поряд з правничою, багатьма іншими вітчизняними 

науками 42, с. 233.  

Ми погоджуємось із такою думкою, із зазначенням наступного нюансу: 

охорона праці здійснюється комплексно за допомогою використання 

способів та методів із абсолютно різних галузей наук та сфер діяльності, але 

визначальними все ж залишаються правові методи. Оскільки без 

відповідного механізму впровадження, реалізації, без можливості 

застосування примусу з боку держави за порушення прийнятих стандартів, 

уся система охорони праці діяла б не гармонійно, якщо б взагалі була б 

системою, а не сукупністю хаотичних дій. 

Виходячи із даного положення, ми звертаємось до аналізу підходів до 

розуміння охорони праці за критерієм «залежно від приналежності». 

Характеризуючи підхід охорона праці, як комплексне соціальне явище, варто 
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зазначити, що його розуміння тотожне широкому неправовому підходу, який 

ми уже розглядали, тому більше уваги потрібно приділити наступним двом 

розумінням.  

В. В. Жернаков, опрацьовуючи питання охорони праці, відносить до неї 

наступні правові норми: організацію охорони праці на підприємстві; 

розробку та прийняття інструкцій з охорони праці; здійснення заходів щодо 

індивідуального захисту від виробничих травм і професійних захворювань; 

охорону праці жінок, неповнолітніх та інвалідів; нагляд і контроль за 

додержанням норм з охорони праці 43, с. 463.  

Так, дане твердження є проявом підходу до розуміння, відповідно до 

якого охорона праці є інститутом в середині трудового права, та включає до 

себе правові норми, що можуть міститись в інших нормативно-правових 

актах. Відповідно, правова норма щодо відшкодування шкоди міститься у 

цивільному законодавстві. Разом з тим, процес притягнення до 

відповідальності повинен проходити за участі держави та відповідних 

державних органів. Згідно ст. 43 Закону України «Про охорону праці» 

притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення 

законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється 

відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення 1. 

Тобто, до інституту охорони права, включили нових суб’єктів, а відповідно й 

частину нормативно-правових актів, що відносяться до адміністративного 

законодавства. Аналізуючи такий підхід, варто звернути увагу на проблему 

методу. Так, якщо охорона праці є інститутом саме трудового права, то і 

відповідні правовідносини повинні регулюватись методами трудового права. 

Досліджуючи дане питання, ми дійшли до висновку, що можливість 

застосування методу трудового права буде залежати від правового статусу 

суб’єкта. Так, якщо мова йде про роботодавця, то він дійсно може прийняти 

інструкцію щодо охорони праці, в той же час, можливість застосування його 

в діяльності державних органів залишається відкритим питанням, оскільки, 
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очевидно, що правове регулювання органів виконавчої влади здійснюється 

іншими методами та ціллю. 

Н. В. Дараганова, критикуючи позицію попереднього автора, наголошує 

на наступному: зазначені питання охорони праці не входять і не можуть 

входити автоматично до предмета трудового права тільки на підставі того, 

що законодавець визначив їх в одному законодавчому акті – Законі України 

«Про охорону праці», у Розділі VI «Державне управління охороною праці», 

Розділі VII «Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці», 

Розділі VIII «Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

праці» 44, с. 11.  

Тобто, даний підхід до розуміння охорони праці визначає її як 

комплексний інститут, норми якого не належать лише до трудового права. 

Так, трудове право може регулювати питання виникнення правовідносин з 

охорони праці, їх закінчення, встановлювати обов’язки для деяких суб’єктів. 

Разом з тим, якщо певний орган наділений частиною повноважень щодо 

контролю за здійсненням охорони праці, це не дає право говорити про 

використання  трудових методів для регулювання його діяльності та 

включення його до суб’єктів трудового права. Аналогічно, аналізуючи дану 

позицію, ми дійшли до висновку, що не варто вважати усі види юридичної 

відповідальності за порушення норм охорони праці саме трудовими. Більш 

доцільно буде вживати вирази: кримінальна відповідальність за порушення 

норм охорони праці, цивільна (моральна та матеріальна) відповідальність за 

порушення норм охорони праці, адміністративна відповідальність за 

порушення норм охорони праці тощо. 

Отже, розглядаючи питання приналежності охорони праці до певної 

галузі, ми вважаємо, що вона є одним із елементів трудового права. 

Погоджуючись із позицією, що вказання у профільному нормативному акті 

різних правових норм, ще не означає їх належність до трудових правових 

норм щодо охорони праці. Разом з тим, використовуючи критерії цілі та 

завдання, ми дійшли до висновку, що у разі застосування правової норми, що 



54 
 

 

знаходиться у бідь-якому законодавчому акті (кримінальному, цивільному, 

адміністративному тощо) з метою регулювання правовідносин, що 

виникають щодо охорони праці або ж застосування юридичної 

відповідальності за порушення відповідних норм, такий припис є частиною 

трудових правових норм, а суб’єкти таких правовідносин набувають прав та 

обов’язків суб’єктів трудових правовідносин. До прикладу, ст. 1166 ЦК 

України встановлює загальні підстави відповідальності за завдану майнову 

шкоду 45. Дана правова норма не входитиме до спеціальних норм 

трудового права щодо охорони праці, лише до того моменту, поки її 

спеціальними суб’єктами не стануть працівник та роботодавець. 

Тож, у правовому розумінні охорона праці відноситься до сфери 

регулювання трудового права, що спричиняє наступні питання щодо 

розуміння охорони праці. 

Ряд вчених розуміє охорону праці, як основну мету та функцію усього 

трудового права. Так, У. Бек зазначає, що й поняття «охорона праці» 

уособлює в собі всі норми трудового права, є всією його сутністю 42, с. 228. 

Справді, немає жодного інституту трудового права, який би в широкому його 

розумінні не був би спрямований на охорону праці та збереження життя і 

здоров’я працівників 42, с. 228. Ми погоджуємось із загальним розумінням. 

Разом з тим вважаємо, що дане положення не до кінця розкриває усю 

сутність правового підходу до розуміння охорони праці й його можна 

розглянути й відповідно до інших підходів, які, однак, не будуть йому 

суперечити. 

Так, відповідно інший підхід, розглядає охорону праці як принцип 

трудового права. Ю. П. Дмитренко, до основних принципів трудового права 

відніс і принцип безпеки праці – тобто створення безпечних умов праці на 

виробництві, дотримання правил техніки безпеки праці тощо 46, с. 103. 

Науковці- правовики із ЛНУ ім. І. Франка, вказують, що правовий принцип 

трудового права охорона праці відображає зміст усіх норм трудового права, 

які своєю сутністю спрямовані на охорону здоров'я та працездатності 
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працівників 47, с. 392. У цьому значенні охорона праці є галузевим 

правовим принципом, оскільки відображає його соціальну спрямованість на 

захист трудових прав працівників. Розглядаючи даний підхід та попередній, 

ми не можемо знайти суттєвої різниці 47, с. 392. Оскільки основним 

твердженням обох підходів є спрямованість трудового права на охорону та 

захист природних прав працюючого. Знову ж погоджуючись із загальною 

ідеєю, хочемо зазначити, що серед усіх норм трудового права існують 

особливі, які безпосередньо регулюють охорону праці. 

Дане твердження є однією із тез, що обґрунтовує третій підхід, згідно 

якого охорона праці є інститутом трудового права. Так, П.О. Ізуїта, зазначає, 

що охорона праці як інститут трудового права представлена сукупністю 

правових норм, що регулюють відносини по забезпеченню безпечних та 

здорових умов праці, а також спеціальних умов праці жінок, неповнолітніх, 

інвалідів та осіб, які працюють на роботах зі шкідливими, важкими і 

небезпечними умовами праці 48, с. 13.  

Дане визначення є вдалим щодо встановлення основних суб’єктів 

охорони та наданню охоронні праці певної галузевої приналежності. В той 

же час, аналізуючи визначення, ми не можемо зрозуміти мету правового 

регулювання охорони праці. 

Н. В. Дараганова вказує, охорона праці є одним із інститутів галузі 

трудового права, який можна визначити як сукупність правових норм, що 

регулюють відносини щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці, 

спрямованих на збереження життя і здоров’я працівників 44, с. 9. В 

противагу попередньому визначенню, автор акцентує увагу на саме на меті 

охорони праці: збереження життя і здоров’я працівника. Тож, ми 

погоджуємось із розумінням охорони праці як інституту трудового права та 

визначенням мети правового регулювання охорони праці. 

Отже, розглядаючи питання розуміння поняття охорони праці, ми 

дійшли до декількох висновків. Охорона праці може розглядатись як 

комплексне явище й включатиме різні наукові засоби та способи для 
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врегулювання. Охорона праці не може відбуватись без правового 

регулювання, що є її базисом. Розглядаючи в правовому аспекті охорону 

праці, її слід розуміти як інститут трудового права. Відповідно до даних 

тверджень ми можемо надати наступні декілька визначень охорони праці. 

Розглядаючи охорону праці у вузькому розумінні, як інститут трудового 

права, ми дійшли до висновку, що дане поняття варто визначити в 

об’єктивному та суб’єктивному значенні 

Охорона праці в об’єктивному значенні — це система правових норм, 

що регулюють правовідносини між роботодавцем та працівником щодо 

безпеки праці та діяльність вповноважених органів, які здійснюють контроль 

та нагляд за діяльністю роботодавця з метою регуляції його поведінки щодо 

забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

Охорона праці в суб’єктивному значенні — це система прав працівника, 

забезпечених державою та її вповноваженими органами щодо здійснення усіх 

можливих дій задля забезпечення сприятливих умов праці та збереження 

життя і здоров’я, які здійснюються відповідно до правових норм . 

Розглядаючи охорону праці комплексно, ми дійшли до висновку, що це 

цілеспрямована, системна діяльність держави та її вповноважених державних 

органів, яка здійснюється шляхом регулювання трудових правовідносин та 

пов’язаних з ними відносин, контролю щодо дотримання правових норм, 

притягнення до юридичної відповідальності за допомогою комплексу 

соціальних та фізичних заходів, забезпечених силою державного примусу з 

метою регламентації поведінки роботодавця щодо забезпечення прав 

працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

Рівень життя кожної людини та суспільства загалом залежить від ряду 

факторів, серед яких є показники матеріальної моральної задоволеності 16, 

с. 4. Більшість членів суспільства є працівниками, а отже від того, на скільки 

комфортним є їх місце роботи, в основному, й буде залежати рівень життя. 

Саме тому вдосконалення правового регулювання охорони праці повинно 

бути одним із пріоритетних завдань державної діяльності. З метою 
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дослідження сутності охорони праці, необхідно розглянути її не лише в 

правовому аспекті, а й соціальному, економічному, лікувальному та 

санітарно-гігієнічному, а також дослідити визначення власне праці. 

Розглядаючи соціальний аспект сутності охорони праці. Варто 

розпочати із розгляду поняття «праця» в соціальному значенні. Так, В. Г. 

Грибан зазначає, що праця – це цілеспрямована діяльність людини, в процесі 

якої вона впливає на природу і використовує її з метою виробництва 

матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб 40, с. 13. Вона 

є основою існування суспільства, вічна, природна умова людського життя. 

Аналізуючи дане визначення, ми приходимо до висновку, що праця в даному 

значенні є необхідним елементом повноцінного життя, забезпечує еволюцію 

як біологічних особливостей, так і вдосконалює взаємозв’язок конкретної 

людини із суспільством. Відповідно, охорона праці в даному контексті 

направлена на загальне сприяння діяльності працівника. 

 О.М. Бандурка під соціальним призначенням охорони праці бачить 

збереження продуктивних і трудових ресурсів, підвищення соціально-

економічних показників об’єкта, зростання якості праці 49, с. 9. Тобто, 

охорона праці повинна стимулювати роботодавця до створення сприятливих 

умов праці. Під сприятливими умовами праці в даному контексті, ми 

розуміємо, постійне мотивування працівника щодо виконання ним своїх 

обов’язків, наявність системи заохочень як матеріального, так і морального 

характеру. Обов’язковою умовою соціального розвитку охорони праці є 

можливість кар’єрного росту працівника, наявність перспектив для розвитку, 

впровадження особистих ініціатив, проведення курсів із підвищення 

кваліфікації тощо. 

Крім того, науковці виділяють ще й соціально-психологічний елемент, 

який проявляється у взаємовідносинах у трудовому колективі (соціальний 

клімат) 50, с. 123. Аналізуючи прояв даного положення, у контексті 

охорони праці, варто відзначити, що відсутність необхідних законодавчих 

норм у поєднані із фактом частої практики знущання й поведінки трудового 
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колективу щодо окремого його члена, що порушує правопорядок, становить 

нагальну проблему. 

Під поняттям праці в економічному значенні мається на увазі — свідома 

доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних 

цінностей 51, с. 7.  

Тобто ціллю праці в даному її аспекті є збільшення певних благ, за 

допомогою власної діяльності. Поєднуючи дану позицією із економічною 

сутністю охорони праці, ми приходимо до висновку, що її метою є 

оптимізація процесу праці. Тобто праця має приносити максимальну користь 

за найменш короткий можливий період часу. Задля досягнення такої мети 

необхідно створити відповідні умови, до яких включають справне 

обладнання, зменшення шкідливого впливу на здоров’я, справну оплату 

праці та відшкодування завданої шкоди. Відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування" роботодавець 

визначений як страхувальник працівника, у разі тимчасової втрати 

працездатності від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання 52. Дана норма виступає гарантом не лише покарання 

роботодавця, а впливає на розуміння працівником стабільності його 

економічного положення. Відповідно, час який особа втрачатиме на сумніви, 

невпевненість та загалом будь-які дії за відсутності мотивації тепер буде 

направлений на виконання прямих обов’язків. 

Так, М. П. Гандзюк зазначає, що економічне значення охорони праці 

оцінюється за результатами, отриманими при зміні соціальних показників 

шляхом впровадження заходів з покращення умов праці: підвищення 

продуктивності праці; зниження непродуктивних витрат часу і праці; 

збільшення фонду робочого часу; зниження витрат, пов'язаних з плинністю 

кадрів через умови праці, тощо 9, с. 64.  

Для нашого дослідження таке твердження цікаве з декількох моментів. 

Найперше, це відображення взаємозв’язку між соціальною та економічною 

сутністю охорони праці, що дійсно має місце, як було виявлено в процесі 
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дослідження правових норм щодо відшкодування матеріальної шкоди. 

Також, це зазначення сукупності організаційних методів, що, знову ж, 

впливають на економічний результат. 

Тож, організаційна сутність охорони праці полягає у зібрані таких 

способів та засобів впливу, що найефективніше б поєднували інтереси 

роботодавця щодо збільшення продуктивності працівника та при цьому 

збереженні права працівника на безпечні умови праці, відпочинок, належний 

рівень оплати праці тощо. Так, Кабінетом Міністрів України було 

затверджено Концепцію реформування системи управління охороною праці. 

Відповідно до якої, організація охорони праці має відбуватись за допомогою 

запровадження національної системи запобігання виробничим ризикам, 

заснованої на принципах усунення небезпек, оцінюванні, контролі ризиків та 

управлінні ними 53. Тобто організаційна сутність охорони праці змінює 

акцент. Якщо раніше необхідно було запроваджувати дієву систему 

контролю та нагляду за виконанням норм щодо охорони праці, то зараз 

організація охорони праці може відбуватись за допомогою таких способів та 

засобів профілактики, що зменшують саму можливість здійснення певного 

правопорушення в сфері охорони праці.  

Лікувальна та реабілітаційна сутність охорони праці проявляється тому, 

що при виконанні своїх обов’язків, працівник зазнає певної шкоди для 

здоров’я. Законодавство містить відповідні норми щодо максимально 

дозволених навантажень, забрудненості робочого місця, екологічної 

небезпечності тощо. Відповідно, лікувальна сутність охорони праці — це 

забезпечення роботодавцем таких умов, коли негативний вплив від процесу 

виробництва мінімальний. До засобів реалізації лікувальної сутності охорони 

праці можна віднести: надання захисного одягу, постійний медичний 

контроль, створення чи оплата відпочинку у оздоровчих закладах 1. 

Реабілітаційна сутність охорони праці проявляється в обов’язку роботодавця 

відшкодувати витрати пов’язанні із відновленням здоров’я працівника, якщо 

відповідне погіршення сталося через виконання професійних обов’язків із 
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порушенням законодавчих норм. Пов’язаною із даними елементами сутності 

є санітарно-гігієнічна, що проявляється в нормативному передбаченні 

відповідних стандартів, недотримання яких впливає на здоров’я працівника, 

відповідно й на його продуктивність, а також збільшує витрати на лікування 

та реабілітацію. 

Отже, охорона праці хоч і здійснюється за допомогою правового 

регулювання, містить й інші аспекти. Так, сутність охорони праці 

розкривається через застосування соціальних, економічних, санітарно-

гігієнічних, лікувальних та реабілітаційних заходів. Кожен із них допомагає 

реалізувати частину мети охорони праці за допомогою або ж власних 

методів, або ж шляхом об’єднання власних нормативів із законодавчим 

регулюванням. Тож, сутність охорони праці проявляється у комплексному 

застосуванні усіх можливих способів та методів в рамках передбачених 

правом задля виконання свої мети. 

Звертаючись до питання ознак охорони праці, варто зазначити, що їх 

дослідження є важливим задля кращого розуміння сутності охорони праці 

Тож, охорона праці, як інститут трудового права має відповідати усім його 

ознакам. В той же час, повинні існувати особливості, що б встановили межі 

саме даного інституту. Тому, ми вважаємо доцільним розглянути ознаки 

охорони праці в аспекті їх поділу на загальні та спеціальні.  Наявність 

спеціальних та загальних ознак охорони праці пояснюється специфікою 

предмета та метода правового регулювання, виділенням конкретних цілей та 

завдань інституту в порівняні із галуззю трудового права, а також змістом 

законодавства. Використання ознаки індивідуально не є можливим, оскільки 

кожна з них має власні особливості й доповнюється іншими для глибшого 

розкриття поняття охорони праці. 

Досліджуючи ознаки трудового права А. В. Коцуба, включає до них 

наступні: 1) трудове право є системою взаємопов’язаних правових норм; 2) 

галузь трудового права має самостійний характер, із власним предметом і 

методом; 3) предметом регулювання трудового права є трудові та інші тісно 
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пов’язані з ними відносини (наприклад, розгляд трудових спорів); 4) трудове 

право застосовується шляхом поєднання диспозитивного та імперативного, 

централізованого та локального, державного та договірного методів; саме 

такий метод визначає особливий приватно-публічний характер трудового 

права; 5) трудове право є результатом відображення суспільних відносин, що 

склалися в державі та стали результатом суспільного замовлення, 

висловленого населенням України 54, с. 278. Важливим для нашого 

дослідження у даному твердженні є розуміння предмету трудового права та 

його методів. Так, предмет правового регулювання включає не лише трудові 

відносини, а й пов’язані з ними. Тобто, відносини щодо притягнення до 

юридичної відповідальності за порушення норм охорони праці та норми, які 

її регулюють відносяться до предмету трудового права. Крім того, метод є 

поєднанням публічного та приватного регулювання, що підтверджує думку 

щодо регулювання ним державних органів, що наділені повноваженнями в 

сфері охорони праці. 

М. І. Іншин до основних рис трудового права відносить наступні:  

а) наявність цілісної системи норм трудового права;  

б) спрямованість на забезпечення ефективних і доступних механізмів 

реалізації, гарантування та правової охорони права на працю, інших 

трудових прав;  

в) спрямованість на розвиток в Україні ефективної моделі соціального 

партнерства, національного і регіональних ринків праці;  

г) наявність специфічного предмета та методу правового регулювання;  

д) наявність специфічних завдань, функцій і принципів;  

е) наявність специфічного кола джерел та суб’єктного складу;  

є) специфічний характер виникнення, зміни та припинення 

правовідносин з питань праці;  

ж) специфічна юридична відповідальність суб’єктів правовідносин з 

питань праці 41, 24. Ми погоджуємось із автором щодо розуміння 

трудового права як системи. Адже це проявляється й у діяльності щодо 
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охорони праці. Разом з тим, аналізуючи дане твердження, ми не можемо 

застосувати його для характеристика саме охорони праці, оскільки не 

зрозуміло в чому саме проявляється специфіка характеру виникнення 

правовідносин з питань праці чи особливість завдань та функцій трудового 

права.  

В. Е. Теліпко видялє наступну ознаку: за своєю природою і соціальним 

призначенням трудове право має гуманістичний характер; формування на 

базі:  

а) встановлених державою правових норм;  

б) міжнародно-правових норм;  

в) договірного права, тобто правил, встановлених шляхом взаємних угод 

тарифних та колективних договорів;  

г) звичаєвого права (звичаїв ділового обороту) та судової практики 

(судових прецедентів). Аналізуючи дані ознаки, варто виділити їх загальний 

характер, тобто вони не відрізняють трудове право серед інших галузей. 

Разом з тим, трудове право дійсно регулюється різними нормативно-

правовими актами. В контексті охорони праці, доволі чітко проявляє себе 

ознака гуманістичний характер. Адже, ціллю охорони праці є забезпечення 

життя та здоров’я працівника, що відповідає даному погляду. 

Тож, для охорони праці характерні наступні загальні ознаки: 

1. Спеціальний предмет проявляється у регулюванні охорони права не лише в 

контексті трудових правовідносин, що виникають, змінюються та 

припиняються, а й тих, що впливають чи будь-яким іншим чином пов’язані із 

даними правовідносинами.  

2. Системність проявляється у наявності взаємопов’язаних правових норм 

націлених на забезпечення прав працівника щодо безпечних умов праці. 

3. Гуманістичний характер, тобто розуміння права працівника на життя та 

здоров’я як найвищої цінності. 

Варто зазначити, що дані ознаки не розкривають охорону праці серед 

інших інститутів трудового права. Саме тому доцільно було б виділити й 
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спеціальні ознаки, що дозволять виявити особливості охорони праці, основні 

її методи правового регулювання, співвідношення із трудовим 

законодавством тощо. 

Л. М. Корольчук, досліджуючи питання ознак охорони правці виділяє 

наступні: метою є збереження життя, здоров’я і працездатності працюючих 

за трудовим договором; включає широку систему заходів та засобів, які 

застосовує держава і роботодавці; регламентується на основі загального 

(трудового) законодавства та спеціального (про охорону праці) законодавства 

55, с. 283. Аналізуючи дане твердження, варто відзначити зазначення 

суб’єктів охорони праці, виокремлення ролі правового регулювання. Разом з 

тим, ми дійшли до висновку, що хоч сутність поняття охорони праці дійсно 

розкрита, проте автором так і не було названо саме ознак охорони праці. Для 

нас залишилось не зрозумілим, як саме описує охорону праці регуляція його 

спеціальним законодавством або ж широка система заходів та засобів. 

О. Медвецька розглядала питання ознак охорони праці творчих 

працівників, та виокремила наступні ознаки: системний характер, умовлена 

та тісно пов’язана із творчою сферою діяльності індивіда, обов’язковий 

характер при здійсненні професійної творчої діяльності, органічне поєднання 

загальних заходів з охорони праці та особливих, притаманних лише для 

охорони праці творчих працівників, норми з охорони праці творчих 

працівників базуються на принципах, за якими проводиться державна 

політика у сфері охорони праці 56, с. 111. Аналізуючи дані ознаки, варто 

звісно враховувати, що вони є більш спеціальними по відношенню до ознак 

охорони праці в контексті нашого дослідження. Проте, виділяють ряд 

важливих елементів охорони праці як, то використання принципів та 

обов’язковість. На нашу думку, вони характеризують увесь інститут охорони 

праці загалом. Разом з тим, деякі позиції думки автора, ми не можемо 

використати, оскільки ознаки як такі не було виділено, лише описано певну 

частину діяльності з охорони праці, в тому числі й творчих працівників. 



64 
 

 

На основі аналізу позицій науковців, ми виділили ряд спеціальних ознак 

охорони праці: законність, верховенство принципів, нормативність, 

цілеспрямованість, комплексність. 

Законність є типовою ознакою будь-якого правового поняття. 

Розглядаючи її в загальному значенні О. А. Марушій визначає, що законність 

— це стан відповідності суспільних відносин законам і підзаконним 

нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті їх 

неухильного виконання всіма суб'єктами права 57, с. 72.  

Разом з тим, О. В. Зайчук та Н. В. Оніщенко виділяють наступні вимоги 

до законності:  

1) Верховенство права, що вимагає правової регламентації 

найважливіших сфер діяльності суспільства, які об'єктивно потребують 

регулювання правом, відповідності змісту закону ідеї права, гуманізму та 

справедливості;  

2) Верховенство закону; 

3) Рівність перед законом; 

4) Неухильне дотримання правових актів всіма суб'єктами права.  

5) Неухильна реалізація прав та свобод;  

6) Правильне та ефективне застосування норм права компетентними 

органами держави у межах повноважень, відповідно до закону, гарантоване 

можливістю застосування юридичної відповідальності; 

7) Послідовна боротьба з правопорушеннями; 

8) Неприпустимість свавілля в діяльності посадових осіб 58, с. 452. 

Згідно даних вимог ми і проаналізуємо ознаку законності охорони права. 

Таке дослідження важливо для нас, оскільки дозволить зрозуміти правову 

сутність охорони праці, розкрити особливості правового регулювання 

охорони праці та в якому напрямі буде розвиватись інститут охорони правці 

далі. 

Тож, правове регулювання має відповідати ідеям гуманізму та 

справедливості. Найголовнішим проявом виконання даної вимоги при 
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правовому регулюванні охорони праці є ратифікація міжнародних конвенцій 

та імплементація їх в національне законодавство. Так, Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права стверджує не лише право на працю, 

також, встановленні норми, що відносяться до інституту охорони праці, так 

ст. 7 проголошує, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають 

право кожного на справедливі і сприятливі умови праці, включаючи, умови 

роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; відпочинок, дозвілля і 

розумне обмеження робочого часу та оплачувану періодичну відпустку 59. 

Крім того, ст. 3 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що якщо 

міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про охорону праці, застосовуються норми 

міжнародного договору 1. Тобто, навіть у разі прийняття норми, що є 

несправедливою та порушує соціальні права людини, вона автоматично є 

недійсною, оскільки застосовувати необхідно норми міжнародного права. 

Вимога щодо верховенства закону серед інших нормативно-правових 

актів, що регулюють охорону праці проявляється у створенні підзаконних 

актів (постанов та наказів), лише у відповідності до законів. Так, положення 

про Держпраці, містить наступний припис: Держпраці у своїй діяльності 

керується Конституцією та законами України, указами Президента України 

та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавств 60. Вираз «прийнятими відповідно до..» свідчить, що 

неможливість правозастосування державним органом тих індивідуальних 

норм щодо охорони праці, що суперечать вищим за ієрархією нормативним 

актам. 

Наступною вимогою, є рівність перед законом. Інститут охорони праці є 

одним із найяскравіших прикладів виконання даної вимоги. Тут, варто 

зазначити, що рівність в охороні праці проявляється не в наданні однакових 

прав усім суб’єктам відповідних правовідносин, а у забезпеченні рівних 
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можливостей для реалізації власних прав. Так, п.1 ст.10 Закону України «Про 

охорону праці» забороняє застосування праці жінок на важких роботах і на 

роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних 

роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних 

з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них 

граничні норми 1. Дана норма часто сприймається як обмеження або ж 

прояв дискримінації щодо жінок, що однак є не зовсім вірним. Оскільки 

встановлюючи рівність жінок та чоловіків перед законом, варто враховувати, 

що фактична рівність не завжди наявна. Відповідно для захисту здоров’я та 

усвідомлюючи соціальну цінність жінки були встановленні обмеження не 

для жінок, а для роботодавців, що не завжди мають бажання здійснювати 

свою діяльність в правових межах. З аналогічною метою встановленні 

правила щодо роботи неповнолітніх. 

Наступні дві вимоги щодо законності: неухильна реалізація прав та 

свобод та правильне та ефективне застосування норм права компетентними 

органами держави у межах повноважень, відповідно до закону, гарантоване 

можливістю застосування юридичної відповідальності — взаємопов’язані. 

Наявність державного контролю сприяє виконанню власних обов’язків 

роботодавцями. Звісно, дана вимога стосується й працівників, але як вірно 

зазначає за умов ринкових відносин, оскільки працівник є стороною 

економічно більш слабкою в трудовому правовідношенні і тому потребує 

особливого піклування держави для збереження свого здоров’я й високого 

рівня працездатності 61, с. 5. Тому вважається, що працівник зацікавлений 

у виконанні своїх обов’язків через страх покарання, необхідність у оплаті 

праці тощо, а владна сторона, тобто роботодавець має відповідні важелі для 

здійснення маніпуляцій. 

З даною проблемою пов’язана й інша вимога: послідовна боротьба з 

правопорушеннями. І дійсно, норми що передбачають відповідальність за 

порушення охорони праці містяться у дуже багатьох різногалузевих 
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нормативно-правових актах. Питання охорони праці частково охоплюють 

норми екологічного, норми цивільного встановлюють відповідальність за 

шкоду та каліцтво, законодавцем було виділено навіть ряд злочинів. Ми 

можемо зробити висновок, що існує цілий комплекс заходів направлених на 

застосування юридичної відповідальності за порушення норм охорони праці. 

Проте, говорячи про їх відповідність сучасним проблемам, можна зазначити, 

що невраховані такі проблеми як мобінг, харасмент, відсутні дієві механізми 

щодо неофіційного працевлаштування та влаштування на роботу як ФОП, що 

не може не позначитись на виявленні правопорушень та прийняття 

відповідних мір щодо понесення покарання.  

Ще однією прямо пов’язаною вимогою є неприпустимість свавілля в 

діяльності посадових осіб. На загальному рівні до посадових осіб державних 

органів, що регулюють та контролюють діяльність щодо охорони праці 

застосовуються норми щодо запобігання корупції, зменшення непотизму. У 

кожній постанові, що встановлює повноваження спеціалізованого органу 

зазначена й відповідальність. Так, згідно ст. 12 Постанови КМУ «Про 

затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання 

України» голова Держатомрегулювання вирішує в установленому порядку 

питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності 

державних службовців та працівників апарату Держатомрегулювання 62. 

Проте рівень такого врегулювання є не належним, що пов’язано не так із 

свавіллям з боку державних органів, як відсутністю дієвих механізмів впливу 

на них щодо виконання такими органами відповідних повноважень.  

Тож, характеризуючи ознаку законності охорони праці, варто 

підсумувати, що правове регулювання здійснюється із дотриманням 

міжнародних норм та ідей справедливості, рівності, наявності юридичної 

відповідальності. Разом з тим, обсяг самого правового регулювання є 

недостатнім враховуючи швидкий суспільний розвиток, глобалізацію, 

науково-технічний прогрес. 
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Верховенство принципів, як ознака охорони праці присутня в усіх 

профільних нормативно-правових актах. Її суть полягає у здійсненні своїх 

повноважень державними органами до компетенції яких віднесено охорону 

праці відповідно до принципів вказаних у законодавстві. У регулюванні 

діяльності роботодавця, така ознака виявляється у створенні таких умов 

праці, що не суперечили й відповідали принципам охорони праці. Для 

працівника у виконанні лише тих обов’язків, можливість виконання яких не 

буде шкодити його здоров’ю та життю. Закону України «Про охорону праці» 

у ст. 4, містить принципи, гарантування яких покладається на державу. Для 

нас особливий інтерес викликає принцип комплексного розв'язання завдань 

охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм 

з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної 

політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля 1. 

Оскільки, як уже було проаналізовано вище, його виконання є однією із 

найважчих проблем, а вдале правове вирішення вплине на відповідну 

реалізацію й підвищення ефективності дії усіх інших принципів. 

Наступною ознакою охорони праці є нормативність, що пояснюється 

великою кількістю різних стандартів та нормативів покликаних встановити 

мінімальний рівень безпеки працюючих. Так, Наказом Мінздоров’я було 

затверджено списки гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони і атмосферному повітрі населених місць 63. Наказ від 

27.01.2009 № 45 Про затвердження державних будівельних норм, встановлює 

систему стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у 

будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12) 64. Таке регулювання є необхідним, 

оскільки кожна вид підприємницької діяльності має свої особливості, які усі 

з яких неможливо передбачити на рівні закону. Позитивним моментом 

нормативів є затвердження їх не Верховною Радою України чи Кабінетом 

Міністрів України, а саме профільним центральними органами виконавчої 

влади. Адже, у такому випадку, дані норми максимально наближені до 

проблем які виникають в ході тієї чи іншої підприємницької діяльності. 
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Проте, аналізуючи дати прийняття відповідних нормативів, ми можемо 

зробити невтішний висновок, про їх застарілість, так як деякі нормативи були 

прийняті ще за часів УРСР.  

Ознака цілеспрямованості проявляється у меті охорони праці: 

забезпеченні сприятливих умов для виконання обов’язків працівником, 

мінімізація ризиків для його життя та здоров’я, встановлення рівних 

можливостей для реалізацію та захисту права на працю усіма працюючими 

незалежно від статті, віку, роси, віри тощо. Так, відповідно до 

Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, держава сприяє 

виконанню даної мети шляхом удосконалення законодавства та діяльності 

державних органів із однієї сторони, а з іншої зменшенням тиску на суб’єктів 

підприємницької діяльності через зменшення кількості дозволів та інших 

наглядово-контролюючих механізмів 65. Так, внаслідок покращення умов 

охорони праці збільшується кількість осіб, щ працюють на важких роботах. 

До прикладу, у 2017 році у сфері будівництва працювало 162,4 тис. осіб, а 

вже в 2018 —175, 4 тис. осіб 66. Зміни, що проголошуються у програмі 

стосуються не однієї конкретної галузі виробництва, вони впливають на 

напрямок (стиль) правового регулювання діяльності роботодавців, 

представлених малим, середнім та великим бізнесом, спосіб виконання своїх 

обов’язків посадовими особами державних органів та встановлюють 

контекст в якому має змінюватись усе законодавство. 

Останньою, але не менш важливою ознакою охорони праці є 

комплексність. Так, охорона праці є не сукупністю окремих дій щодо 

врегулювання відповідних правовідносин. Це система, що складається із 

заходів організаційного, технічного, санітарного тощо характеру, що 

встановлюються за допомогою правових норм. Їхня результативність при 

застосуванні кожного заходу окремо буде мінімальною, а інколи й 

схилятиметься до шкоди. Дане твердження пояснюється саме комплексністю 

охорони праці, взаємозв’язком усіх елементів, які в разом становлять певний 
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механізм реалізації. Відповідно злам однієї деталі в механізмі спричинить 

його загальну несправність. 

Тож, аналізуючи ознаки, ми дійшли до висновку, охорона праці є 

самостійним комплексним інститутом, що має відповідні правові норми в 

межах трудового, адміністративного, цивільного законодавства. Разом з тим, 

аналізуючи усі ознаки можна побачити значний недолік, що не дозволяє 

ототожнювати охорону праці як правовий та законодавчий інститут. 

Оскільки правові норми охорони праці завжди відповідають потреба соціуму 

та реагують зміни в ньому, чого, на жаль, не можна сказати про норми 

законодавства на сьогодні.  

Можливість повноцінного функціонування усіх державних механізмів 

залежить від сприяння, схвалення та реалізації відповідних норм 

суспільством, основу якого становить працездатне населення. Отже, держава 

повинна створювати необхідні комфортні умови для їхньої участі в трудових 

відносинах. Однією із найважливіших умов виступає охорона праці, яка 

реалізується через систему різних заходів, визначальним серед яких є саме 

правове регулювання. Оскільки без його застосування неможливо 

перетворити охорону праці на систему із чіткою метою діяльності. Тому 

охорону праці найдоцільніше розглядати саме як інститут трудового права. 

Правове ж регулювання охорони праці повинно забезпечувати ефективність 

застосування усіх інших засобів, збалансовуючи інтереси роботодавця, як 

особи, що зацікавлена у отриманні прибутку та прагне отримати 

максимальному користь із використання наявних в нього ресурсів, в тому 

числі людських, та працівника, як особи, чиї право на життя та здоров’я 

потенційно можуть бути порушенні. 
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Висновки до Розділу 1 

1. Аргументовано, що метод документального аналізу в сфері охорони 

праці застосовується при вивченні та узагальненні результатів діяльності 

органів публічної адміністрації, де найголовнішими є показники виробничого 

травматизму, які дозволяються визначити ступінь проблематичності сфери 

охорони праці. Під порівняльно-правовим методом варто розуміти 

порівняння окремих елементів охорони праці між собою; порівняння 

охорони праці із іншими підгалузями трудового права; порівняння правових 

норм, які врегульовують охорону праці тощо. Порівняльно-правовий метод 

використовувався саме для порівняння вітчизняного законодавства про 

охорону праці із законодавствами інших держав, передусім Європейського 

Союзу.  

2. Обґрунтовано, що поняття «охорона праці» є діяльністю складною й 

багатоаспектною. Сьогодні відсутнє не тільки єдине розуміння самого 

поняття, а навіть критеріїв за якими відокремлюються підходи до розуміння 

такого поняття. Так, аналізуючи праці науковців, ми дійшли до висновку, що 

охорону праці можна розглядати у наступних значеннях:  

1) залежно від обсягу, що включається до поняття: у вузькому, 

широкому та над широкому розумінні;  

2) залежно від приналежності: як комплексне соціальне явище; як 

комплексну галузь права; як систему прав, що належить лише до трудового 

права;  

3) залежно від ролі у трудовому праві: як інститут трудового права; як 

принцип трудового права; як сутність трудового права. 

3. Визначено, що напрями, за якими здійснюють дослідження у сфері 

основ охорони праці є наступними: 

1) контрольно-наглядова діяльність в сфері охорони праці; 

2) порушення вимог законодавства про охорону праці, адміністративна 

та кримінальна відповідальність порушників охорони праці; 

3) правове регулювання охорони праці. 
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4. Резюмовано, що методологію дослідження основ охорони праці 

формують наступні елементи: 

5. А) Методи: 1) діалектичний метод; 2) історико-аналітичний 

(історико-правовий) метод; 3) системний (системно-структурний, 

структурно-функціональний) метод; 4) порівняльно-правовий метод; 5) 

формально-логічний (формально-догматичний, логіко-семантичний) метод; 

6) статистичний метод. 

Б) Підходи: 

1)  соціологічний підхід; 2) психологічний підхід; 3) інші підходи. 

В) Прийоми: 1) прийом опису; 2) прийом аналізу; 3) прийом пояснення; 

4) прийом тлумачення; 5) прийом класифікації; 6) інші прийоми. 

6. Охорона праці в об’єктивному значенні — це система правових норм, 

що регулюють правовідносини між роботодавцем та працівником щодо 

безпеки праці та діяльність вповноважених органів, які здійснюють контроль 

та нагляд за діяльністю роботодавця з метою регуляції його поведінки щодо 

забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

Охорона праці в суб’єктивному значенні — це система прав працівника, 

забезпечених державою та її вповноваженими органами щодо здійснення усіх 

можливих дій задля забезпечення сприятливих умов праці та збереження 

життя і здоров’я, які здійснюються відповідно до правових норм . 

7. Розглядаючи охорону праці комплексно, обґрунтовано, що це 

цілеспрямована, системна діяльність держави та її вповноважених державних 

органів, яка здійснюється шляхом регулювання трудових правовідносин та 

пов’язаних з ними відносин, контролю щодо дотримання правових норм, 

притягнення до юридичної відповідальності за допомогою комплексу 

соціальних та фізичних заходів, забезпечених силою державного примусу з 

метою регламентації поведінки роботодавця щодо забезпечення прав 

працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

8. Для охорони праці характерні наступні загальні ознаки: 
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1. Спеціальний предмет проявляється у регулюванні охорони права не лише в 

контексті трудових правовідносин, що виникають, змінюються та 

припиняються, а й тих, що впливають чи будь-яким іншим чином пов’язані із 

даними правовідносинами.  

2. Системність проявляється у наявності взаємопов’язаних правових норм 

націлених на забезпечення прав працівника щодо безпечних умов праці. 

3. Гуманістичний характер, тобто розуміння права працівника на життя та 

здоров’я як найвищої цінності. 

9. Зазначено, що реабілітаційна сутність охорони праці проявляється в 

обов’язку роботодавця відшкодувати витрати пов’язанні із відновленням 

здоров’я працівника, якщо відповідне погіршення сталося через виконання 

професійних обов’язків із порушенням законодавчих норм. Пов’язаною із 

даними елементами сутності є санітарно-гігієнічна, що проявляється в 

нормативному передбаченні відповідних стандартів, недотримання яких 

впливає на здоров’я працівника, відповідно й на його продуктивність, а 

також збільшує витрати на лікування та реабілітацію. 

10. Відмічено, що охорона праці є не сукупністю окремих дій щодо 

врегулювання відповідних правовідносин. Це система, що складається із 

заходів організаційного, технічного, санітарного тощо характеру, що 

встановлюються за допомогою правових норм. Їхня результативність при 

застосуванні кожного заходу окремо буде мінімальною, а інколи й 

схилятиметься до шкоди. Дане твердження пояснюється саме комплексністю 

охорони праці, взаємозв’язком усіх елементів, які в разом становлять певний 

механізм реалізації. Відповідно злам однієї деталі в механізмі спричинить 

його загальну несправність. 

11. Зауважено, що обов’язковими елементами правового забезпечення 

є: а) правотворча діяльність органів державної влади; б) нормативно-

правовий акт як форма виразу такої діяльності; в) умови, що сприяють 

виконанню приписів нормативно-правового акту (правове регулювання, 

реалізація норми, нормативно-правовий акт, акт індивідуальної дії). Це дає 
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підстави сприймати правове забезпечення як діяльність держави з 

унормування суспільних відносин із використанням нормативно-правових 

актів та створення необхідних умов реалізації зазначених актів за допомогою 

відповідних правових засобів. 

12. Відзначено, що розглядати особливості правового забезпечення 

охорони праці необхідно в аспекті наявності обов’язкових ознак правового 

забезпечення, а саме: наявності об’єкту правового забезпечення; наявності 

суб’єкту правового забезпечення; наявності встановлених норм права; 

наявності змісту правовідносин, які підлягають правовому забезпеченню; 

наявності встановлених гарантій, заходів, засобів, форм та методів правового 

забезпечення. 

13. З’ясовано, що об’єктом правового забезпечення охорони праці є 

суспільні відносини, в системі правових, соціальних та економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

14. Суб’єкти правового забезпечення охорони праці можемо поділити 

на такі основні види в залежності від їх функцій під час забезпечення 

охорони праці: 1) законодавчі суб’єкти; 2) суб’єкти управління правовим 

забезпеченням; 3) суб’єкти реалізації гарантій правового забезпечення; 4) 

особи, чиї права на охорону праці забезпечуються.  

15. Суб’єкти охорони праці можуть виконувати різні функції, залежно 

від конкретної ситуації, відповідно й перебирати на себе роль працівника, 

роботодавця чи державного органу. Однак, першочерговим їх інтересом 

залишається задоволення власних потреб щодо безпеки життя й здоров’я, 

належного рівня комфорту. Саме тому, правове забезпечення охорони праці 

здатне і вливає на соціокультурну сферу. Так, встановлення належних умов 

праці, дозволяє кожній особі зосередиться на інших питаннях: освіти, 

культури, спорту, науки тощо. Такий процес в свою чергу має наслідком 

підвищення загального рівня свідомості суспільства, та правосвідомості й 
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правової культури зокрема. Правове забезпечення охорони праці повинно 

забезпечити існування прозорого механізму функціонування органів, 

інформування суб’єктів охорони про правовий порядок дій у разі настання 

травматичного випадку у будь-який час, а не після його настання тощо. 

 

 



76 
 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

2.1 Наукова інтерпретація правового забезпечення охорони праці  

 

Провідне місце в системі трудових прав посідає право на охорону 

праці, яке врегульоване Конституцією України та рядом інших актів 

законодавства. Встановлення даного права Основним Законом підкреслює 

його важливість, відносячи до ряду основоположних прав людини. Пов’язано 

це із тим фактом, що цілком безпечних та нешкідливих умов праці не існує. 

Середовище на виробництві завжди має певні ризики, які стосуються 

здоров’я людини, зокрема важкі виробничі умови, вибухи, пожежі, аварії, 

тощо. Відповідні ризики призводять до значної кількості нещасних випадків. 

Метою охорони праці, яка окремо на законодавчому рівні не 

виділяється, але прослідковується, виходячи із дефініції охорони праці, 

встановленого Законом України «Про охорону праці», є визначення тих 

заходів та засобів, за допомогою яких досягається непорушність здоров’я, 

працездатності, а також життя працівників. Тобто, розкривається мета 

охорони праці через зведення до мінімуму імовірності отримання травми чи 

професійного захворювання, особами які виконують трудову функцію, а 

також створення належних умов для її виконання, які б могли забезпечити не 

тільки високу працездатність, але і перебування в найкращому самопочутті. 

Відтак, правове забезпечення охорони праці є тим фундаментом, який є 

основою до зменшення негативних ризиків для людини, яка виконує свою 

трудову функцію. Встановлюючи за допомогою юридичних засобів гарантій 

безпечної праці, контролю за наданням таких гарантій, санкціонуванням 

порушень в даній сфері, держава бере на себе обов’язок забезпечувати 

працюючих громадян правом на життя та здоров’я.  Відзначимо, що в 

багатьох випадках негативні наслідки, в тому числі отримання травм на 
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робочому місці, є результатом низького рівня управління, відсутності 

належних умов праці та навичок безпечної праці, необхідного контролю за 

виробництвом, а також прогалини в правовому регулюванні даної сфери, що 

є безпосереднім відображенням існуючого рівня правового забезпечення. 

Таким чином, необхідний рівень безпеки виконання трудової функції 

досягається саме через належний рівень правового забезпечення, який 

залежить від якості та повноти встановлення законодавчих вимог в сфері 

охорони праці, які покликані забезпечити найбільш ефективне регулювання 

відповідних відносин. Аналіз чинного рівня правового забезпечення охорони 

праці дозволяє корегувати його в цілях запровадження ефективного захисту 

людей від наявних ризиків, які пов’язані із виконанням трудової функції. 

Водночас, аналіз проблематики у сфері неодмінно пов'язаний із визначенням 

базових понять для отримання коректного результату дослідження. 

Дослідження правового забезпечення охорони праці стало предметом 

наукового інтересу ряду вчених, серед яких Л.П. Амелічева [67], 

В.М. Андріїв [68], С.М. Бабаков [69], О.О. Бахуринська [70], О.Г. Бондар 

[71], А.С. Бочарникова [72], С.Я. Вавженчук [73], Г.А. Варення [74], 

М.П. Гандзюк [75], Г.Г. Гогіташвілі [76], О.Б. Горностай [77], В.Г. Грибан 

[78], М.В. Грищук [79], Н.В. Дараганова [80], М.О. Дей [81], Н.Й. Дуброва 

[82], В.Ц. Жидецький [83], Т.А. Занфірова [84], Г.С. Захарченко [85], 

Ю.Ю. Івчуіс [86], Н.С. Канут [87], Л.П. Керб [88], О.С. Кириченко [89], 

І.І. Корякіна [90], Т.Я. Котик [91], О.Є. Кружилко [92], І.П. Лановенко [93], 

В.М. Лапін [94], А.В. Лисачок [95], С.Я. Лихова [96], Д.Д. Луспеник [97], 

З.М. Мацук [98], Е.Н. Медведєв [99], П.В. Мельник [100], В.М. Москальова 

[101], В.В. Прохоров [102], Л.М. Прохорова [103], Т.В. Ревуцька [104], 

О.В. Таран [105], О.О. Цогла [106] та інші. Разом з тим, визначення самого 

поняття правового забезпечення охорони праці не віднайшло відображення у 

їхніх роботах. Тож, актуальність даного питання розкривається через призму 

пріоритетності забезпечення безпеки праці, а також відсутність наукової 

розробки понятійного апарату в даній сфері, що дозволило б уніфікувати 



78 
 

 

підходи до аналізу правового забезпечення охорони праці з метою 

впровадження ефективних механізмів регулювання, запровадивши базові 

елементи досліджень. Відтак необхідним є звернення до праць інших вчених, 

з метою дослідження понять «забезпечення» та «правове забезпечення», що, 

враховуючи поняття та ознаки охорони праці, дозволить сформувати 

дефініцію терміну «правове забезпечення охорони праці».  

Відзначимо, що термін «забезпечення» є досить поширеним 

використанні в різних нормативно-правових актах. Це, вочевидь, засвідчує, 

що органи державної влади досить активно застосовують у своїй 

правотворчій діяльності даний термін. Однак при цьому в жодному з таких 

правових актів не міститься його визначення, що ускладнює правильне його 

сприйняття та розуміння. Тому, на думку деяких дослідників, виникає 

ситуація, за якої відсутність визначення поняття «правове забезпечення» 

погіршується відсутністю достатньо розробленого юридичною наукою на 

рівні дефініції його ключового, фундаментального елемента, яким є 

«забезпечення» [107, с. 38]. Не можемо не погодитись із даною тезою, 

оскільки саме з правильного і однозначного розуміння базових компонентів 

окремих визначень можливо робити висновки щодо інших конструкцій, які 

вміщують відповідні терміни. 

Як відомо, базовою по відношенню до інших юридичних наук є наука 

теорії держави і права. Враховуючи, що саме вона розробляє понятійний 

апарат, який використовується іншими юридичними науками, слід було 

сподіватися, що її методологія посприяла у виробленні поняття 

«забезпечення». Однак, як окрема правова категорія «забезпечення» не є 

об’єктом дослідження науки теорії держави і права. Використовується воно, 

лише як складова того чи іншого словосполучення. 

К.В. Степаненко зауважує на наявності проблеми, що незважаючи на 

те, що термін «забезпечення» досить активно використовується у юридичній 

літературі, в управлінській і правоохоронній діяльності, його розуміння, 

здебільшого, домислюється тими, хто застосовує закон [108, с. 34]. Відтак, 
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доцільним є звернення до загального розуміння даного слова. Великий 

тлумачний словник сучасної української мови слово «забезпечення» 

тлумачить як дію [28, с. 280], з переадресацією для більш широкого його 

розуміння на термін «забезпечити». Словник пропонує декілька його 

трактувань. Забезпечити - значить:  

а) створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати 

щось;  

б) захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [28, с. 281].  

В контексті даного дослідження вважаємо більш влучним перше 

значення, в якому ключову роль відіграє слово «умови». У словнику воно 

позначається як «правила, які існують або встановлені в тій чи іншій галузі 

життя, діяльності, що забезпечують нормальну роботу чого-небудь; правила, 

вимоги, виконання яких забезпечує нормальну роботу чого-небудь» [28, с. 

1295].  

Тобто, немає необхідності вести мову про забезпечення без створення 

для цього відповідних умов. Серед іншого таке забезпечення не виключає 

прийняття відповідного нормативно-правового документу, який цьому б 

сприяв. 

Подібні визначення віднаходимо і серед представників юридичної 

наукової літератури. Так, З.Д. Чуйко зазначає, що термін «забезпечення» має 

досить широке значення, яке трактується як: створювати надійні умови для 

здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-

небудь від небезпеки [109, с. 85]. Тобто, автор у своїх роботах використовує 

слово «забезпечення» в його загальному значенні. Відзначимо, що даний 

підхід не може бути цілком вірним, оскільки при використанні окремих 

термінів в юридичній мові, вони отримують певні специфічні ознаки, які 

дещо змінюють їх значення. Використання ж терміну у складі іншої 

дефініції, у випадку його використання без специфічних юридичних ознак, 

може вплинути на некоректне розуміння останньої дефініції.  
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Р.В. Ігонін відзначає, що серед учених є пропозиція розглядати поняття 

«забезпечення» у двох значеннях: як діяльність державних органів, 

громадських організацій, посадових осіб і громадян щодо здійснення своїх 

функцій, компетенції, обов'язків з метою створення оптимальних умов 

суворої, неухильної реалізації правових приписів та правомірного здійснення 

прав і свобод; як підсумок, результат цієї діяльності, що виражається в 

реалізації правових приписів, прав і свобод громадян [110, с. 38]. Вважаємо, 

що дане визначення є більш вдалим в контексті його використання в 

юридичній науці. В даному випадкові, вчені звертають увагу не тільки на 

забезпечення, як дію, але додатково вказують на результат таких дій, як 

обов’язкову складову поняття забезпечення. При цьому, результат 

розкривається саме як реалізація прав громадянами, тобто як надана для 

громадян можливість такої реалізації. Разом з тим, не вважаємо результат 

обов’язковою ознакою забезпечення, оскільки він є лише метою 

забезпечення, яку, за несприятливих умов, може бути не досягнуто. Таким 

чином, вбачається мета забезпечення в контексті правових наук, а саме – 

надання можливості реалізації особами прав та свобод, встановлених 

правовими приписами.  

Таким чином, під «забезпеченням» слід розуміти діяльність 

державних органів, громадських організацій, посадових осіб і громадян щодо 

здійснення своїх функцій, компетенції, прав та обов'язків з метою створення 

оптимальних правил реалізації прав та свобод, захисту та гарантування 

можливості відповідної реалізації.  

Тепер спробуємо сформулювати поняття «забезпечення» в межах 

юридичної науки, надавши йому вираз правового забезпечення. Щоб 

зрозуміти його зміст, необхідно з’ясувати мету такого забезпечення. 

Враховуючи наведені вище висновки, можливо зазначити, що метою 

встановлення правового забезпечення є унормування відповідних суспільних 

відносин за допомогою певних юридичних засобів.  
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В даному аспекті, цікавою є припущення М.І. Пришляк, що правове 

забезпечення і правове регулювання є взаємозамінними термінами, по-

іншому тотожними, що дає підстави стверджувати про існування в загальній 

теорії держави та права лінгвістичної аналогії. На думку автора, певним 

чином таке припущення підтверджується і Концепцією адміністративної 

реформи в Україні, яка, визначивши засоби забезпечення адміністративної 

реформи, серед іншого передбачила й правове забезпечення. З її змісту 

випливає, що формою такого забезпечення є адміністративно-правове 

регулювання [111, c.115].  

Відзначимо, що, враховуючи той факт, що правове забезпечення 

здійснюється завдяки врегулюванню окремих відносин приписами права, 

взаємопов’язаність даних термінів є очевидною. Разом з тим не поділяємо 

позицію щодо їх тотожності, оскільки забезпечення, на нашу думку є більш 

ширшим поняттям, яке включає в себе регулювання.  

Між тим, спробуємо ширше дослідити правове забезпечення, з’ясувати 

його відмінності та схожості з правовим регулюванням. На нашу думку, 

право є одним із тих факторів, який забезпечує життєдіяльність суспільства 

через правове регулювання. Воно можливе лише за наявності певних 

правових засобів. З їх допомогою здійснюється дія права на відповідні 

суспільні відносини. Різноманітними можуть бути і способи правового 

регулювання: дозволи, зобов’язання, заборона, заохочення. Відсутність 

правового засобу унеможливлює правове регулювання відповідних 

суспільних відносин. Таким чином однією із функцій держави є своєчасне 

унормування найбільш значущих для держави суспільних відносин шляхом 

прийняття і видання відповідного нормативно-правового акту, а саме закону. 

І тільки з моменту введення його в дію закон реалізовує свої регулятивні 

властивості. Сутність правового забезпечення якраз і вбачається в прийнятті 

нормативно-правового акту, якого потребує суспільство. Тоді як правове 

регулювання є наслідком дії такого документа. Крім цього, в прикінцевих 

положеннях вказуються заходи, спрямовані на забезпечення реалізації та 
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дотримання його приписів, визначається орган державний влади, який має їх 

здійснити. Можна стверджувати, що маючи регулятивне призначення, 

нормативно-правовий акт одночасно створює умови для його дії, надавши їм 

правового вираження.  

Таким чином, обов’язковими елементами правового забезпечення є:  

а) правотворча діяльність органів державної влади;  

б) нормативно-правовий акт як форма виразу такої діяльності;  

в) умови, що сприяють виконанню приписів нормативно-правового 

акту (правове регулювання, реалізація норми, нормативно-правовий акт, акт 

індивідуальної дії). Це дає нам підстави сприймати правове забезпечення як 

діяльність держави з унормування суспільних відносин із використанням 

нормативно-правових актів та створення необхідних умов реалізації 

зазначених актів за допомогою відповідних правових засобів. У дефініції 

запропонованого поняття ключовою є динамічна компонента, яка уособлює 

собою організаційно-правову форму діяльності держави. Тобто держава не 

тільки унормовує, але й сприяє реалізації нормативних приписів шляхом 

створення для цього необхідних умов, що передбачає видання органами 

державної влади як підзаконних актів так актів індивідуальної дії.  

Звертаючись до робіт інших вчених, відзначимо досить влучне 

визначення правового забезпечення, яке наводить М.В. Пучкова. Так, вчена 

під правовим забезпеченням розуміє в першому випадку сукупність гарантій 

реалізації і охорони прав громадян, в другому - діяльність органів державної 

влади із створення умов необхідних для реалізації громадянами своїх прав 

[112, с. 12].  

Вчена пропонує дуалістичне визначення, що поєднує окремі гарантії 

реалізації прав, та діяльність органів влади фактично щодо забезпечення 

відповідних гарантій.  

Схожу позицію висловлює і О.І. Наливайко, який сприймає феномен 

«забезпечення» прав людини в ракурсі діяльності органів держави і 

місцевого самоврядування, громадських об’єднань і громадян із створення 
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умов (гарантій) для правомірної та неухильної їх реалізації і захисту [113, с. 

22]. Разом з тим, відповідна дефініція є лише частиною попередньої, та не 

включає самі гарантії, як складову забезпечення, виділяючи лише діяльність 

владних органів щодо їх створення, реалізації та захисту. Враховуючи 

відповідну відсутність частини, обов’язкових, на нашу думку, складових, 

вважаємо останнє визначення менш вдалим.  

В.О. Демиденко під правовим забезпеченням прав і свобод людини 

розуміє, передовсім, сприяння їх реалізації, охороні та захисту [114, с.13]. 

Таким чином автор також не вбачає у змісті правового забезпечення самих 

гарантій. Разом з тим, під «сприянням» в даному контексті прослідковується 

діяльність уповноважених органів щодо встановлення таких гарантій, що 

опосередковано дає можливість для розуміння їх наявності. 

На думку, В.В. Піцикевича, правове забезпечення – правомірна 

поведінка осіб щодо створення умов, за яких: а) суб’єкти права матимуть 

змогу належним чином реалізувати свої права, свободи та інтереси, б) діє 

система гарантій, для набуття, реалізації, охорони та захисту прав, свобод та 

інтересів осіб [115, c.38]. Дане визначення є досить цікавим з наукової точки 

зору, оскільки передбачає діяльність осіб щодо забезпечення можливості 

реалізації прав, а також впровадження дії системи гарантій відповідної 

реалізації. Таким чином розглядається діяльність осіб, щодо забезпечення 

належних умов для реалізації суб’єктами своїх прав. 

Для Я.В. Лазур правове забезпечення вбачається, як здійснюване 

державою, за допомогою правових норм, приписів і сукупності засобів, 

упорядкування суспільних відносин щодо їх юридичного закріплення, 

реалізації, охорони, захисту і відновлення [116, с. 392]. Подібне визначення 

надає і М.В. Фролков, на думку якого, правове забезпечення – це 

здійснюване державою за допомогою правових норм, приписів і сукупності 

засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, 

охорона, реалізація і розвиток [117, c.549]. М.В. Цвік також визначає правове 

забезпечення як цілеспрямований вплив на поведінку людей і суспільні 
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відносини за допомогою правових (юридичних) засобів [26, c. 327]. Отже, 

авторами підтримується діяльнісний підхід який передбачає визначений 

порядок дій держави, відтак можемо спостерігати, що такий підхід, при 

визначенні правового забезпечення є поширеним серед вчених. Разом з тим, 

не можемо погодитись із даними визначеннями, оскільки розглядається 

упорядкування суспільних відносин з метою їх закріплення, реалізації, 

захисту та відновлення. Разом з тим, правове забезпечення, більш доцільно 

розглядати через призму надання прав та гарантій їх реалізації. Надане право 

не є активною дією суб’єкта, позаяк суспільні відносини передбачають 

окремі дії суб’єктів, між якими такі правовідносини виникли. Правове 

забезпечення, на нашу думку, не створює правовідносини між суб’єктами, а 

лише встановлює умови для вступу суб’єктів у них. 

К.Г. Волинка зводить зміст поняття «правового забезпечення» прав і 

свобод людини до їх поваги, дотримання, визнання та гарантії [118, с. 5]. 

Суттєвим недоліком даного визначення є те, що їх автор не пов’язує 

можливість такого забезпечення з діяльності уповноважених органів щодо 

встановлення відповідних гарантій.  

Обмеженим за змістом є поняття правового забезпечення, 

запропоноване А.Є. Олейником. У ньому перевага віддається таким його 

складовим частинам: створенню сприятливих умов для реалізації 

громадянами свої прав; запобіганню їх порушенню; відновленню порушених 

прав громадян [119, с. 16].  

Автором не розкрито питання методів забезпечення відповідних умов, 

до яких, насамперед, відносить діяльність уповноважених суб’єктів щодо 

унормування гарантій реалізації прав і свобод осіб, шляхом встановлення 

відповідних правових приписів. 

В свою чергу, з точки зору А.Ю. Олійника, правове забезпечення – це 

вплив на права і свободи громадян за допомогою певних юридичних засобів, 

насамперед норм права [120, с. 160].  
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Вченим також не звернута увага на необхідність участі держави в 

правовому забезпеченні. Виділення норм права, як інструменту впливу, не 

може розглядатись як діяльність держави, оскільки використання норм 

здійснюється не лише зі сторони держави, але і іншими суб’єктами. 

Монопольною же можливістю встановлення норм права, за виключенням 

локальних актів, володіє держава. Окрім, наведена дефініція не розкриває 

інших важливих ознак правового забезпечення, таких, як мета відповідного 

впливу. 

У своїх висновках є О.М. Дручек, зазначає, що причиною помилок 

науковців у процесі формування змісту поняття правового забезпечення 

слугує упущення факту двоякості терміну «забезпечення»: це і сукупність 

гарантій (у контексті нашого дослідження, зокрема гарантій реалізації і 

охорони прав); і водночас це процес, діяльність (органів державної влади 

щодо створення умов, необхідних для реалізації прав). Йдеться про 

статичний і динамічний аспект поняття «правового забезпечення». Тобто 

можливість присутності виключно одного компоненту виключається. Разом 

із тим вчений вважає, що мають рацію ті дослідники, які розкривають 

поняття «забезпечення» через конструкцію «створення умов», або 

«впорядкування», оскільки означені дії самі по собі є процесом і станом, 

передбачають різні форми діяльності суб’єктів владних повноважень [121, с. 

124]. Цілком погоджуємось із даною позицією, оскільки багатоаспектність 

поняття викликає необхідність включення до його складу ряду важливих 

ознак, які найбільш повно розкривають окрему дефініцію. При визначенні 

правового забезпечення, очевидним є наявність як самої дії уповноважених 

суб’єктів, так і результату таких дій у формі встановлених гарантій. Поряд із 

цим, погоджуємось із позицією щодо можливості визначення дій 

уповноважених суб’єктів через «створення умов» чи «упорядкування». 

Водночас відзначимо, що відповідні формулювання включають в себе 

створення окремих гарантій. Тоді, як під формулюванням впливу, 

встановлення гарантій, як початкова стадія, не вбачається. 
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В даному контексті, цікавим вважаємо розуміння «забезпечення» Ю. Ф. 

Кравченко, щодо включення до даного поняття трьох елементів, а саме: 

сприяння реалізації прав і свобод людини (шляхом позитивного впливу на 

формування їх загальносоціальних гарантій); охорону прав і свобод людини 

(шляхом упровадження заходів, зокрема, юридичних, для попередження, 

профілактики порушень прав і свобод людини); захист прав і свобод людини 

(відновлення порушеного правового стану, притягнення порушників до 

юридичної відповідальності) [122, с. 130]. Підтримуємо даний підхід, 

оскільки автором досить повно визначено складові змісту даного поняття. 

Важливим є виокремлення формування загальносоціальних гарантій, що є 

початковою стадією запровадження правового забезпечення, та задає рамки 

відповідного забезпечення. Цілком логічним видається розмежування між 

охороною та захистом прав, оскільки зі сторони держави необхідним є 

забезпечення гарантій реалізації прав шляхом попередження можливих 

правопорушень, та можливості відновлення прав у випадку протиправної 

поведінки. При цьому, дані гарантії, є, очевидно, різними за своєю правовою 

природою. 

О.Є. Костюченко характеризуючи ключові ознаки правового 

забезпечення доходить висновку, що правове забезпечення – це безперервна 

діяльність суб’єктів права зі створення правових умов, в межах їхньої 

компетенції, усіма правовими засобами щодо закріплення, реалізації, 

гарантування, охорони та захисту прав і свобод осіб та їхніх груп [123, c. 15]. 

В даному випадку можемо констатувати досить вдале поєднання змістових 

ознак правового забезпечення, а саме дій уповноважених суб’єктів, наявності 

об’єкту забезпечення, а саме – прав і свобод осіб, а також наявності 

інструментарію – правих засобів, які доступні уповноваженим суб’єктам в 

межах їх компетенції. 

Отже, правовим забезпеченням є цілеспрямована, системна діяльність 

держави та її вповноважених державних органів, щодо встановлення 

правових норм, які регулюють суспільні відносини, а також діяльність з 
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контролю щодо дотриманням встановлених норм, притягнення до юридичної 

відповідальності за допомогою комплексу юридичних засобів, забезпечених 

силою державного примусу, у випадку недотримання встановлених норм. 

Як уже зазначалось, правове забезпечення охорони праці не віднайшло 

своє відображення в працях науковців, тому для більш повного розуміння 

поняття правового забезпечення з метою надання авторського визначення, 

доцільно звернутись до інших галузевих дефініцій даного поняття. На нашу 

думку, адміністративно-правове забезпечення є найближчим за своїми 

ознаками поняттям, враховуючи велику роль держави в самому правовому 

забезпеченні.  

Є.Є. Колесников визначає адміністративно-правове забезпечення як 

здійснюване державою за допомогою спеціального механізму упорядкування 

суспільних відносин, їхнє юридичне закріплення, охорону, реалізацію та 

розвиток. У контексті конкретної проблеми захисту прав споживачів автор 

робить висновок, що адміністративно правове забезпечення є впливом 

держави на суспільні відносини з метою впорядкування, захисту та охорони 

відносин між органами влади, споживачами та суб’єктами господарювання, 

що здійснюється за допомогою норм права та через спеціальний механізм 

[124, с. 434].  

Таким чином, автор розглядає правове забезпечення через призму 

упорядкування суспільних відносин. Вважаємо, що спеціальний механізм 

упорядкування може бути використано в даному контексті, оскільки він 

включає початкову стадію – встановлення правових норм, що забезпечує 

визначення векторів захисту та гарантування прав суб’єктів суспільних 

відносин. Висновок про включення до змісту такого спеціального механізму 

правових норм можна зробити із уточненого визначення правового 

регулювання при захисті прав споживачів, де автор чітко вказує на 

необхідність наявності норм права. 

Відзначимо, що з’ясування змісту адміністративно-правового 

забезпечення в першу чергу слід пов’язати з управлінською діяльністю 
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держави. У розумінні А.Л. Борка адміністративно-правове забезпечення 

виступає одним з основних різновидів державного впливу на відповідні 

суспільні відносини, забезпечуючи певними організаційно-правовими 

засобами їх упорядкування, закріплення, охорону й розвиток [125, с. 71]. 

Аналіз наведеного дає можливість говорити про адміністративно-правове 

забезпечення як про діяльність держави, яка за допомогою правових засобів 

не тільки унормовує відповідні суспільні відносини, але й сприяє реалізації 

нормативних приписів через створення необхідних для цього умов. І хоча 

така характеристика змісту є узагальнюючою, вона в повній мірі відображає 

сутність адміністративно-правового забезпечення, уособлюючи в ньому саме 

організаційно-правову складову діяльності держави. 

У той же час В.Й. Пашинський, висвітлюючи адміністративно-правове 

забезпечення оборони держави, пропонує розуміти його як регламентовану 

адміністративно-правовими нормами системну діяльність суб’єктів 

забезпечення оборони, насамперед суб’єктів публічного управління, щодо 

адміністративно-правового регулювання, реалізації, охорони та захисту 

суспільних відносин у сфері оборони, гарантування прав і законних інтересів 

усіх суб’єктів правовідносин, спрямовану на створення необхідних умов для 

оборони держави в разі збройної агресії [126, с. 254].  

Не зважаючи на те, що визначення передбачає наявність необхідності в 

нормах права, вважаємо, що автором досить вузько проаналізовано поняття 

правового забезпечення. Зокрема згадані норми права лише встановлюють 

межі діяльності органів, які, на думку автора, покликані забезпечити належні 

умови для реалізації прав суб’єктами правовідносин. Вважаємо, що 

унормованими повинні бути і самі правовідносини. Тобто, норми, що 

встановлюють правила поведінки осіб за своєю природою є окремим видом 

гарантій, які дозволяють суб’єктам діяти у встановлених межах та очікувати 

від інших суб’єктів правовідносин діяльності у відповідних встановлених 

межах. 
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Р.В. Ігонін вважає, що адміністративно-правове забезпечення - це 

фактична наявність адміністративно-правових норм і досягнутий реальний 

стан їх реалізації суб’єктами державно-владних повноважень [107, с. 42]. 

Автор демонструє досить цікавий з наукової точки зору підхід. Вказуючи на 

фактичну наявність норм, вченим констатовано їх запровадження 

уповноваженими суб’єктами. Говорячи про їх реальну реалізацію, одночасно 

описано вступ у правовідносини, а також наявність можливостей та умов, 

створених для суб’єктів для відповідного вступу. Відзначимо, що обмеження 

кола суб’єктів, для нашого дослідження в даному випадку не є принциповим, 

оскільки автор говорить про правове регулювання в контексті 

адміністративного права, тому закріплення реалізації свої прав лише 

органами влади видається логічним. 

У контексті прав і свобод людини та громадянина формулює своє 

бачення адміністративно-правового забезпечення І.О. Ієрусалімова. У ньому 

вона вбачає повноту регулювання за допомогою норм адміністративного 

права суспільних відносин, що виникають для та в процесі їхньої реалізації, а 

також надання за допомогою цих норм відповідних гарантій, які разом із 

іншими правовими та неправовими гарантіями створюють стійку систему 

можливостей користування правовими цінностями в державі [127, с. 12]. 

Ключовими елементами наведеного поняття є адміністративно-правове 

регулювання, реалізація адміністративно-правових норм та встановлені ними 

відповідні правові гарантії. Необхідність використання перших двох 

елементів не викликає сумніву. В науковому колі можуть виникати сумніви 

щодо правових гарантій та їх знаходження серед складових частин 

адміністративно-правового забезпечення, відтак така позиція потребує 

окремого обґрунтування. Відповідна позиція продиктована особливостями 

суспільних відносин, які потребують відповідного забезпечення. Тому не у 

всіх випадках під час побудови поняття адміністративно-правового 

забезпечення в його структурі можуть застосовуватися правові гарантії. 
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Якщо змістом таких відносин є права та свободи людини та 

громадянина, то в цьому випадку під час формування поняття 

адміністративно-правового забезпечення доцільно і правильно як його 

складову розглядати правові гарантії. При цьому завжди залишається 

потреба і в конкретизації форм реалізації норм права (дотримання, 

виконання, використання, застосування) та виокремленні гарантій, які б 

сприяли такому забезпеченню. Якщо ж об’єктом адміністративно-правового 

забезпечення виступають суспільні відносини, пов’язані з відповідною 

сферою або ж напрямом діяльності, то перевагу у формуванні поняття 

адміністративно-правового забезпечення слід віддавати умовам.  

Роль головної правового гаранта при такому забезпеченні буде 

відігравати нормативно-правовий акт, яким унормовуються відповідні 

суспільні відносини. Умови ж за допомогою тих же правових засобів 

сприяють його дієвості. Тоді як гарантії виконати цю функцію не в змозі, 

адже за своїм змістом уособлюють собою статичне право. Крім всього, 

аналізуючи діюче законодавство України, можна відмітити, що для гарантій 

характерним є те, що вони надаються тоді як умови - створюються. В аспекті 

викладеного не виключаємо можливість розглядати гарантії в структурі 

забезпечення і як одну з її умов. Відзначимо, що у відносинах охорони праці 

значну роль відіграють адміністративно-правові відносини, відтак 

встановлення гарантій, вочевидь, може бути однією з умов правового 

забезпечення в у даній сфері. 

Відносно права інтелектуальної власності Г.С. Римарчук визначає 

адміністративно-правове забезпечення як здійснення державою за 

допомогою правових норм, приписів і сукупності засобів, упорядкування 

суспільних відносин, їхнє юридичне закріплення, охорону, реалізацію та 

розвиток [128, с. 8].  

Дане визначення є подібним до позиції, висловленої Є.Є. 

Колесниковим, що була проаналізована вище. Разом з тим, необхідно додати, 

що в даному випадку автор зосередив увагу на різноманітності засобів 
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урегулювання суспільних відносин, до яких відніс норми, приписи та 

сукупність інших засобів. 

В праці О.М. Гуміна та Є.В. Пряхіна віднаходимо перелік основних 

елементів адміністративно правового забезпечення, до яких вчені віднесли: 

1) об’єкт адміністративно-правового забезпечення;  

2) суб’єкт адміністративно-правового забезпечення;  

3) норми права (норми адміністративного права);  

4) адміністративно-правові відносини та їх зміст;  

5) гарантії, заходи, засоби, форми та методи адміністративно-правового 

забезпечення [129, с. 49]. З даним переліком можемо цілком погодитись, 

оскільки він передбачає, враховуючи попередні висновки, досить повний 

перелік основних елементів. Вважаємо, що можливе коригування другого 

пункту, а саме суб’єкту забезпечення. При розкритті суб’єктів, доцільним є 

виділення двох: суб’єкту, який встановлює правове забезпечення, та суб’єкту 

який керується нормами та використовує гарантії реалізації прав у своїй 

діяльності. 

Відзначимо, що зі зміною акцентів у формулюванні поняття 

адміністративно-правового забезпечення в залежності від суспільних 

відносин у тій чи іншій сфері змінюється і перелік складових його елементів. 

Так, Р.В. Ігонін під адміністративно-правовим забезпеченням 

функціонування судової системи вбачає регламентовану нормами права 

діяльність суб’єктів, які мають державно-владні повноваження, що є 

направленою на створення необхідних умов для належного функціонування 

системи судів та встановлена нормами права система гарантій належного 

функціонування системи судів [130, с. 139].  

В даному випадку можемо спостерігати цілком повне визначення 

правового забезпечення, яке передбачає двох суб’єктів: суб’єкти державно-

владних повноважень (який створює забезпечення) та системи судів (який 

використовує забезпечення в своїй діяльності), розкрито об’єкт та зміст 
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правовідносин – функціонування судів, зазначено про наявність гарантій 

діяльності та норм права, що відповідні питання врегульовують. 

Важливим в контексті нашого дослідження є визначення сфери 

правового забезпечення, яке Я.В. Лазур вважає сукупністю прав і свобод 

громадян, яку можна і необхідно впорядкувати за допомогою норм права і 

правових засобів. При цьому до вказаної сфери можуть належати лише 

відносини, що піддаються правовому регулюванню [106, с. 392]. Вважаємо, 

що сфера правового регулювання є нічим іншим аніж видом правовідносин, 

які підлягають правовому забезпеченню. Відповідно при визначенні 

правового забезпечення, важливим аспектом є встановлення відповідних 

суспільних відносин, що підлягають забезпеченню з метою більш якісного і 

детального встановлення обов’язкових елементів та відповідного 

регулювання забезпечення. 

Враховуючи визначені в нашому дослідженні ознаки охорони праці та 

наведені вище висновки, можемо зазначати, що правове забезпечення 

охорони праці це цілеспрямована, системна діяльність держави та її 

вповноважених державних органів, щодо встановлення правових норм, які 

регулюють трудові правовідносини та пов’язані з ними відносини, а також 

діяльність з контролю щодо дотримання правових норм, притягнення до 

юридичної відповідальності за допомогою комплексу соціальних, фізичних 

та юридичних засобів, забезпечених силою державного примусу з метою 

регламентації поведінки роботодавця щодо надання гарантій забезпечення 

прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

Переходячи до визначення особливостей правового забезпечення 

охорони праці необхідно звернутися до тлумачного словника, для глибшого 

розуміння змісту самого поняття особливості. Відтак, особливістю є 

характерна риса, ознака, властивість кого-, чого-небудь [131, c. 779]. 

Очевидно, що розглядати характерні для правового забезпечення охорони 

праці необхідно виходячи із наявних рис правового регулювання в цілому, 



93 
 

 

визначаючи особливості, в порівнянні із правовим забезпеченням інших 

галузей.  

Тобто, основою для визначення особливостей є обов’язкові ознаки 

правового забезпечення, які були проаналізовані вище. Особливістю, в свою 

чергу, буде відповідна відмінність обов’язкової ознаки, яка дозволяє 

відрізнити правове забезпечення однієї сфери правовідносин від іншої. 

Враховуючи вищезазначені висновки, відзначимо, що розглядати 

особливості правового забезпечення охорони праці необхідно в аспекті 

наявності обов’язкових ознак правового забезпечення, а саме: 

1) наявності об’єкту правового забезпечення;  

2) наявності суб’єкту правового забезпечення;  

3) наявності встановлених норм права;  

4) наявності змісту правовідносин, які підлягають правовому 

забезпеченню; 

5) наявності встановлених гарантій, заходів, засобів, форм та 

методів правового забезпечення. 

При цьому відзначимо, що об’єкт правового забезпечення, по суті і є 

правовідносинами, які підлягають забезпеченню правом. Відтак, перший та 

четверний пункти вищенаведеного переліку підлягатимуть одночасному 

розгляду, при визначенні змісту забезпечуваних правовідносин. 

Відтак, можемо виділити наступні особливості правового 

забезпечення охорони праці: 

1) Специфічний об’єкт забезпечення.  

Об’єктом правового забезпечення охорони праці є суспільні відносини, 

в системі правових, соціальних та економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності. 

Сфера дії правового забезпечення охорони праці поширюється на всіх 

юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства 
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використовують найману працю, та на всіх працюючих. Таким чином, 

правове забезпечення поширюється на відносини між роботодавцем та 

працівником, при цьому покладаючи обов’язок із забезпечення збереження 

життя, здоров’я, і працездатності працівника, а самому працівнику надає 

гарантії безпечних умов праці, що забезпечує можливість захисту одного із 

основоположних прав - права на життя та здоров’я.  

2) Особливі суб’єкти забезпечення. 

Суб’єкти правового забезпечення охорони праці можемо поділити на 4 

основні види в залежності від їх функцій під час забезпечення охорони праці:  

 Законодавчі суб’єкти 

 Суб’єкти управління правовим забезпеченням. 

 Суб’єкти реалізації гарантій правового забезпечення. 

 Особи, чиї права на охорону праці забезпечуються.  

До законодавчих органів, які закладають основи регулювання охорони 

праці у своїх нормативно-правових актах, відноситься Верховна Рада 

України, яка  є єдиним органом, до повноважень якого віднесено прийняття 

законів. Відповідні повноваження реалізуються шляхом спільної роботи 

обраних народних депутатах на засіданнях під час сесій Верховної ради 

України.  

До суб’єктів управління охороною праці, стаття 31 Закону України 

«Про охорону праці» [1] відносить: 

 Кабінет Міністрів України; 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці; 

 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

 Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Кожен з вищенаведених органів здійснює управління охороною праці, 

що в свою чергу впроваджує гарантії правового забезпечення в даній сфері. 
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Повноваження даних органів уніфіковано в Законі України «Про охорону 

праці», разом з тим, при їх здійсненні наведені органи керуються також 

профільними нормативно-правовими актами.  

Суб’єктами безпосередньої реалізації гарантій правового забезпечення 

охорони праці можемо назвати роботодавця, службу охорони праці на 

підприємстві та комісію з питань охорони праці підприємства.  

Щодо розуміння поняття роботодавця, очевидним є той факт, що це 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, 

незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична 

особа, яка використовує найману працю. 

Служба охорони праці уповноважена видавати керівникам підрозділів 

підприємства приписи щодо виявлених порушень з вимогами про їх 

усунення, вимагати відсторонення тих осіб, які не відповідають вимогам для 

допуску до роботи або порушують вимоги охорони праці, можуть зупиняти 

роботу підприємства, якщо є загроза життю чи здоров’ю працівників, а також 

уповноважені надсилати подання роботодавцю про притягнення до 

відповідальності осіб, які порушують законодавство в сфері охорони праці. 

Комісії з питань охорони праці – це колегіальний орган із числа 

працівників, який приймає рішення щодо забезпечення охорони праці на 

підприємстві рекомендаційного характеру. 

Суб’єктом, чиї права на охорону праці забезпечуються, є працівник. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону праці», працівником є 

особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує 

обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом) [1]. В 

даному випадкові слід звернути увагу, що особа, яка виконує трудову 

функцію буде працівником, та відповідно особою, яка може розраховувати на 

надання їй гарантій, передбачених правовим забезпечення охорони праці 

лише у випадку укладання повноцінного трудового договору. Відтак, особи, 

які здійснюють трудову функцію без договору, або на підставі договорів 
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цивільно-правового характеру, під дію законодавства про охорону праці не 

підпадають, та відповідно, не можуть розраховувати на встановлені гарантії.  

3) Спеціально-закріплені норми.  

Норми, якими забезпечується охорона праці встановлені в ряді 

нормативно-правових актів різного за своєю юридичною силою.  

Конституція України [34] гарантує піклування про поліпшення умов з 

охорони праці, та закріплює за громадянами право на охорону здоров’я. 

Відповідне регулювання здійснене шляхом надання окремих прав особам. 

Серед іншого, вважаємо за доцільне звернути увагу на право на належні, 

безпечні та здорові умови праці, яке закріплено в статті 43 Конституції 

України, а також на заборону праці неповнолітніх та жінок на роботах, які 

для їх здоров’я можуть бути шкідливими, яке міститься у вказаній статті. 

Крім того, статтею 45 встановлено право на відпочинок, яке заключається в 

наданні щотижневого відпочинку та оплачуваної відпустки. 

Закон України «Про охорону праці» [1] визначає основні принципи 

державної політики в галузі охорони праці, тобто відношення держаних 

органів до працівників в сфері охорони праці. В даному законі передбачено 

ряд прав та гарантій працівникам, визначено обов’язки роботодавця по 

відношенню щодо впровадження правил з охорони праці на виробництві, та 

визначення для державних органів  повноважень в даній сфері. 

Кодекс законів про працю України [2] встановлює на законодавчому 

рівні правове регулювання відносин між працівником та роботодавцем, 

визначаючи при цьому основи регулювання виконання працівником трудової 

функції. 

Наступними за рівнем нормативно-правовими актами в даній сфері є 

нормативно-технічна документація з охорони праці, яка розділяється на 

стандарти безпеки (ДСТУ, ГСТ, СТП), будівельні норми (ДБН і ДБНА), 

правила техніки безпеки та виробничої санітарії, інструкції, вказівки та 

керівні технічні матеріали, положення, поради, методичні вказівки.   
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В.О. Кучер зазначає, що охорона праці є сукупністю правових норм, до 

яких належать: загальні вимоги щодо охорони праці; норми, які регулюють 

профілактику травматизму на робочому місці та професійних захворювань; 

встановлені обов’язки для роботодавців та працівників; норми, які 

встановлюють для окремих категорій працівників додаткові гарантії [132, 

c.405]. Аналізуючи наведені вище акти законодавства, можемо констатувати, 

що визначені вченим види норм, які у своїй сукупності становлять інститут 

охорони праці в цілому співпадають із законодавчим відтворенням даних 

положень. Слід зауважити, що дане науковцем визначення інституту є 

справедливим саме для охорони праці, як предмету правового забезпечення, 

тобто, як одного із елементів правового забезпечення. 

4) Характерні гарантії та заходи.  

Розглядаючи надані гарантії, слід зауважити, що вони встановлюються 

на виконання права працівника на безпечні умови праці. Серед таких 

гарантій можемо виділити: створення безпечних та нешкідливих умов праці, 

встановлення вимог до охорони праці під час проектування та будівництва 

підприємств, об’єктів та засобів підприємств, встановлення вимог до 

керівника щодо виконання вимог актів про охорону праці та ведення обліку 

нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, 

встановлення пільг та компенсацій для профілактики профзахворювань та у 

зв’язку із нещасними випадками. При цьому, за порушення умов щодо 

охорони праці держава гарантує застосування санкцій. 

На думку О.С. Чистолінової, правові заходи полягають у створенні 

системи правових норм, що встановлюють стандарти безпечних умов праці 

та правові засоби щодо забезпечення їх дотримання, шляхом застосування 

санкцій [133, c.93].  

Підтримуємо дану позицію з огляду на те, що фактично стандартами 

безпечних умов праці виступають гарантії, встановлені уповноваженими 

органами. В той же час, важливим елементом таких заходів є контроль з боку 

держави за їх дотриманням, та застосування державного примусу у випадку 
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порушення суб’єктом встановлених норм. Таким чином забезпечується 

ефективне функціонування цілісної системи норм, які є складовою правового 

забезпечення охорони праці. 

В підрозділі, з метою більш повного розуміння правового забезпечення 

охорони праці проаналізовано наукові визначення забезпечення та правового 

забезпечення, які є основою для галузевих дефініцій. Встановлено, що 

забезпеченням є діяльність державних органів, громадських організацій, 

посадових осіб і громадян щодо здійснення своїх функцій, компетенції, 

обов'язків з метою створення оптимальних правил реалізації прав та свобод, 

захисту та гарантування можливості відповідної реалізації. В свою чергу, під 

правовим забезпеченням слід розуміти цілеспрямовану, системну діяльність 

держави та її вповноважених державних органів, щодо встановлення 

правових норм, які регулюють суспільні відносини, а також діяльність з 

контролю щодо дотриманням встановлених норм, притягнення до юридичної 

відповідальності за допомогою комплексу юридичних засобів, забезпечених 

силою державного примусу, у випадку недотримання встановлених норм.  

На підставі аналізу позицій вчених та власних висновків, надано 

авторське визначення правовому забезпеченню охорони праці, як 

цілеспрямованої, системної діяльності держави та її вповноважених 

державних органів, щодо встановлення правових норм, які регулюють 

трудові правовідносини та пов’язані з ними відносини, а також діяльність з 

контролю щодо дотримання правових норм, притягнення до юридичної 

відповідальності за допомогою комплексу соціальних, фізичних та 

юридичних засобів, забезпечених силою державного примусу з метою 

регламентації поведінки роботодавця щодо надання гарантій забезпечення 

прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

Враховуючи специфіку сфери охорони праці, а також її правового 

регулювання та забезпечення, визначено та охарактеризовано особливості 

правового забезпечення охорони праці, до яких віднесено: наявність 

специфічного об’єкту забезпечення, особливих суб’єктів забезпечення, 
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спеціально-закріплених норм, які регулюють правове забезпечення охорони 

праці та надання характерних для сфери гарантій. 

 

2.2 Мета і завдання правового забезпечення охорони праці в умовах 

євроінтеграції України 

На суспільне життя безперервно впливає велика кількість факторів: 

економічних, екологічних, політичних, технологічних. Від рівня 

спроможності суспільства швидко реагувати на зміни та пристосовуватись 

залежатиме й рівень комфортності життя кожного члена суспільства. Однією 

із складових суспільного життя є праця, відповідно рівень безпеки та 

комфортності умов праці безпосередньо є одним із елементів загального 

рівня добробуту. Саме тому необхідним є інститут охорони праці, що 

гарантує здійснення прав та обов’язків як працівника, так і роботодавця. 

Охорона праці забезпечує природні права людини на життя, здоров’я та 

відпочинок, тому дана діяльність повинна бути скоординованою, 

послідовною, правовою. На сьогодні, на жаль, склалась ситуація коли кожен 

із елементів охорони праці діє відокремлено, що, як наслідок, призводить до 

низької ефективності всього інституту та спричиняє наявність загрози 

порушення природніх прав кожної людини. Однак, результативна практична 

діяльність повинна забезпечуватись належним теоретичним підґрунтям. Саме 

тому, дослідження мети, завдань та функцій правового забезпечення охорони 

праці є актуальним.  

Воно дозволить віднайти спосіб об’єднати економічні, культурні, 

політичні, соціальні заходи з охорони праці за допомогою правових методів 

та направити їх на виконання єдиної, спільної мети. Таким чином, утвориться 

певна послідова система, початковим елементом якої є мета, на основі якої 

формують принципи, належні методи та засоби. Саме мета дозволить 

покращити взаємовідносини між працівниками, роботодавцями та 

державними органами, шляхом виокремлення інтересів кожної з груп та 

включення їх до загальної мети на рівних засадах. На основі мети та проблем 
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пов’язаних із її реалізацією виокремлюються завдання правового 

забезпечення охорони праці. Підвищення рівня та швидкості їх виконання 

пов’язано із розумінням кожним суб’єктом охорони праці важливості 

реалізації мети, а отже підвищенням рівня правосвідомості та персональної 

відповідальності. 

Розробкою науково-теоретичної бази щодо правового забезпечення 

охорони праці займались такі учені як: В. Г. Банько, Т. І. Березуцький, 

В. В. Бондаренко, С. Я. Вавженчук, Г. Г. Валенко, В. С. Венедіктов, 

К. С. Ємельяненко, Р. В. Івах,  Ю. Ю. Івчук, П. О. Ізуїта, А. В. Катковський, 

Р. В. Крот, В. А. Ліпкан, Т. І. Мостицька, В. А. Полінкевич, 

Ю. Ю. Слободянюк, Т. М. Таірова, О. С. Чистолінова тощо. 

Охорона праці є комплексним, багатогранним явищем, що відповідно 

проявляється у різноманітних сферах суспільного життя. Такі прояви 

необхідно узгоджувати між собою, координувати та контролювати, як 

наслідок збільшуватиметься ефективність економічних, правових та 

політичних заходів та зменшуватиметься рівень хаотичності. Саме тому 

необхідною являється наявність мети правового забезпечення охорони праці, 

що встановить єдиний напрям усього комплексу дій. Разом з тим, для 

досконалого розуміння даного поняття, необхідно спершу проаналізувати 

його складові, як: мета, мета правового забезпечення та мета охорони праці. 

Тож, розглядаючи підходи до визначення поняття “мети”, спершу, варто 

відзначити її загальнофілософський характер та можливість використання 

для будь-якого виду діяльності. Як зазначає С. Д. Максименко, мета — це те, 

до чого прагне людина, для чого вона працює, за що бореться, чого хоче 

досягти в своїй діяльності 134, с. 77.  

В контексті дослідження правового забезпечення охорони праці, 

прагнення людини більш доцільно було б змінити на прагнення суспільства 

та держави. Крім того, варто виокремити й засоби, якими має бути досягнута 

мета, що дозволить потім чіткіше встановлювати завдання та сам процес 

втілення мети.  
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 Український тлумачний словник, визначає мету як стан в майбутньому, 

котрий можливо змінити відносно теперішнього та варто, бажано або 

необхідно досягнути 135. Розглядаючи ж частину визначення, щодо причин 

наявності мети, варто сконцентрувати увагу не на їх переліку, а самому факті 

їх наявності. Тобто, виникненню мети передує певна кількість подій, що 

дозволять усвідомити мету, що не обмежує її лише необхідністю чи 

бажанням. В аспекті дослідження правового забезпечення охорони праці, 

мета зумовлена як необхідністю зміни законодавства, згідно ст. 419 Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони країни посилюють діалог та співробітництво щодо 

забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов 

праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, 

гендерної рівності та недискримінації, так і бажаністю та заохоченням 

відповідних змін з боку суспільства та самих суб’єктів охорони праці 136.  

Крім того, аналізуючи дане визначення, можна дійти до висновку, що 

однією із особливостей мети є її направленість на зміну. Відповідно, мета 

може та має бути змінена в процесі її виконання, оскільки тільки так 

можливо забезпечити постійний розвиток та вдосконалення певного явища. 

Саме тому, кожна конкретна мета може бути досягнута, однак мета в 

загальному її вияві залишається недосяжною. Таким чином, ми можемо 

зробити висновок й про діалектичний характер мети.  

Виділені загальнофілософські ознаки мети притаманні усім її проявам, 

до прикладу, мета наукового дослідження — це авторська стратегія в 

одержанні нових знань про об'єкт та предмет дослідження; це те, що ми 

хочемо отримати при проведенні дослідження, ціль, яку ми перед собою 

ставимо 137, с. 342.  

Тобто, мета теж розуміється лише в контексті майбутнього. Водночас, 

залишається відкритим питання ототожнення термінів “мета” та “ціль”, 

оскільки із визначення ми не можемо знайти обґрунтування їх ідентичності 
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чи будь-якого іншого співвідношення. Дане визначення особливо цікаве 

розумінням мети як стратегії. Стратегія — це спосіб дій, лінія поведінки 

кого-небудь 135.  

Відповідно, стратегія є скоріше частиною методики та методології щодо 

досягнення певної мети. Як наслідок, можна стверджувати, лише про 

взаємозв’язок між метою та стратегією, однак не про взаємозамінність 

термінів для одного явища.  

Таким чином, можна дійти висновку, що мета — це логічно 

обґрунтований та бажаний результат свідомої й послідовної діяльності 

людини шляхом впливу на оточуючі її явища. Особливо варто наголосити на 

аспектах бажаності результату та свідомої його досягнення, оскільки саме 

вони є критеріями, що відрізняють мету від наслідків. Останні можуть бути й 

передбачувані, але не залежати від волі чи бажання людини. Разом з тим, 

дане твердження є справедливим в контексті мети конкретного індивідуума, 

коли ж мова йде про об’єктивно існуючі явища та свідомість й бажання 

групи людей, колективу чи суспільства, питання ускладнюється. Саме тому 

мета правового забезпечення має власні особливості, які потребують 

окремого дослідження. 

Розглядаючи питання, мети правового забезпечення В. А. Ліпкан звертає 

увагу на те, що автори подеколи ототожнюють правове забезпечення із 

законодавчим, або нормативно-правовим; подеколи йдеться про нормативно-

правове регулювання, а не забезпечення, однак: право не зводиться до норм 

138, с. 234.  

Дійсно, правове забезпечення охоплює не лише законодавство, саме 

тому, на наш погляд, доцільніше буде розглядати загальну мету права. Такий 

підхід дозволить проаналізувати мету правового забезпечення комплексно, 

включаючи природні та суб’єктивні права й інтереси, правове регулювання 

тощо.  

Тож, В. І. Негнибіда зазначає, що у праві мета (правова мета) — це 

усвідомлюваний очікуваний правовий результат діяльності 139, с. 95. 
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Погоджуючись із автором щодо тлумачення мети як результату, варто також 

наголосити на необхідності досягнення правової мети лише правовими 

методами та засобами. Крім того, це мають бути належні суб’єкти здійснення 

правової мети, що володіли б чіткими повноваженнями.  

Дещо інший підхід використовує Т. М. Ямненко мета права – надати 

суспільству засіб для цивілізованого вирішення виникаючих протиріч і 

конфліктів 140, с. 123. Однак, у даному визначенні скоріше виділено нове 

завдання права, ніж мета. Так, використання виразу “надати суспільству” уже 

говорить не про результат, закінчений процес, що є характерним для мети, а 

про тривалість дії. Крім того, саме визначення містить логічну помилку, так 

як, на думку автора, мета “надати засіб” здійснюється знову ж з метою 

“цивілізованого вирішення конфліктів”. Відповідно, використання такого 

підходу до розуміння мети права в контексті нашого дослідження є 

недоцільним. 

І. Д. Ваньчук визначає метою юридичної організації суспільних 

відносин створення нормативної моделі суспільних відносин, які входять до 

предмета правового регулювання, поведінки та діяльності суб’єктів права 

141, с. 9.  

Тобто, мова йде про застосування правового впливу для регулювання 

суспільних відносин. Для мети правового забезпечення використання 

правового впливу та інших правових засобів є шляхом до її реалізації. Крім 

того, дане визначення виділяє й саме суб’єктів права. Відповідно, у нашому 

дослідженні, правове забезпечення здійснюватиметься щодо суб’єктів 

охорони праці. 

Вивчаючи питання національної безпеки, В. А. Ліпкан зазначав, що 

призначення норм за даного випадку полягає у тому, щоб соціально-правові 

претензії в сфері національної безпеки трансформувати у суб'єктивні права - 

юридичну форму можливих духовних і матеріальних благ 138, с. 238. 

Тобто, в загальному значенні, метою правового забезпечення є 

перетворення суспільних потреб та вимог та конкретні права індивіда чи 
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групи, які вони можуть реалізовувати. Відповідно, за їх порушення чи 

перешкоди у здійсненні уже передбачається юридична відповідальність, що 

виступає свого роду гарантією реалізації. 

Тож, на основі вищеперерахованих думок, ми можемо зробити висновок, 

що мета правового забезпечення — це викликаний суспільними потребою 

та інтересами, логічно обґрунтований, спланований результат діяльності 

держави щодо правового впливу на найважливіші суспільні відносини за 

допомогою правових методів й засобів на основі правових принципів. 

Питання мети охорони праці досліджувалось великою кількістю 

науковців, однак досі серед них немає єдності її розуміння. Так, В. Г. Банько 

зазначає, що мета охорони праці — забезпечення безпечних, нешкідливих і 

сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань 142, 

с. 14.  

Розглядаючи дане визначення, можна помітити його загальний характер, 

оскільки вирази “складні завдання” та “сприятливі умови” можна застосувати 

для характеристики будь-якого явища не обов’язкового саме мети та саме 

охорони праці. Разом з тим, не виділено жодних індивідуалізованих ознак, 

що давали б можливість говорити про виокремлення автором специфіки. 

Відповідно, використання даного визначення для дослідження мети охорони 

праці є недоцільним. 

Ю. Ю. Івчук, зазначає, що основна мета охорони праці в галузі — 

створення безпечних умов трудової діяльності працівника, забезпечення його 

високої і ефективної працездатності 143, с. 53.  

І дійсно, охорона праці проявляється не лише в контексті забезпечення 

відшкодування за втрату працездатності, але й у створенні комфортних умов 

праці, що безпосередньо впливатиме на рівень зацікавленості працівника. 

Однак, не менш важливим питанням є суб’єкти, що здійснюють та на яких 

здійснюють вплив з вищезазначеною метою, засоби правового впливу, так як 

вони теж є особливостями конкретної мети. 
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Крім того, розглядаючи мету охорони праці, варто взяти й до уваги 

сучасну концепцію “добробуту на роботі”, що В. І. Муравйова розкриває, як 

поєднання двох факторів: зменшення травматизму з однієї сторони, а з іншої 

покращення духовної, моральної та психологічної сторони роботи суб’єкта 

охорони праці 144, с. 520. Відповідно, метою правового забезпечення 

охорони праці повинно бути гармонійне поєднання як технічних вимог до 

стану, якості, амортизації обладнання, його екологічності, так і регулювання 

суспільних відносин між суб’єктами охорони. Розвиток таких суспільних 

відносин повинен направлятись за допомогою правових методів заохочення 

та рекомендації до взаєморозуміння та дотримання прав. 

Розглядаючи питання охорони праці в контексті трудового права, О. С. 

Чистолінова, вказує на необхідність розгляду її мети в широкому та вузькому 

значенні. Так, охорона праці в широкому розумінні являє собою сукупність 

всіх правових норм трудового законодавства, слід визнати, що метою є 

захист та охорона прав та інтересів працівників...у вузькому розумінні це є 

сукупність заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і 

працездатності людини шляхом створення нормальних, безпечних, здорових 

та нешкідливих умов для всіх працюючих 133, с. 93.  

Тобто, широкий підхід ототожнює охорону праці та все трудове право, 

що не дозволить нам виокремити її особливостей щодо суб’єктів, засобів, 

методів, завдань тощо. Аналізуючи вузький підхід, варто зазначити про його 

лише технічну складову, тобто правовий елемент сутності охорони праці 

нівелюється, залишається поза увагою й концепція “добробуту на роботі”. 

Досліджуючи питання державного регулювання охорони праці, Ю. Ю. 

Слободянюк зазначає, що головною метою державної політики України у 

сфері охорони праці є збереження життя, здоров’я і працездатності людини в 

процесі трудової діяльності 145, с. 43.  

В контексті правового забезпечення, державна політика виступає однією 

із складових такого забезпечення. Однак підхід зазначений автором є занадто 

вузьким, оскільки включаються лише превентивні методи щодо збереження 
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життя та здоров’я працівника, залишаючи поза увагою комфортні умови 

праці, належний рівень оплати праці та відшкодування у разі настання 

нещасних випадків пов’язаних із виконанням трудових обов’язків. 

Варто зазначити, що на думку Т. М. Таірова, наближення України до 

європейських стандартів з безпеки праці на виробництві потребує посилення 

відповідальності роботодавця за створення безпечних умов праці й 

дотримання нормативно-правових актів з охорони праці та потребує 

внесення відповідних змін до законодавства з охорони праці в Україні з 

урахуванням європейського підходу щодо застосування санкцій до 

роботодавців і працівників за порушення нормативних актів з охорони праці 

146, с. 8.  

Відповідно, мета правового забезпечення охорони праці повинна 

враховувати й дані позиції щодо наявності покарання за порушення прав 

працівника роботодавцем або ж навпаки порушенням прав роботодавця з 

боку держави. Необхідно й враховувати і позиції щодо того, що ж є 

безпечними умовами праці в контексті європейських вимог, які можливі 

заходи та їх правове регулювання варто застосовувати тощо. 

Таким чином, на основі проаналізованих наукових підходів, можна 

дійти висновку, що метою правового забезпечення охорони праці є логічно 

обґрунтований та спланований результат діяльності держави з впливу на 

суспільні відносини між суб’єктами охорони праці щодо врегулювання 

економічних, політичних, адміністративних, екологічних факторів фізичної 

та психологічної безпеки життя й здоров’я працівника, а також забезпечення 

при травмуванні на виробництві за допомогою правових методів, засобів та 

згідно з правовими принципами.  

Тож, мета правового забезпечення охорони праці є основоположною для 

функціонування усієї системи. Вона виконує психологічну та організаційну 

роль, оскільки впливає на свідомість суб’єктів охорони праці виокремлюючи 

їх інтереси та потреби та дозволяє узгоджувати їхню діяльність задля 

досягнення самої мети. Крім того, визначення мети дає можливість 
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застосовувати порівняльно-правовий метод при зіставленні бажаних та 

фактичних результатів, виділити проблеми та як наслідок вдосконалити усю 

систему. 

Питання завдань правового забезпечення охорони праці є 

малодослідженим у вітчизняній науці, саме тому доцільним буде аналіз як 

позицій щодо завдань різних складових даного поняття, так і виокремлення 

завдань на основі вищезазначеної мети. 

У першу чергу необхідно зрозуміти, що мається на увазі під терміном 

“завдання”, так Український тлумачний словник зазначає, що це наперед 

визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа; мета, до якої 

прагнуть; те, що хочуть здійснити 135.  

Відповідно, завдання це певний план, виконання якого дозволить 

говорити про реалізацію мети. Разом з тим, дані визначення не встановлюють 

чіткої межі між поняттями “мета” та “завдання”, що не дозволяє зробити 

висновок про певні їх особливості, в тому числі й правового забезпечення 

охорони праці. Щодо цієї проблеми, М. В. Корягін, зазначає наступне: 

завдання наукового дослідження — це дії, які в своїй сукупності повинні 

дати уявлення про те, що потрібно зробити, аби мета була досягнута 137, с. 

264.  

Тобто, завдання та мета є взаємозалежними поняттями та 

співвідносяться як теоретичне та практичне. Відповідно, для завдань 

характерне співвідношення із проблемами прояву того чи іншого явища, 

також їх конкретний характер та процедурність реалізації. Таким чином, 

завдання — це сукупність дій, що забезпечують процес належної реалізації 

мети за допомогою використання визначених методів та засобів. 

Д. В. Сімонович зазначає, що «завдання це те, що необхідно зробити для 

досягнення мети і формулюються вони законодавцем. Завдання визначають 

шлях досягнення мети. Аналіз завдань дозволяє говорити про шляхи 

одержання результату, і про ті істотні умови дотримання або недотримання 

яких, впливає на прийняття або неприйняття результатів діяльності» 147, с. 
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267. Аналізуючи дане визначення, можна помітити його правовий характер, 

однак автор розуміє завдання лише як такі, що визначенні законодавцем. В 

контексті правового забезпечення охорони праці, законодавче визначення 

завдань не є необхідним. Так, мета й завдання формуються залежно від 

нагальних проблем та суспільних потреб, розвитку технологій тощо, 

відповідно правове забезпечення повинно лише трансформуватись згідно 

даних вимог. Крім того, враховуючи мінливість та швидкість зміни 

суспільних процесів з однієї сторони та важку процедуру зміни законів з 

іншої сторони, закріплення їх на даному рівні видається не доцільним. В 

такому випадку, більш ефективними будуть підзаконні нормативно-правові 

акти, що містять конкретні завдання щодо охорони праці в межах 

компетенції кожного із центральних органів виконавчої влади.  

Розглядаючи завдання права, дещо відмінний підхід використовує К.С. 

Ємельяненко та зазначає, що основним завданням права є вирішення 

проблем «соціального синтезу (синергії) суспільства як комунікативного 

(соціального) простору» 148, с. 4.  

Проте, у даному випадку, на нашу думку, не доцільно виділяти лише 

одне завдання права. Звісно, право покликане узгоджувати інтереси різних 

осіб та угруповань між собою, однак це не єдине завдання, що стоїть перед 

ним (підвищити рівень правової культури, забезпечити правопорядок тощо). 

Крім того, завдання повинно бути конкретним, а отже мати певну процедуру 

втілення, що виходить із самої його суті. Можливість реалізації даного 

завдання залишається ж відкритою, оскільки не зрозуміло, які саме методи та 

які суб’єкти будуть його здійснювати. 

Відповідно, на основі проаналізованих загальнотеоретичних підходів, 

ми можемо зробити висновок, що завданнями правового забезпечення є 

система послідовних дій держави щодо реалізації логічно обґрунтованого та 

спланованого результату впливу на суспільні відносини за допомогою 

правових методів та засобів.  
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Питання завдань охорони праці часто перекликається із існуючими 

проблемами, оскільки усунення таких проблем є одним із кроків до реалізації 

мети. До таких проблем Т. І. Мостицька зазначає: низький рівень трудової і 

технологічної дисципліни; невідповідність великої кількості нормативно-

правових актів вимогам часу; відсутність діючої системи управління 

охороною праці на підприємствах, в організаціях, установах тощо; наявність 

безвідповідального ставлення роботодавців до стану охорони праці; 

недостатнє забезпечення працівників засобами колективного та 

індивідуального захисту; наявність дискримінації 149, с. 113-114. 

Погоджуючись із автором, варто зазначити відсутність виділення 

критерію та причино-наслідкового зв’язку у даному переліку. Так, низький 

рівень дисципліни, наявність дискримінації та безвідповідальне ставлення є 

скоріше наслідками існуючих проблем. Відповідно, завданнями у такому 

випадку, буде: підвищення соціальної свідомості суб’єктів охорони праці та 

вдосконалення нормативно-правової бази. Аналогічно, й щодо інших 

наведених автором проблем можна віднайти їх групу (економічні, культурні, 

адміністративні) та зрозуміти, які завдання слід вирішити для їх подолання. 

В. Г. Банько зазначає, що основними завданнями охорони праці є 

проектування підприємств, технологічних процесів і конструювання 

обладнання з обов'язковим виконанням вимог охорони праці; знаходження 

оптимальних співвідношень між факторами виробничого середовища, що 

дозволяє забезпечити мінімум несприятливого впливу їх на здоров'я 

працівників; встановлення, законодавче оформлення визначених норм 

кожного з несприятливих або небезпечних факторів, систематичний 

контроль за їх застосування розробка конкретних заходів щодо покращення 

умов праці; безпека на основі застосування досягнень науки і техніки 142, с. 

7-8. Аналізуючи такий перелік завдань охорони праці, виникає запитання 

щодо його співвідношеннями із вимогами до охорони праці. Так, останні є 

чітко визначеним переліком нормативів, яких перманентно повинні 

дотримуватись усі суб’єкти, завдання ж це дії, результат яких проявиться 



110 
 

 

лише у майбутньому, вони не обов’язково базуються на постійному 

повторені. Відповідно, втіленням певних завдань можуть стати законодавчі 

вимоги, однак ототожнення і розкриття поняття завдання через поняття 

вимоги є недоречним. 

О. С. Чистолінова називає наступні завдання охорони праці: створення 

здорових та безпечних, належних умов праці та забезпечення вказаних умов, 

що досягається шляхом дотримання власниками підприємств встановлених 

нормативно-правовими актами нормативів, правил та стандартів та правовим 

закріпленням цих стандартів, встановленням гарантій відповідних умов 

праці, можливості захищати право на належні умови праці 133, с. 93.  

Таким чином, завдання охорони праці становлять єдину послідовну 

систему, що розпочинається з моменту встановлення норми. Для її 

ефективної реалізації визначають гарантії, передбачають право на захист та 

можливість застосування юридичної відповідальності. Разом з тим, охорона 

праці можлива не лише в підприємствах, також в установах, державних 

органах, тому визначення лише одного суб’єкта звужує її можливості. 

Тож, на основі проаналізованих підходів, ми можемо зробити висновок, 

що завданням правового забезпечення охорони праці є системна, послідовна 

діяльність держави з реалізації логічно обґрунтованого та спланованого 

результату впливу на суспільні відносини між суб’єктами охорони праці 

щодо фізичної та психологічної безпеки життя та здоров’я, а також 

забезпечення при травматизмі на виробництві за допомогою правових 

методів та засобів. 

Кожне із завдань правового забезпечення охорони праці є 

взаємопов’язаним з іншими і лише їх комплексне втілення дозволить досягти 

мети. Завдання правового забезпечення охорони праці не можуть суперечити 

завданням правового забезпечення, а також трудового права, оскільки є його 

інститутом. Разом з тим, враховуючи особливості мети та напрям розвитку 

який вона встановлює, завдання мають власну специфіку. Саме тому, 

доцільно буде поділити їх залежно від напряму впливу на:  
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1.Економічні 

Основним завданням правового забезпечення в сфері економіки є 

досягнення балансу між економічними інтересами роботодавця та здоров’ям 

та екологічною безпекою решти частини населення. Так, правове 

регулювання певного виду підприємницької діяльності може зробити 

невигідним саме її ведення. Для уникнення такої ситуації, І. С. Біла 

передбачає дотримання наступних вимог: довгострокове планування, 

фінансування та бюджетне субсидування фундаментальних досліджень та 

програм розробки новітніх технологій, підтримка розвитку малого та 

середнього бізнесу, що включає пільгове кредитування, обмеження 

монополістичних тенденцій 150, с. 28.   

Дійсно, для розвитку економіки необхідно, щоб підприємці могли 

розраховувати на стабільний дохід, що можливо забезпечити лише 

стабільною політико-правовою ситуацією в державі. Відповідно, стабільність 

дозволить підприємцям вкладати гроші в новітні технології, що сприятимуть 

зменшенню виробничих ризиків та екологічної шкоди, що в свою чергу 

підвищить безпечні для життя й здоров’я умови праці.  

2.Соціально-культурні 

Суб’єкти охорони праці можуть виконувати різні функції, залежно від 

конкретної ситуації, відповідно й перебирати на себе роль працівника, 

роботодавця чи державного органу. Однак, першочерговим їх інтересом 

залишається задоволення власних потреб щодо безпеки життя й здоров’я, 

належного рівня комфорту. Саме тому, правове забезпечення охорони праці 

здатне і вливає на соціокультурну сферу. Так, встановлення належних умов 

праці, дозволяє кожній особі зосередиться на інших питаннях: освіти, 

культури, спорту, науки тощо. Такий процес в свою чергу має наслідком 

підвищення загального рівня свідомості суспільства, та правосвідомості й 

правової культури зокрема. 

Більше того, правове забезпечення охорони праці виконує й завдання 

формування громадянського суспільства. Так, О. О. Дем’яненко зазначає, що 
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представники громадянського суспільства часто виступають у суспільних 

відносинах, як зовнішні наглядачі, які змушують звітувати установи та 

індивідів по результатах власної активності, наприклад, у питаннях 

забруднення навколишнього середовища або ж ухилення від сплати податків 

тощо. Це ціннісна функція, яка доповнює державне управління та 

нагляд…151, с. 140.   

Таким чином становлення громадянського суспільства сприятиме 

зменшенню навантаження на контрольно-наглядові органи, через зменшення 

ризику самого порушення. Також, охорона праці стане важливим інтересом 

не лише для працівників, але й для всього населення, оскільки кожен член 

громадянського суспільства усвідомлюватиме відповідальність за власні дії 

та їх наслідки для оточення.  

3. Екологічні  

Розглядаючи екологічні завдання, варто розуміти, що вони 

безпосередньо залежать від ефективності вирішення і економічних та 

соціокультурних. Так, О. І. Матюшенко зазначає, що поряд із заходами з 

подолання негативних тенденцій щодо  використання природних ресурсів, 

створенням сучасних технологій, масштабами позитивних результатів, може 

слугувати наявність адекватної нормативно-правової бази та факт єдності 

цілей і волі в діях органів державної влади, бізнесу й населення в досягненні 

цілей сталого розвитку 152, с. 41.  

Зважаючи на наведене, можна стверджувати, що завданнями 

екологічного характеру для правового забезпечення охорони праці є 

створення комфортних умов для розвитку природозбережного, екологічного 

бізнесу, надання пільг та субсидій для підприємств, що впроваджують 

новітні технології. Важливими заходами є знову ж дотримання сталої 

державної політики та стабільність законодавства.  

Такі заходи хоч і мають загальний характер, безпосередньо пов’язані із 

охороною праці через зменшення негативних наслідків роботи в небезпечних 

умовах. В першу чергу, це звісно стосується працівників підприємств 
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пов’язаних з використання хімічних речовин, гірничо-видобувної діяльності, 

де ризик життю та здоров’ю є найбільшим. Однак, враховуючи концепцію 

«добробуту на роботі» правове забезпечення охорони праці за допомогою 

втілення екологічних технологій зможе вирішити питання втрати здоров’я 

офісних працівників, підвищить їх вмотивованість та результативність через 

створення більш комфортних умов праці на місцях та в колективі. 

 4. Правові.  

Основним завданням даної групи є створення належної нормативно-

правової бази шляхом внесення обґрунтованих змін в законодавство. Такі 

зміни можуть вважатись обґрунтованими, якщо вони не суперечать правовим 

принципам, викликані суспільними потребами, відповідають європейським 

стандартам або ж встановлюють вищі, а також сприяють реалізації мети 

охорони праці. Таким чином, правове забезпечення охорони праці зможе 

встановити чіткі повноваження та їх межі в державних органів, створити 

дієві механізми реалізації інших завдань, визначить коло прав і обов’язків 

працівників й роботодавців та прозорі способи захисту від їх порушення. 

Критерій поділу відповідно до напряму впливу діяльності з правового 

забезпечення охорони праці обрано через особливості останньої, яка 

стосується різних сфери життя. Разом з тим, правові завдання є 

визначальним, оскільки слугують об’єднуючим фактором, завдяки правовому 

впливу можна говорити про наявність системи, а не сукупності норм з 

охорони права. Відповідно, дані завдання правового забезпечення охорони 

праці потребують більшої деталізації, серед них можна виокремити наступні: 

1. Забезпечення ефективного функціонування системи охорони 

праці  

Охорона праці є комплексним інститутом та  згідно ст. 1 Закону України 

“Про охорону праці” є системою правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-

профілактичних заходів і засобів 1.  
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Відповідно, необхідно вести діяльність таким чином, щоб максимально 

узгодити різні прояви охорони праці. Правове забезпечення повинно за 

допомогою правових методів та засобів, як наказ, рекомендація, заохочення 

тощо, встановлювати єдиний напрям розвитку. Такі дій зменшать 

хаотичність і випадковість у системі охорони праці та сприятимуть її 

результативності. 

2. Узгодження інтересів держави, роботодавців та працівників між 

собою. 

Враховуючи мету правового забезпечення охорони праці та попереднє 

завдання, необхідним елементом виступає злагоджена діяльність усіх 

суб’єктів охорони праці. Однак часто їх інтереси є діаметрально 

протилежними, саме тому правове забезпечення повинно максимально їх 

врівноважувати та гармонізувати, встановлювати правові можливості для 

вирішення конфліктів між сторонами. Так, згідно ст. 1 Закону України « Про 

соціальний діалог» соціальний діалог — процес визначення та зближення 

позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених 

рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси 

працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин 153 .  

Тобто, суб’єкти охорони праці, включаючи й державу намагаються 

знайти найбільш вірне рішення для кожної конкретної проблеми на місцях. 

Крім того, повинна існувати можливість звернення до суду чи арбітражу для 

вирішення спору, оскільки незалежна сторона зможе надати найбільш 

раціональну відповідь. Тому, правове забезпечення повинно встановлювати 

як можливість подання позову, так і процедуру його розгляду. 

3. Вдосконалення правових норм відповідно до сучасних 

європейських концепцій охорони праці 
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Дане завдання продиктоване вимогами законодавства, оскільки ст. 420 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами зазначає необхідність посилення рівня соціального 

захисту та модернізації систем соціального захисту, зокрема щодо якості, 

доступності та фінансової стабільності 136.  

Правове забезпечення суб’єктів охорони праці повинну бути направлене 

не лише на захист від травм, але й на їх попередження. В свою чергу, безпека 

життя та здоров’я працівника розкриваються не лише із сторони відсутності 

шкоди для фізичного здоров’я, йдеться й про його психологічну й моральну 

складову. З точки зору, правового забезпечення, необхідними заходом 

реалізації стають премії, подяки та інші способи заохочення,  а також 

заборона булінгу та мобінгу працівників. 

4. Гарантування можливості реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

охорони праці. 

Передбачення прав та обов’язків є недостатнім для функціонування 

будь-якої правової системи, так як відсутній стимул для дотримання й 

виконання. Дане положення є вірним й для правового забезпечення охорони 

праці, отже необхідним є існування певних гарантій, найбільш ефективною з 

яких є  наявність юридичної відповідальності. Так, згідно ст. 41 КУпАП 

Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплата їх не в 

повному обсязі - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та 

громадян 154. Тобто, одна із правових норм трудового права й охорони 

праці міститься в іншому законодавстві та виступає її санкцією. Вона 

покликана як встановити невідворотність відповідальності, так і попередити 

іншу можливу негативну діяльність у сфері охорони праці. 

5. Забезпечення можливості швидкої трансформації механізмів 

охорони праці відповідно до науково-технічного прогресу 
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Як зазначає  В. Г. Банько, методологічною основою охорони праці є 

науковий аналіз умов праці, виробничих і технологічних процесів, 

виробничого обладнання, з точки зору можливості виникнення небезпечних 

шкідливих виробничих факторів 142, с. 9. Таким чином, правове 

забезпечення повинно встановлювати умови для швидкого впровадження 

інноваційних екологічних технологій. Виконати таке завдання можливо 

шляхом заохочення та надання певних пільг для підприємств, що 

впроваджують відповідні технології, а також спрощенням адміністративного 

процесу отримання відповідних дозволів чи ліцензій. Крім того, необхідно 

вдосконалити законодавство щодо нормативів та стандартів, зробити його 

більш гнучким, що допоможе швидше реагувати на нові прояви незаконних 

дій з боку суб’єктів охорони праці. 

6. Вдосконалення нормативної бази. 

Нормативами та стандартами встановлювались правила технічного 

характеру щодо певної діяльності, в тому числі й охорони праці. До 

прикладу, ДБН А.3.2-2-2009 155 . Більшість із них прийнята ще за часів 

УРСР й значно застаріла, не відповідає мінімальним стандартам інших 

держав. Правове забезпечення повинно не лише трансформувати відповідні 

нормативи, а й встановити механізми їх оновлення та контролю за 

дотриманням. Необхідно встановити обов’язок державних органів щодо 

моніторингу діяльності в сфері охорони праці та внесення змін до 

нормативів, оскільки в іншому випадку такі нормативи знову швидко 

втрачатимуть актуальність. 

7. Встановлення чітких правових механізмів дій у разі настання 

травматичних випадків 

Аналіз законодавства дозволяє побачити, що, на сьогодні, відсутня чітка 

та прозора процедура отримання компенсації у разі настання травматичного 

випадку, а також відсутній фактичний контроль й нагляд за порядком 

встановленим роботодавцем на підприємстві. Така ситуація пов’язана із 

постійним переходом повноважень від одного органу до іншого. До 
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прикладу, санітарно-гігієнічний контроль, що раніше виконувала однойменна 

служба, зараз належить Держпраці 60.  

Крім того, норми, що регулюють дане питання знаходяться в великій 

кількості нормативних актів, що різняться галуззю, методами та ієрархією. 

Відповідно, правове забезпечення охорони праці повинно забезпечити 

існування прозорого механізму функціонування органів, інформування 

суб’єктів охорони про правовий порядок дій у разі настання травматичного 

випадку у будь-який час, а не після його настання тощо. 

Тож, завдання постійно слугують виконанню мети, водночас вони 

повинні мати змінний та гнучкий характер задля відповідності потребам 

суб’єктів охорони праці. Крім того, саме завдання мають реагувати на 

інноваційні технології та втілювати їх на практиці, що знову ж дозволить 

швидше досягнути мети. Також, завдання правового забезпечення охорони 

праці повинні підпорядковуватись основним принципам та діяти лише в 

межах права, оскільки лише так можна досягнути рівності та справедливої 

реалізації природніх прав на безпеку життя та здоров’я працівників. 

 

2.3 Функції правового забезпечення охорони праці в умовах 

євроінтеграції України 

 

Функції, як елемент системи повинні скоординувати діяльність суб’єктів 

між собою щодо комплексних дій в напрямі виконання завдань та реалізації 

функцій. Вони допомагають встановити межі правового забезпечення та 

належної й допустимої поведінки. Таким чином, функціонування правового 

забезпечення охорони праці як системи безпосередньо пов’язане із 

виокремленням бажаної мети, конкретних завдань та чітких функцій. 

Розробкою науково-теоретичної бази щодо правового забезпечення 

охорони праці займались такі учені як: В. Г. Банько, Т. І. Березуцький, 

В. В. Бондаренко, С. Я. Вавженчук, Г. Г. Валенко, В. С. Венедіктов, 

К. С. Ємельяненко, Р. В. Івах,  Ю. Ю. Івчук, П. О. Ізуїта, А. В. Катковський, 
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Р. В. Крот, В. А. Ліпкан, Т. І. Мостицька, В. А. Полінкевич, 

Ю. Ю. Слободянюк, Т. М. Таірова, О. С. Чистолінова тощо. 

Питання функцій правового забезпечення охорони праці пов’язане із 

декількома особливостями наукових досліджень даного питання: відсутність 

чіткого розуміння як співвідноситься поняття “завдання” та “функції”, 

ототожнення функцій правового забезпечення охорони праці із функціями 

правового забезпечення управління з охорони праці. Крім того, 

маловивченим залишається визначення та класифікації таких функцій. 

Тож, Український тлумачний словник, трактує функцію як: явище, яке 

залежить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється 

відповідно до його змін; призначення, роль чого-небудь; обов'язок, коло 

діяльності когось, чогось.135. Тож, функцію часто розкривають через 

синонімічні поняття ролі, роботи, повноважень. Однак, визначальною рисою 

функції є її залежність від інших явищ, без яких і самої функції не могло б 

існувати. Тобто, без правового забезпечення охорони праці, не може бути і 

його функцій. 

На думку О. М. Куракіна, в контексті правового регулювання під 

функціями потрібно розуміти основні напрями впливу на соціальну 

дійсність, що відображають сутність, місце та роль правового регулювання в 

системі соціального регулювання 156, с. 53.  

Тобто, функція визначає напрям шляху, в якому проявлятимуться 

особливості певного явища. Разом з тим, варто уточнити, що функція не 

завжди лише напрям впливу, а й напрям будь-якої діяльності. Таким чином 

функція - це напрям діяльності з впливу на суспільні відносини, який 

визначається метою діяльності та відображає її сутність й соціальне 

призначення. 

Аналіз наукових робіт, дозволив дізнатись, що існує декілька підходів до 

співвідношення понять “завдання” та “функція”: залежність функцій від 

завдань, залежність завдань від функцій та їх взаємопов’язаність. 

Розглядаючи перший підхід, Х. В. Приходька зазначає, що право здійснює 
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свої функції виключно ради досягнення певної зовнішньої соціальної мети і 

завдань 157, с. 12.  

Тому, функції існують лише в контексті виконання мети певної 

діяльності. Функція як напрям діяльності може слугувати для виконання 

різних цілей, що не заперечує  обов’язкової наявності чіткої мети у кожного 

фактичного вияву функції. Таким чином, результат діяльності буде 

визначатись сукупністю виконаної діяльності, яка уже в свою чергу властива 

функції.  

Даного підходу дотримується й О. В. Зайчук: залежність функції права 

від його завдань знаходить прояв у тому, що, по-перше, завдання часто 

безпосередньо обумовлюють саме існування функцій, по-друге, визначає їх 

зміст і по-третє, суттєво впливають на форми та методи їх реалізації, 

визначаючи конкретні напрями правового впливу 58, с. 432.  

Таким чином, на думку автора завдання та функції співвідносяться як 

зміст та форма відповідно. Разом з тим, розглядаючи дане питання в 

контексті правового забезпечення охорони праці, функції безпосередньо 

випливають із даного явища, коли ж завдання трансформуються залежно від 

етапу досягнення мети. Відповідно, розглядаючи явище у динамічному 

процесі, стверджувати про залежність функцій від завдань є недоречним. 

На підтвердження підходу щодо залежності завдань від функцій, А. С. 

Оцяця у власному дослідженні щодо кримінального права зазначає, що 

завдання можуть ставитися лише з врахуванням функцій кримінального 

права, тобто не можна чи недоцільно ставити перед кримінальним правом 

завдання, яке, виходячи із його функцій, не може бути ним досягнуто 158, с. 

35.  

Можливість виконання певного завдання обмежується залежно від 

обсягу можливих напрямків діяльності. Варто зазначити, що здійснення 

певного завдання визначає й наявністю певних засобів та методів для цього, 

що є характерним й для функцій, тому що лише таким чином можливо 

здійснювати певну діяльність. Оскільки ж кожна діяльність має власні межі, 
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предмет на яких вона впливає, то саме ними і визначатиметься обмеження як 

для завдань, так і для функцій.  

Останній підхід визначає функції та завдання як взаємопов’язані 

поняття, що однак є незалежними один від одного. Так, О. І. Зінченко вказує, 

що визначення завдань є відповіддю на питання: для чого необхідна ця 

галузь у правовій системі. функція» є категорією системного підходу. Її 

призначення у всіх випадках полягає у тому, щоб завдати певний вектор 

діяльності системи, наявність якого потрібна для досягнення поставленої 

мети 159, с. 177-178.  

Функції та завдання є окремими поняттями, оскільки існують в різних 

площинах. Функції залежні від самого явища, від його внутрішньої природи, 

тоді коди ж завдання змінні. У контексті правового забезпечення охорони 

праці, і завдання, і функції мають спільну мету та власне предмет діяльності. 

Якщо завдання безпосередньо витікають із мети правового забезпечення 

охорони діяльності, то функції визначають напрями самої ж діяльності щодо 

правового забезпечення.  

Питання визначення поняття функції правового забезпечення охорони 

праці є мало дослідженим. Саме тому на основі проаналізованих наукових 

робіт та використовуючи загальнотеоретичний підхід, можна дійти висновку, 

що функції правового забезпечення охорони праці — це напрями діяльності 

держави щодо правового впливу на суспільні відносини між суб’єктами 

охорони праці щодо врегулювання економічних, політичних, 

адміністративних, екологічних факторів з метою встановлення фізичної та 

психологічної безпеки життя й здоров’я працівника, а також забезпечення 

при травмуванні на виробництві, за допомогою правових методів, засобів та 

згідно з правовими принципами.  

Розглядаючи питання переліку функцій охорони праці, А. В. 

Катковський до них включає: захисну, аналітичну, стандартизації, 

компенсації та реабілітації, освітню, дослідницько-впроваджувальну 160, с. 

6. Разом з тим, у такого переліку відсутня певна класифікація, що б 
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дозволяла проаналізувати, яка роль у права та інших елементів сутності 

охорони праці. Крім того, залишені поза увагою такі важливі функції як 

правоохоронна, нагляду та контролю тощо.  

Досліджуючи питання охорони праці творчих працівників, О.О. 

Медведцька зазначає, наступні функції: прогнозування і планування, 

організації та координації, контролю, стимулювання роботи з удосконалення 

охорони праці творчих працівників 161, с. 26. В контексті нашого 

дослідження, варто виокремити роль права в даних функціях. Так, функції 

контролю, координації й планування є характерними для правового 

забезпечення та їх реалізація може бути забезпечена правовими засобами. 

Що ж стосується функцій прогнозування та стимулювання охорони праці, то 

вони є комплексними та об’єднують у собі економічну, соціальну та частково 

правову сторони. 

Аналізуючи наукові дослідження в сфері охорони праці, як інститут 

трудового права, варто зазначити, що функції правового забезпечення 

охорони праці часто розглядаються лише в контексті державного управлінні 

чи служби. Так, В. В. Березуцький виділяє функції управління охороною 

праці: організація та координація робіт у галузі охорони праці; облік, аналіз 

та оцінка показників стану умов та безпеки праці; планування та 

фінансування робіт; контроль за дотриманням вимог нормативно-правових 

актів з питань охорони праці 11, с. 126.  

Звісно, управління виконує ті завдання, які є необхідними для охорони 

праці. В контексті правового забезпечення доцільніше розглянути функції, 

що забезпечать належну реалізацію власних повноважень такими 

управліннями, їх злагоджену та прозору діяльність. Аналогічна позиція 

стосується й функцій наведених В. Г. Грибан щодо служби охорони праці на 

виробництві: розробки цілісної ефективної програми охорони праці на 

підприємстві; оперативно-методичного керівництва; обліку й аналізу 

нещасних випадків, професійних захворювань, аварій тощо 15, с. 51.  
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Діяльність будь-якої служби чи органу повинна підпорядковуватись 

відповідному законодавству. Оскільки охорона праці має власні мету та 

завдання, то такі органи повинні їх враховувати у своїх діяльності. Разом з 

тим, правове забезпечення не охоплюється лише адміністративною 

діяльністю щодо охорони праці, сюди ж включається й відносини між 

роботодавцем та працівником та державою, встановлення належних 

нормативів, стандартів та контроль за їх дотриманням тощо. 

Кожна із функцій правового забезпечення охорони праці є 

взаємопов’язаною з іншими і лише їх комплексне втілення дозволить досягти 

мети. Разом з тим, функції можна класифікувати залежно від обсягу на 

загальні та особливі. Такий поділ пояснюється приналежністю охорони праці 

до трудового права, отже для нього характерні усі функції, що й стоять перед 

трудовим правом.  

Також, необхідність виділити загальні функції пов’язана із елементами 

досліджуваного поняття: правовим забезпеченням та власне охороною праці, 

кожен з яких володіє власним набором функцій, що необхідно враховувати. 

Специфіка ж методів, засобів та суб’єктів проявляється уже в особливих 

функціях. Вони хоч і не можуть суперечити загальним, мають власну мету, 

що визначає напрям розвитку правового забезпечення охорони праці. Отже, 

до загальних функцій правового забезпечення охорони праці можна віднести: 

1. Профілактична; 

2. Організаційно-правову; 

3. Об’єднуючу. 

До особливих функцій правового забезпечення слід віднести: 

1. Захисну; 

2. Контрольно-наглядову; 

3. Каральну. 

Тож, розглядаючи профілактичну функцію правового забезпечення 

охорони праці слід зупинитись на 2 аспектах: профілактичних діях та 

превентивному впливові. Так, превентивні дії проявляються у спрямованості 
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правового забезпечення мінімізувати негативні наслідки від різних видів 

травм на виробництві. До прикладу, ст.1 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» визначає види 

соціального страхування: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності 52. Превентивний же вплив 

розкривається при стримуванні негативної поведінки суб’єктів охорони праці 

шляхом передбачення юридичної відповідальності та санкцій за порушення 

прав й обов’язків інших осіб або порушення встановлених нормативів та 

стандартів. 

Організаційно-правова функція правового забезпечення охорони праці 

полягає в координації, управлінні та спрямуванні усього комплексу напрямів 

розвитку охорони праці.  До прикладу, згідно ст. 188 КЗпП України, за 

згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, 

можуть прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років 2. 

Відповідно, такі дії можуть бути виконанні лише за допомогою правових 

засобів у передбачений законодавством спосіб. Таким чином, були 

реалізовані як право на працю, так і на рівні можливості  та безпечні умови 

праці, адже неповнолітні діти працюючи стають суб’єктами охорони праці. 

Об’єднуюча функція найбільш яскраво розкриває свої особливості через 

суб’єктів охорони праці. Так, ст. 2 Закону України «Про охорону праці» 

вказує, що дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних 

осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на 

всіх працюючих 1. Звісно, охорона праці стосується й діяльності державних 

органів. Правовому забезпеченні необхідно враховувати інтереси та потреби 

кожної із даних груп, а також встановлювати певні норми, що сприяли б їх 

взаємодії. До прикладу, шляхом соціального партнерства. Таким чином, 

створюється платформа для обговорення нагальних проблем між усіма 

суб’єктами без використання бюрократичного апарату, що дозволяє 
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зекономити час для змін, швидко реагувати на наявні проблеми та досягати 

консенсусу. 

Розглядаючи особливі функції правового забезпечення охорони праці, 

найбільш яскраво проявляє себе захисна. Захист проявляється у передбачені 

прав осіб на будь-які відшкодування в разі виникнення травм чи смерті. 

Постанова Правління Фонду соціального страхування України «Про 

затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових 

виплат» врегульовує питання порядку виплати таких відшкодувань як 

самому потерпілому, так і членам його сім’ї 162.  

Однак важливою проблемою в даному контексті є можливість доведення 

виробничої травми, що часто є неможливим, через неофіційність 

працевлаштування чи страх перед роботодавцем. Крім того, працівники 

часто можуть не використати власне право з причин низького рівня правової 

обізнаності. Саме тому вся процедура початку та самого процесу захисту 

права та отримання відшкодування повинна  бути прозорою і відомою 

працівнику. Відповідно одним із завдань правового забезпечення охорони 

праці має бути надання доступного пояснення реалізації працівником права 

на захист. 

Крім того, враховуючи сучасні концепції, функція захисту має бути 

направлена й на право виконувати професійні обов’язки в безпечних та 

комфортних умовах. Так, ТР 72-98 встановлює правила безпеки при 

будівництві доріг та тротуарів 163. Відповідно, наявність стандартів та 

нормативів виконує захисну функцію як по відношенню до працівників, так і 

до інших фізичних осіб, що можуть постраждати внаслідок аварій або ж 

негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище. Аналізуючи 

правові норми з охорони праці, варто зазначити, що вони містяться в великій 

кількості нормативно-правових актів, які не завжди відносять лише до галузі 

трудового права.  

Контрольно-наглядова функція найбільш яскраво розкривається через 

повноваження державних органів. До прикладу, Постанова КМУ надає 
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повноваження Держпраці щодо реалізації державної політики у сферах 

промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими 

матеріалами промислового призначення 60.  

Тобто, фактично наявність контролю й нагляду є однією із гарантій 

ефективності захисту. Разом з тим, необхідно зменшити ризики від 

зловживанням повноваженнями посадовими особами державних органів. 

Саме тому правове забезпечення охорони праці є комплексним та для 

ефективності здійснення функції контролю й нагляду необхідно й 

забезпечити зменшення рівня корупції, підвищити юридичну техніку 

написання нормативно-правових актів як загалом, так і стосовно компетенції 

державних органів тощо. 

Не менш важливою є функція покарання, що зазвичай є останньою у 

правовій нормі та міститься у санкції. Вона безпосередньо пов’язана як з 

усіма особливими функціями правового забезпечення охорони праці, так із 

превентивною. Так, ст. 177 ККУ встановлює відповідальність за грубе 

порушення угоди про працю 164. Крім того, відповідальність передбачена й 

цивільним законодавством та про адміністративну відповідальність. 

Порушення трудових обов’язків може спричинити накладання й 

дисциплінарної відповідальності у випадках передбачених законом.  

А. О. Осауленко виділяє наступні функції покарання: охоронну, 

каральну, виховну та превентивну 165, с. 191. Розглядаючи їх в контексті 

правового забезпечення охорони праці, охоронна проявляється як певний 

самозахист працівників від порушників визначеного трудового порядку. 

Каральна функція виявляється через застосування юридичної 

відповідальності. Виховна пов’язана із аспектом підвищення правової 

культури серед працівників, а також  направлена на донесення до 

порушників недопустимості такої поведінки через небезпечні наслідки. 

Превентивна роль покарання забезпечується й усіма іншими функціями 

правового забезпечення охорони праці й реалізується через донесення до 

суб’єктів охорони праці  можливості застосування юридичної 
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відповідальності, через наявність стабільної судової та правоохоронної 

системи, що гарантує її застосування при порушеннях та через вплив на 

рівень свідомості та самовідповідальності суб’єктів охорони праці. 

Тож, функції правового забезпечення охорони праці безпосередньо 

пов’язанні із двома поняттями: право та охорона праці. Зв’язок із правом, 

означає підпорядкованість правовим принципам, необхідність виконання й 

загальної мети права. Також, це свідчить про можливість реалізації функцій 

лише правовим шляхом за допомогою правових методів та засобів, а отже 

закріплення у законодавстві прав, обов’язків, повноважень та юридичної 

відповідальності суб’єктів. Зв’язок з охороною праці надає функціям 

специфіку, робить їх конкретними й пов’язує з суспільними відносинами. 

Дослідження даних функцій надає можливість глибше зрозуміти саму 

сутність даного поняття, його зовнішній вираз, а також проаналізувати їх 

роль у втіленні мети правового забезпечення охорони праці. 

Охорона праці направлена на забезпечення природних прав людини на 

життя та здоров’я, що в період виконання трудових обов’язків можливо за 

допомогою становлення безпечних та комфортних умов праці. Відповідно, 

правове забезпечення охорони праці дозволяє реалізовувати усі правові 

можливості задля встановлення таких умов. Оскільки охорона праці є 

багатоаспектним явищем, то для її функціонування необхідна певна система. 

Різні інтереси роботодавців та працівників, відсутність мотивації у 

державних службовців та належної співпраці між державними органами є 

причиною низької її ефективності. Разом з тим, застосування визначених 

мети та завдань правового забезпечення охорони праці дозволяє об’єднати 

усі елементи системи, функції допомагають встановити межу можливої 

поведінки за допомогою правових засобів та керуючись принципами рівності 

й верховенства права. Комплексне використання мети, завдань та функцій 

правового забезпечення охорони праці стає причиною як підвищення 

результативності охорони праці, так і підвищення загального рівня 

добробуту населення. 



127 
 

 

2.4 Принципи та гарантії правового забезпечення охорони праці  

 

Дослідження питань, пов’язаних із правовим забезпеченням охорони 

праці, є одними із найважливіших напрямків сучасної теорії охорони праці. В 

Україні присутній ряд проблем щодо наявності низки теоретичних прогалин, 

які породжують серед вчених дискусії та обумовлюють неоднозначне 

ставлення до тлумачення правових категорій, пов’язаних із охороною праці. 

Одним із таких питань є питання принципів та гарантій правового 

забезпечення охорони праці, яке на сьогодні залишилось поза увагою 

вітчизняних науковців. 

Принципами будь-яких правових явищ є важлива фундаментальна 

категорія, на основі якої будується уся система права, тому дослідження 

принципів правового забезпечення охорони праці дозволить нам в рамках 

нашої роботи ґрунтовно охарактеризувати зміст правового забезпечення 

охорони праці та його структуру, оскільки вони є показником пов’язаності 

теоретичних знань у межах системи права охорони праці та їх взаємодії. 

Ступінь розробленості та їх реалізації безпосередньо впливає на стабільність 

кожного окремо визначеного інституту, тож актуальність дослідження 

принципів правового забезпечення охорони праці полягає у тому, що ступінь 

їх наукової розробленості та практичної реалізації має безпосередній вплив 

на ефективність реалізації охорони праці на практиці, яка безпосередньо 

залежить від відповідних керівних ідей. Принципи правового забезпечення 

охорони праці знаходять своє встановлення у нормах законодавства про 

охорону праці, передусім в Законі України «Про охорону праці» від 

14.10.1992 № 2694-XII [1], і вони є тим фундаментом, в основу якого 

закладена регламентація охорони праці в нашій держави. Більшість 

вітчизняних науковців, розглядаючи принципи охорони праці, оперують тим 

переліком, який визначений у даному нормативно-правовому акті. 

Враховуючи низький рівень наукової уваги до даного питання, дослідження 
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принципів правового забезпечення охорони праці в рамках нашого 

дослідження є необхідним. 

Гарантії будь-яких правових явищ є правовою категорією, яка 

відображає встановлення нормативно-правових основ забезпечення прав 

громадян у будь-якій сфері суспільного життя. Жодна сучасна держава не 

може вважатись правовою, соціальною та демократичною, якщо у її праві 

відсутні заходи, засоби та способи гарантування громадянам безперешкодної 

реалізації їх законних прав, свобод й законних інтересів, а також їх охорону, 

захист та відновлення в разі порушень. Варто погодитись із О.Ф. Скакун, яка 

зазначає, що у разі відсутності правових гарантій, права, свободи й обов’язки 

людини і громадянина приймають форму «заяв про наміри», тобто 

перетворюються у декларації, які не мають практичного підґрунтя та 

соціальної цінності [166, с. 203]. А тому, без гарантій правового забезпечення 

охорони праці, сама охорона праці являтиме собою явище, не обов’язкове 

для дотримання ні роботодавцями, ні працівниками. Тож, існування гарантій 

правового забезпечення охорони праці є показником можливості держави 

юридично забезпечити права та інтереси своїх громадян у трудових 

правовідносинах при збереженні життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності. Оскільки гарантії правового забезпечення 

охорони праці на сьогодні є дослідженими недостатньо, звернення до аналізу 

даного питання також є доцільним. 

Окремі аспекти питання правового забезпечення охорони праці в 

Україні досліджували такі дослідники, як: В.С. Венедіктов, С.М. Волошина, 

В.І. Голінько, М.В. Грищук, В.Ц. Жидецький, М.І. Іншин, О.В. Катрушов, 

В.О. Кучер, І.М. Кобилянська, М.М. Сакун, О.Д. Саргош, Я.О. Сєріков, В.Л. 

Філатова, В.І. Шевченко, С.Л. Яблочніков та інші науковці. Втім, оскільки 

питання принципів та гарантій правового забезпечення охорони праці 

переважно залишаються поза увагою науковців, вони потребують свого 

встановлення в рамках нашого дослідження.  
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Із етимологічної точки зору поняття «принцип» тлумачиться як 

«початковий, першоосновний, головний» тощо [167, с. 574]. Тобто, 

принципом права є певне правило, яке перебуває в основі побудови 

правового інституту та від якого не відступаються при здійсненні його 

регламентації. Принцип є фундаментом наукового знання, його 

першоосновою, із якої бере свій початок певне загальнообов’язкове 

встановлене та санкціоноване правило. Схожим чином поняття «принцип» 

розглядається і у енциклопедичній літературі – як основне вихідне 

положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму тощо 

[28, с. 1125]. Тобто, загальнотеоретичне розуміння поняття принцип полягає 

у тому, що принципи є фундаментом наукового знання. У теорії держави та 

права принципи роз’яснюються як найбільш загальні й стабільні вимоги, які 

сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, визначають 

характер права і напрямки його подальшого розвитку [168, с. 124]. Іншими 

словами, принципи є певними ідеями, які характеризуються сталістю, 

стабільністю та загальним характером, і які визначають якими повинні бути 

відповідні правові приписи, щоб належним чином здійснювати регулювання 

суспільних відносин.  

Раніше у даній роботі правове забезпечення було визначене нами, як 

цілеспрямована, системна діяльність держави та її вповноважених державних 

органів, щодо встановлення правових норм, які регулюють суспільні 

відносини, а також діяльність з контролю щодо дотриманням встановлених 

норм, притягнення до юридичної відповідальності за допомогою комплексу 

юридичних засобів, забезпечених силою державного примусу, у випадку 

недотримання встановлених норм. А тому, підсумовуючи усі 

загальнотеоретичні підходи, а також сутність поняття «правове 

забезпечення», можна дійти до висновку, що принципи правового 

забезпечення - це керівні фундаментальні ідеї, які встановлені у змісті 

правових норм, впливають на зміст прийнятих нормативно-правових актів, 

які регулюють суспільні відносини, а також діяльність з контролю щодо 
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дотриманням встановлених норм, притягнення до юридичної 

відповідальності за допомогою комплексу юридичних засобів, забезпечених 

силою державного примусу, у випадку недотримання встановлених норм, та 

які своєю природою становлять основу функціонування права й 

визначаються безпосередньо в законодавстві. 

Щодо визначення поняття «принципи охорони праці», то звернемо 

увагу на те, що аналіз вітчизняної наукової літератури засвідчив відсутність 

відповідних підходів у наукових джерелах. В навчальній літературі, 

присвяченій курсу основ охорони праці, принципи охорони праці 

розглядаються виключно у контексті їх переліку [169, с. 21; 170, с. 7; 6, с. 18-

19; 8, с. 10; 10, с. 51-54]. Так само, у спеціальних дослідженнях, присвячених 

питанню принципів охорони праці, наприклад в праці О.А. Яковлєва 

«Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника» 

[171], автор також розкриваю сутність кожного із принципів, не надаючи при 

цьому дефініцію поняття «принцип охорони праці». Тому, керуючись 

загальнотеоретичними підходами щодо визначення поняття «принцип» та 

«охорона праці», а також положеннями Закону України «Про охорону праці» 

від 14.10.1992 № 2694-XII [1], визначимо принцип охорони праці, як керівну 

фундаментальну ідею, встановлену у змісті правових норм, що впливає на 

зміст прийнятих нормативно-правових актів, які регулюють правові, 

соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і 

лікувально-профілактичні заходи та засоби, спрямовані на збереження життя, 

здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, та які своєю 

природою становлять основу функціонування права й визначаються 

безпосередньо в законодавстві. 

Встановлення сутності поняття «принцип правового забезпечення 

охорони праці» потребує визначення того, які ж керівні фундаментальні ідеї 

належать до принципів правового забезпечення охорони праці.  

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 

№ 2694-XII [1], законодавство про охорону праці складається з цього Закону, 
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Кодексу законів про працю України [2], Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV [52] та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, хоча по 

суті варто визнати, що перелік законодавства у сфері охорони праці є значно 

ширшим. Аналізуючи зміст зазначених нормативно-правових актів, варто 

зазначити, що Кодекс законів про працю України [2], не зважаючи на те, що 

у його змісті регулюванню питання охорони праці присвячено окрему главу, 

не встановлює принципів, які поширюються на охорону праці. Так само 

відсутні принципи охорони праці і в проекті нового Трудового кодексу 

України № 1658 від 24 грудня 2014 року [172], хоча у його змісті охорона 

праці також врегульовується окремою главою. Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV [52] встановлює у статті 3 принципи соціального страхування, які в 

певній мірі стосуються і охорони праці, особливо в частині страхування 

працюючих осіб від нещасних випадків у процесі трудової діяльності, а 

також виплат у разі настання страхових випадків. Відповідно, Закон України 

«Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [1], як нормативно-правовий 

акт, що визначає основні положення щодо реалізації конституційного права 

працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на 

належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних 

органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний 

порядок організації охорони праці в Україні, визначає у своєму змісті і 

певний перелік принципів, які мають безпосереднє відношення до охорони 

праці. 

Так, аналіз змісту даного нормативно-правового акту свідчить про те, 

що у ньому відсутнє закріплення принципів правового забезпечення охорони 

праці. Але разом із тим, у статті 4 даного нормативно-правового акту 

визначено принципи державної політики в галузі охорони праці:  
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1) принцип пріоритету життя і здоров'я працівників, повної 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 

умов праці;  

2) принцип підвищення рівня промислової безпеки шляхом 

забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, 

технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні 

безпечних та нешкідливих умов праці;  

3) принцип комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля;  

4) принцип соціального захисту працівників, повного відшкодування 

шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань;  

5) принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності та видів діяльності;  

6) принцип адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров'я та психологічного стану;  

7) принцип використання економічних методів управління охороною 

праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству;  

8) принцип інформування населення, проведення навчання, 

професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці;  

9) принцип забезпечення координації діяльності органів державної 

влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми 

охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 
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представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з 

охорони праці на місцевому та державному рівнях;  

10) принцип використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва [1].  

Аналізуючи зміст кожного із перерахованих принципів, варто звернути 

увагу на те, що більшість із являють собою однотипні фундаментальні ідеї. 

Наприклад, принцип пріоритету життя і здоров'я працівників й повної 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 

умов праці, а також принцип підвищення рівня промислової безпеки шляхом 

забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, 

технологій та продукції по суті спрямовані на створення безпечних, 

належних, та здорових умов праці. Так само, принцип комплексного 

розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, 

регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів 

економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та 

охорони довкілля, а також принцип інформування населення, проведення 

навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з 

питань охорони праці спрямовані на запобіганням нещасним випадкам та 

професійним захворюванням. Також на нашу думку варто звернути увагу на 

те, що принцип соціального захисту працівників, повного відшкодування 

шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, а також принцип адаптації трудових процесів до 

можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного 

стану спрямовані на захист працівників, які потерпіли від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань, а також на захист тих 

працівників, які можуть зазнати таких проблем, виходячи із специфіки 

виробничого процесу. Тому, на нашу думку, підсумовуючи зміст кожного із 

перерахованих принципів, по суті весь перелік принципів державної політики 

в галузі охорони праці становлять наступні групи фундаментальних ідей: 
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створення безпечних, належних, та здорових умов праці; запобігання 

нещасним випадкам та професійним захворюванням; захист працівників, які 

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

Але разом із тим, варто звернути увагу на те, що перелічені в Законі 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [1] принципи 

являють собою саме принципи державної політики в галузі охорони праці, а 

не принципи правового забезпечення охорони праці. Тому, наша задача 

полягає у тому, щоб встановити, чи можна ототожнювати поняття «державна 

політика» та «правового забезпечення», і яким чином співвідносяться обидва 

поняття.  

Так, Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін роз’яснюють 

державну політику, як сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських 

заходів, рішень і дій, порядок реалізації державно-політичних рішень 

(поставлених державною владою цілей) і системи державного управління 

розвитком країни [173, с. 8]. Передусім звернемо увагу на те, що державна 

політика розглядається авторами як комплекс цілей, заходів, рішень і дій. 

Схожим чином визначають сутність державної політики автори посібника 

«Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні». Із точки 

зору дослідників, державна політика – це відносно стабільна, організована й 

цілеспрямована діяльність/бездіяльність державних інституцій, здійснювані 

безпосередньо чи опосередковано щодо певної проблеми або сукупності 

проблем, яка впливає на життя суспільства [174, с. 6]. Щодо цієї дефініції, то 

звернемо увагу на те, що під державною політикою авторами розглядаються 

не лише дії, але й бездіяльність. При цьому, дослідниками визначено, що 

державна політика здійснюється щодо певної проблеми або сукупності 

проблем. На нашу думку, у такому ракурсі правове забезпечення можна 

розглядати як елемент державної політики, оскільки в Україні під правовим 

забезпечення прийнято розуміти прийняття нормативно-правових актів, 

покликаних врегульовувати те чи інше питання. Прийняття нормативно-



135 
 

 

правових актів можна пояснити і як державно-управлінський захід, і як 

рішення, і як дію. Окрім того, прийняття нормативно-правових актів 

здійснюється для вирішення проблеми чи сукупності проблем, яка впливає на 

життя суспільства. Раніше у даній роботі ми визначили правове 

забезпечення, як цілеспрямовану, системну діяльність держави та її 

вповноважених державних органів, щодо встановлення правових норм, які 

регулюють суспільні відносини, а також діяльність з контролю щодо 

дотриманням встановлених норм, притягнення до юридичної 

відповідальності за допомогою комплексу юридичних засобів, забезпечених 

силою державного примусу, у випадку недотримання встановлених норм. 

Згідно такого розуміння правове забезпечення можна вважати одним із 

напрямів державної політики. А тому, на нашу думку, принципи державної 

політики в галузі охорони праці можуть лягти в основу принципів правового 

забезпечення охорони праці. 

Звернемо увагу на те, що вищенаведений перелік принципів державної 

політики в галузі охорони праці, визначений у статті 4 Закону України «Про 

охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [1], розглядається фактично усіма 

дослідниками у зазначеній сфері. Зокрема, про це свідчить аналіз праць 

В.І. Голінька [169, с. 21], А.І. Ткачука та С.М. Богомаз-Назарової [170, с. 7], 

В.Ц. Жидецького [6, с. 18-19], Л.Е. Винокурової [8, с. 10], К.Н. Ткачука [10, 

с. 51-54] тощо. При цьому, у працях вітчизняних дослідників такий перелік 

принципів розглядається і як принципи державної політики в галузі охорони 

праці, і як принципи охорони праці. 

Щодо принципів, визначених в Законі України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV [52], стаття 3 встановлює наступні принципи соціального страхування:  

1) принцип законодавчого визначення умов і порядку здійснення 

соціального страхування;  
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2) принцип обов’язковості страхування осіб відповідно до видів 

соціального страхування та можливості добровільності страхування у 

випадках, передбачених законом;  

3) принцип державних гарантій реалізації застрахованими особами 

своїх прав;  

4) принцип обов’язковості фінансування Фондом витрат, пов’язаних із 

наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних 

послуг, в обсягах, передбачених цим Законом;  

5) принцип формування та використання страхових коштів на засадах 

солідарності та субсидування;  

6) принцип диференціації розміру виплати допомоги залежно від 

страхового стажу;  

7) принцип диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і 

стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної 

захворюваності на кожному підприємстві;  

8) принцип економічної заінтересованості суб’єктів страхування в 

поліпшенні умов і безпеки праці;  

9) принцип цільового використання коштів соціального страхування;  

10) принцип відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію 

права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги 

[52].  

Більшість із перерахованих принципів мають суто спеціальний 

характер і не відносяться безпосередньо до принципів охорони праці чи 

принципів правового забезпечення охорони праці. Втім, як раніше було 

встановлено нами, серед принципів державної політики в галузі охорони 

праці, а отже і принципів правового забезпечення охорони праці, можна 

виділити групу принципів захисту працівників, які потерпіли від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. На нашу думку, 

окремі принципи соціального страхування також відносяться до цієї групи – 

це зокрема принцип обов’язковості державного соціального страхування від 
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нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 

принцип економічної заінтересованості суб’єктів страхування в поліпшенні 

умов і безпеки праці та принцип відповідальності роботодавців та Фонду за 

реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та 

соціальні послуги. 

Здійснений аналіз дає підстави зробити висновок, що під принципами 

правового забезпечення охорони праці варто розуміти керівні 

фундаментальні ідеї, які встановлені у змісті правових норм законодавства 

про охорону праці, впливають на зміст прийнятих нормативно-правових 

актів, передусім Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-

XII [1], Кодексу законів про працю України [2], Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV [52] та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та які 

своєю природою становлять основу функціонування права й визначаються 

безпосередньо в  законодавстві. 

До принципів правового забезпечення охорони праці внаслідок 

здійсненого дослідження нами віднесено: 

1. Принципи створення безпечних, належних, та здорових умов праці: 

1) принцип відповідальності роботодавця за створення належних, 

безпечних і здорових умов праці; 

2) принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності; 

3) принцип координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об'єднань громадян, роботодавців та працівників у питаннях, 

пов’язаних із охороною праці; 

4) принцип використання світового досвіду створення безпечних, 

належних, та здорових умов праці. 

2. Принципи запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням: 

1) принцип технічного контролю за умовами праці; 
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2) принцип комплексного розв'язання завдань охорони праці; 

3) принцип використання економічних методів управління охороною 

праці; 

4) принцип інформування населення, проведення навчання, 

професійної підготовки працівників з питань охорони праці. 

3. Принципи захисту працівників, які потерпіли від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань: 

1) принцип обов’язковості державного соціального страхування від 

нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 

2) принцип відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права 

застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі 

настання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

3) принцип відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань; 

4) принцип адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров'я та психологічного стану. 

Першою виділеною нами групою принципів є принципи створення 

безпечних, належних, та здорових умов праці. Ця група фундаментальних 

ідей базується на принципах, закріплених в Законі України «Про охорону 

праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [1]. Дана група принципів становить 

основу, яка в подальшому відіграє роль відправної точки для формування 

решти найважливіших положень сфери охорони праці. Так, принцип 

відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 

умов праці полягає у встановленні вимоги до кожного суб’єкта 

господарювання щодо розробки такого виробничого процесу на кожному 

окремому підприємстві, в установі чи організації, за якого не 

відбуватиметься жодного негативного впливу на життя чи здоров’я 

працівників. При цьому, будь-яка економічна доцільність не може братись до 

уваги у питаннях, пов’язаних із створенням належних, безпечних і здорових 

умов праці. Відповідні умови мають бути забезпечені за будь-які кошти. 
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Принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності полягає у тому, що 

вимоги щодо охорони праці не можуть диференціюватись в залежності від 

того чи іншого суб’єкта господарювання. Законодавство про охорону праці, у 

тому числі Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[1], Кодекс законів про працю України [2], Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV [52] та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти поширюють 

на усіх без виключення юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. 

Принцип координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об'єднань громадян, роботодавців та працівників у питаннях, 

пов’язаних із охороною праці варто пояснити наступним чином. Так, згідно 

зі статтею 31 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[1], державне управління охороною праці здійснюють Кабінет Міністрів 

України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці, міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Кожен із 

перерахованих органів наділений визначеним обсягом компетенції у сфері 

охорони праці. Так само, як влучно відзначає К.Н. Ткачук, основними 

суб’єктами охорони праці безперечно є роботодавець і працівник. При цьому, 

метою діяльності роботодавця є отримання прибутку, досягнення якомога 

більшого дуже часто можливо за рахунок так званої потогінної системи, 

економії на засобах захисту працюючих, нехтуванні умовами праці, 

наслідком чого будуть підвищені втома, травматизм, захворюваність 

працюючих. В свою чергу, працівники в основному влаштовуються на 

роботу заради отримання заробітної плати, і коли виконання вимог безпеки 

праці, застосування засобів захисту веде до зменшення продуктивності праці, 

а отже і розміру зарплати, вони можуть ігнорувати вимогами безпеки, 
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незважаючи на те, що така поведінка загрожує передусім їхньому життю і 

здоров’ю [10, с. 54]. Враховуючи, різну роль кожного із наведених суб’єктів 

у сфері охорони праці, принцип координації діяльності кожного із них 

дозволяє досягти результативності у питаннях правового забезпечення 

охорони праці. 

Сутність принципу використання світового досвіду створення 

безпечних, належних, та здорових умов праці полягає у врахуванні досягнень 

інших держав у царині правового забезпечення охорони праці, а також в 

удосконаленні на основі цього вітчизняних механізмів. Даний принцип 

полягає у вивченні зарубіжного досвіду, виконанні міжнародних договорів та 

угод, учасником яких є Україна, та поступовому наближенню вітчизняного 

правового забезпечення охорони праці до кращих світових зразків. 

Наступну групу принципів правового забезпечення охорони праці 

становлять принципи запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням. На відміну від попередньої групи, її становлять 

фундаментальні ідеї, спрямовані на вжиття різного роду заходів з метою 

збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової 

діяльності та недопущення нещасних випадків у майбутньому. Як і принципи 

створення безпечних, належних, та здорових умов праці, ця група 

фундаментальних ідей також базується на принципах, закріплених в Законі 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [1]. 

Принцип технічного контролю за умовами праці полягає у тому, що 

органами державного нагляду, трудовими колективами підприємств та 

організацій, професійними спілками та іншими громадськими організаціями, 

функціями яких є не лише з’ясування недоліків, а й діяльність спрямована на 

запобігання травматизму та професійним захворюванням, може 

здійснюватися контроль за дотриманням нормативно встановлених засад 

охорони праці. У разі виявлення порушень, дані суб’єкти наділені 

повноваженнями вимагати усунення недоліків.  
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Принцип комплексного розв'язання завдань охорони праці можна 

пояснити тим, що охорона праці потребує одночасної актуалізації  

загальнодержавних, галузевих, регіональних програм з охорони праці. 

Відповідно на рівні підприємств роботодавцем мають вживатись відповідні 

заходи, спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності та недопущення нещасних випадків у 

майбутньому. Самі працівники мають дотримуватись відповідних 

законодавчих приписів, спрямованих на запобігання травматизму та 

професійним захворюванням. Відповідно, лише правове забезпечення 

охорони праці досягатиме своїх цілей лише у тому випадку, якщо на 

кожному із перерахованих рівнів кожен із суб’єктів спрямовуватиме свою 

діяльність на розв'язання завдань охорони праці. 

Принцип використання економічних методів управління охороною 

праці полягає у тому, що без належного фінансового забезпечення потреб 

охорони праці, її правове забезпечення може не мати жодного змісту. Так, 

роботодавець має здійснювати фінансування охорони праці на рівні 

підприємств, установ чи організацій. У разі настання страхового випадку, 

працівник має бути забезпечений належним чином за рахунок державного 

соціального страхування. Роботодавець має забезпечити працівників 

спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 

для чого відповідно також необхідні фінансові ресурси. На основі наведених 

прикладів цілком логічним є висновок про те, що правове забезпечення 

охорони праці безпосередньо залежить від забезпечення економічного. Тому, 

в сучасних умовах створення безпечних, належних, та здорових умов праці 

без відповідних фінансових ресурсів є неможливим. 

Сутність принципу інформування населення, проведення навчання, 

професійної підготовки працівників з питань охорони праці полягає у 

попередженні працівників про небезпеки у робочому процесі. Як відзначає 

О.А. Яковлєв, однією з головних причин порушення правил охорони праці є 

неналежний рівень знань працівників, низький рівень їх професійної 
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підготовки, правова неграмотність [171, с. 78]. На  сьогодні у нашій державі 

діє система безперервного навчання з питань охорони праці, а тому, можна 

зробити висновок, що даний принцип дійсно реалізовується на практиці. 

Третя виділена нами група фундаментальних ідей, принципи захисту 

працівників, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, відрізняється від інших груп принципів правового 

забезпечення охорони праці тим, що вони закріплені не лише в нормах 

Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [1], а й 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 № 1105-XIV [52]. Так, принцип обов’язковості державного 

соціального страхування від нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності полягає у тому, що в Україні для працюючих осіб 

встановлено можливість матеріального забезпечення, отримання страхових 

виплат та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування України, у тому числі у випадку  настання нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. Для цього працююча особа має 

бути учасником системи загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, яке, як слідує із його назви, є обов’язковим для усіх працюючих 

осіб. Таким чином, обов’язковий характер участі у системі соціального 

страхування обумовлює обов’язковість відповідної допомоги у разі настання 

нещасного випадку чи тимчасової втрати працездатності. 

Принцип відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права 

застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі 

настання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є 

тісно пов’язним із попереднім проаналізованим принципом, і полягає у тому, 

що у разі настання потреби у матеріальному забезпеченні чи наданні 

соціальних послуг, особа має таку допомогу отримати. 

Про це так само свідчить ще один принцип - принцип відшкодування 

шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. Його сутність є близькою до сутності попередніх 
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проаналізованих фундаментальних ідей – у разі настання потреби у допомозі, 

особа має отримати таку допомогу. 

На наше переконання, принцип адаптації трудових процесів до 

можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного 

стану має подвійне значення: по-перше, умови праці мають відповідати 

можливостям працівника, щоб в результаті мінімізувати ризики нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань; по-друге, у разі 

травмування на виробництві працівника чи отримання професійного 

захворювання, на підприємстві мають бути сформовані такі умови, щоб 

надати працівнику можливість реалізувати своє право на працю. 

Таким чином, проаналізувавши питання принципів правового 

забезпечення охорони праці, можна зробити висновок, що у багатьох 

моментах вони є тотожними принципам державної політики у сфері охорони 

праці. Але разом із тим, їх ототожнення не є вірним. Передусім, варто 

зазначити, що законодавство про охорону праці не обмежується Законом 

України «Про охорону праці». Саме тому, на нашу думку, принципи 

правового забезпечення охорони праці являють собою комбінацію принципів 

державної політики у сфері охорони праці та принципів соціального 

страхування.  

Іншою правовою категорією, яку варто розглянути, є гарантії 

правового забезпечення охорони праці. У науці теорії держави і права під 

юридичними гарантіями розглядається система правових засобів, за 

допомогою яких реалізуються можливості використати або захистити свої 

права і свободи: шляхом встановлення меж здійснення прав і свобод в 

законодавстві, пільг і засобів заохочення для стимулювання правомірної 

поведінки, процедур захисту своїх прав у суді, встановлення міри юридичної 

відповідальності за порушення прав і свобод людини, засобів попередження і 

профілактики правопорушень, доступністю законодавства та інших 

нормативних актів, можливістю не свідчити проти самого себе і своїх 
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близьких родичів, відповідальністю держави за незаконні дії державних 

органів і посадових осіб тощо [26, с. 202].  

Передусім звернемо увагу на те, що дана дефініція є універсальною, 

оскільки її можна використати для роз’яснення сутності будь-яких гарантій у 

будь-якій сфері. Гарантії розглядаються дослідниками передусім як правові 

засоби, тобто певні правові встановлення у нормах законодавства. За 

допомогою таких засобів особа може реалізувати власні можливості 

використати або захистити свої права і свободи. Тобто, у контексті інституту 

охорони праці, роль гарантій полягає у тому, що за їх допомогою особа може 

використати або захистити свої права на охорону праці. Беручи до уваги 

наше попереднє дослідження, можна зробити висновок про те, що за 

допомогою гарантій реалізовується захист прав передусім працівників 

шляхом створення безпечних, належних, та здорових умов праці, запобігання 

нещасним випадкам та професійним захворюванням, захисту працівників, які 

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

З позиції іншої дослідниці галузі теорії держави і права, О.Ф. Скакун, 

гарантії прав, свобод та обов’язків людини та громадянина - це система 

соціально-економічних, політичних, юридичних умов, способів та засобів, 

які забезпечують їхню фактичну реалізацію, охорону та надійний захист. 

Окрім того, як нами вже зазначалось раніше у даній роботі, важливою є 

вказівка дослідниці на те, що відсутність гарантій перетворюють права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина у «заяви про наміри» [166, с. 

203]. Підхід О.Ф. Скакун дещо відрізняється від точки зору М.В. Цвіка та 

О.В. Петришина. Передусім, звернемо увагу на те, що гарантії розглядають 

не лише як правові засоби, а й як умови та способи. Втім, це не суперечить 

тому, що такі умови, способи та засоби мають бути закріплені на 

нормативно-правовому рівні. Щодо іншого, загальна сутність поняття 

«гарантії» є подібною до проаналізованого нами до цього підходу – О.Ф. 
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Скакун так само доходить до висновку, що регламентація таких умов, 

способів та засобів забезпечує їх подальшу реалізацію та охорону. 

Таким чином, спираючись на викладені по суті ідентичні точки зору,  

виділимо основні ознаки гарантій, що дозволять нам сформувати повне 

розуміння даної правової категорії: 1) є правовими засобами, які 

встановлюються державою на нормативно-правовому рівні для виконання її 

обов’язків перед суспільством; 2) гарантії реалізовуються у змісті правових 

норм та мають загальнообов’язковий характер; 3) гарантії мають 

зобов’язальний характер, оскільки забезпечують реалізацію певних прав 

людини, їх охорони чи захист. 

Тож формулюємо визначення гарантій у загальному розумінні як 

системи правових загальнообов’язкових засобів, встановлених державою у 

змісті правових норм для виконання її обов’язків перед суспільством, що 

надають суб’єктам суспільних відносин можливість реалізовувати свої права 

та свободи, а також захищати чи охороняти їх у встановленому законом 

порядку. 

Не зважаючи на те, що переважна більшість дослідників у зазначеній 

сфері розглядають питання гарантій охорони праці і контексті їх 

класифікації, аналіз наукової літератури засвідчив наявність підходів, 

близьких по значення до поняття «гарантії охорони праці». Це передусім 

визначення поняття «юридичні гарантії в трудовому праві», адже охорона 

праці є однією із основних гарантій працюючих осіб. Так, Ю.А. Джепа 

досліджуючи гарантії права на працю, дала наступне визначення: юридичні 

гарантії в трудовому праві – це правові й організаційні засоби, умови та 

способи, за допомогою яких у суспільстві забезпечуються можливість 

вступити в трудові правовідносини, безперешкодна реалізація й охорона, 

трудових прав суб’єктів трудових правовідносин та їх відновлення у випадку 

порушення. Суб’єктами гарантування в трудовому праві є держава, 

суспільство, право й людина й міжнародні організації [175, с. 16-17]. 

Розглядаючи такий підхід у контексті гарантій охорони праці, можна дійти 
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до висновку, що юридичні гарантії охорони праці варто розглядати, як 

правові й організаційні засоби, умови та способи, за допомогою яких у 

суспільстві забезпечується збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності. У цілому, сутність такого підходу 

повністю відповідає тим концепціям галузі теорії держави і права, які 

розглядались нами раніше. 

В.М. Андріїв розподіляє юридичні гарантії в сфері охорони, захисту й 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів працівників на два загальні 

види: нормативно-правові та організаційно-правові. Нормативно-правові 

гарантії розглядаються дослідником, як сукупність норм національного 

права, які встановлюють трудові права працівників та умови, форми, засоби, 

способи і прийоми їх охорони, захисту й забезпечення [176, с. 19]. Із такого 

підходу можна зробити висновок про те, що гарантіями охорони праці є 

сукупність норм національного права, за допомогою яких забезпечується 

збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової 

діяльності. Такий підхід на нашу думку є менш вдалим, передусім через те, 

що ототожнення гарантій та норм права не є вірним. Гарантії 

встановлюються в нормах права, проте не являються ними. 

Отже, на нашу думку, вірним буде висновок про те, що гарантії 

охорони праці - це система правових й організаційних загальнообов’язкових 

засобів, умов та способів, встановлених державою у змісті правових норм для 

виконання її обов’язків перед суспільством, що надають суб’єктам 

суспільних відносин можливість реалізовувати свої права та свободи, а також 

захищати чи охороняти їх у встановленому законом порядку, за допомогою 

яких у суспільстві забезпечується збереження життя, здоров'я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Визначення поняття «гарантії правового забезпечення» також відсутні у 

правовій доктрині нашої держави. Тому для цього ми скористаємось раніше 

встановленими нами визначеннями поняття «правове забезпечення» та 

«гарантії». Поєднавши цих два підходи, дійдемо до висновку, що гарантії 
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правового забезпечення – це система правових загальнообов’язкових засобів, 

встановлених державою у змісті правових норм для виконання її обов’язків 

щодо встановлення правових норм, які регулюють суспільні відносини, а 

також здійснення діяльності з контролю щодо дотримання встановлених 

норм, притягнення до юридичної відповідальності у випадку недотримання 

встановлених норм, що надають суб’єктам суспільних відносин можливість 

реалізовувати свої права та свободи, а також захищати чи охороняти їх у 

встановленому законом порядку. 

З аналізу проаналізованих правових категорій передусім можна зробити 

висновок, що гарантії правового забезпечення охорони праці визначаються в 

законодавстві про охорону праці, яке, як нами було встановлено раніше, 

становлять Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[1], Кодекс законів про працю України [2], Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV [52] та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти. Тому, 

встановлення визначення поняття «гарантії правового забезпечення охорони 

праці» потребує з-поміж іншого аналіз того, які ж гарантії правового 

забезпечення охорони праці передбачені чинним законодавством.  

Так, в Законі України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII 

[1] питанню гарантій прав на охорону праці присвячено Розділ ІІ. Зокрема 

встановлено, що ними є: 1) права на охорону праці під час укладання 

трудового договору; 2) права працівників на охорону праці під час роботи; 3) 

право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці; 

4) забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального 

захисту, мийними та знешкоджувальними засобами; 5) відшкодування шкоди 

у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті; 6) охорона праці 

жінок; 7) охорона праці неповнолітніх; 8) охорона праці осіб з інвалідністю.  

Стосовно першої гарантії, то у КЗпП передбачено, що умови трудового 

договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим 

нормативно-правовим актам з охорони праці. Під час укладання трудового 
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договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку 

про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх 

впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу 

в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. 

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком 

протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної 

небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи 

за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Усі працівники згідно 

із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному 

страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності [1]. 

Стосовно другої гарантії, то у статті 6 КЗпП встановлено, що умови праці 

на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 

устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 

індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також 

санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. 

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, 

які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він 

зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або 

роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується 

спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника 

профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з 

питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не 

створювалася), а також страхового експерта з охорони праці [1]. 

За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті, 

які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо 

роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується 
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умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові 

виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним 

договором, але не менше тримісячного заробітку. Працівника, який за станом 

здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, 

роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на 

термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити 

скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з 

набуття іншої професії відповідно до законодавства. На час зупинення 

експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або 

устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою 

охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній 

заробіток [1]. 

Третьою гарантією є припис статті 7 цього ж нормативно-правового акту. 

У ній передбачено, що працівники, зайняті на роботах з важкими та 

шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-

профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими 

продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви 

санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, 

додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у 

підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, 

визначеному законодавством. 

У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова 

компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока 

або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених 

колективним договором. Роботодавець може за свої кошти додатково 

встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) 

працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством. Протягом 

дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен, не 

пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни 



150 
 

 

виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що 

надаються йому додатково [1]. 

Четвертою гарантією є забезпечення працівників спецодягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами (стаття 8). На роботах із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими 

метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за 

встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 

індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. 

Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією 

наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим 

договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами. Роботодавець 

зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу 

та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-

правових актів з охорони праці та колективного договору [1]. 

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника 

роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання 

працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та 

знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов'язаний 

компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором. 

Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад 

встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального 

захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх 

застосування [1]. 

П'ята гарантія закріплена у статті 9 КЗпП. У ній вказано, що 

відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його 

здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального 

страхування України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". 
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Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та 

членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового 

договору. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним 

випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються 

місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до 

відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної 

працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої 

роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також 

працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій. Час перебування 

на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або 

професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення 

пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає 

право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах у 

порядку, встановленому законом [1]. 

Шоста гарантія стосується охорони праці саме такої категорії працівників 

як жінки. 

Згідно ст. 10 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких 

роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на 

підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, 

пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення 

жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені 

для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і 

переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров'я. Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню 

дитину, регулюється законодавством [1]. 

Сьома гарантія декламується у статті 11 КЗпП. Згідно даної норми, не 

допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на 

роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних 
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роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них 

граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення 

важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я [1]. 

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього 

медичного огляду. Порядок трудового і професійного навчання 

неповнолітніх професій, пов'язаних з важкими роботами і роботами із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, визначається положенням, яке 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони праці [1]. Вік, з якого 

допускається прийняття на роботу, тривалість робочого часу, відпусток та 

деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються законом [1]. 

Восьма гарантія присвячена охороні праці окремої категорії працівників 

– осіб з інвалідністю. Вона закріплена у статті 12 КЗпП, якою відмічено, що 

підприємства, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов'язані 

створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-

соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, 

вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним 

особливостям цієї категорії працівників. У випадках, передбачених 

законодавством, роботодавець зобов'язаний організувати навчання, 

перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до 

медичних рекомендацій. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт і 

робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови, що це не 

суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії [1]. 

Передусім, варто встановити чи можна вважати гарантії прав на 

охорону праці гарантіями правового забезпечення охорони праці. Гарантії 

прав на охорону праці це по суті законодавчо закріплені засоби охорони 

суб'єктивних прав громадян на охорону праці. Встановлення кожної із цієї 
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гарантій в змісті Закону України «Про охорону праці» означає, що перелічені 

права охороняються державою. В той самий час, нами раніше визначено, що 

гарантіями правового забезпечення є система правових засобів, встановлених 

державою у змісті правових норм для виконання її обов’язків щодо надання 

суб’єктам суспільних відносин можливість реалізовувати свої права та 

свободи, а також захищати чи охороняти їх у встановленому законом 

порядку. Іншими словами, встановлення гарантій правового забезпечення 

означає, що держава бере на себе обов’язок забезпечувати можливість особи 

реалізовувати свої права та свободи, а також захищати чи охороняти їх. 

Тобто, у обох випадках мова йде про нормативне закріплення певних прав 

людини, внаслідок чого вона отримує можливість їх реалізовувати, 

охороняти та захищати. Відштовхуючись від цього, ми можемо зробити 

висновок про те, що гарантії прав на охорону праці можна розглядати і як 

гарантії правового забезпечення охорони праці. 

В Кодексі законів про працю України [2], зокрема у статті 5-1, 

визначено перелік гарантій забезпечення права громадян на працю, які втім 

не має відношення до охорони праці. Так само не варто розглядати як 

гарантії охорони праці, гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового 

договору, визначені у статті 22. Також в даному нормативно-правовому акті 

питанню гарантій прав працівників присвячено Глави VIII «Гарантії і 

компенсації» та IX «Гарантії при покладенні на працівників матеріальної 

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації», які 

також мають у більшій мірі загальний характер по відношенню до охорони 

праці. Аналізуючи зміст Глави XI «Охорона праці» даного нормативно-

правового акту, все ж дійдемо до висновку, що окремі його норми доцільно 

визначати як гарантії: стаття 153 – гарантія створення безпечних і 

нешкідливих умов праці; стаття 154 - додержання вимог щодо охорони праці 

при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, 

об'єктів і засобів виробництва; стаття 155 - гарантія заборони введення в 

експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці; 
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стаття 156 - гарантія заборони передачі у виробництво зразків нових машин 

та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не 

відповідають вимогам охорони праці; стаття 163 - гарантія видачі 

спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту; стаття 164 - 

гарантія компенсаційних виплат за невиданий спеціальний одяг і спеціальне 

взуття; стаття 165 - гарантія видачі мила та знешкоджуючих засобів у 

встановлених законом випадках; стаття 166 - гарантія видачі молока і 

лікувально-профілактичного харчування у встановлених законом випадках; 

стаття 167 - гарантія забезпечення працівників гарячих цехів газованою 

солоною водою; стаття 168 - гарантія перерв в роботі для обігрівання і 

відпочинку; стаття 169 - гарантія обов'язкових медичних оглядів працівників 

певних категорій; стаття 170 - гарантія переведення на легшу роботу за 

станом здоров'я; стаття 171 - гарантія розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; стаття 172 – 

гарантія навчання, перекваліфікації і працевлаштування осіб з інвалідністю 

відповідно до медичних рекомендацій, встановлення на їх прохання 

неповного робочого дня або неповного робочого тижня та створення 

пільгових умов праці; стаття 173 - гарантія відшкодування шкоди в разі 

ушкодження здоров'я працівників. На нашу думку, перераховані гарантії 

також варто розглядати як гарантії правового забезпечення охорони праці, 

оскільки у кожному із перерахованих випадків мова йде про встановлення на 

законодавчому рівні таких норм, які дозволяють працівникам реалізовувати 

свої права та свободи на збереження життя, здоров'я і працездатності у 

процесі трудової діяльності, а також захищати чи охороняти їх. 

Аналізуючи зміст Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [52], ми дійшли до 

висновку, що гарантії правового забезпечення охорони праці встановлені у 

його змісті в частині 1 статті 16. Дана норма присвячена правам 

застрахованих осіб. До таких прав віднесено наступні: 1) право на безоплатне 

отримання інформації про порядок витрачання страхових коштів Фонду та 
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роз’яснення з питань соціального страхування; 2) право на отримання у разі 

настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат 

та соціальних послуг, передбачених цим Законом; 3) право на участь у 

розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі представника 

профспілкового органу або своєї довіреної особи; 4) право на послуги 

медичної реабілітації; 5) право на послуги професійної реабілітації, 

включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, 

якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років; 

6) право на відшкодування витрат під час проходження медичної і 

професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, 

витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка 

його супроводжує; 7) право на послуги соціальної реабілітації, включаючи 

придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього 

господарства, що надаються відповідно до законодавства; 8) право на 

оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання 

матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг; 9) право 

на судовий захист своїх прав. Гарантії охорони праці визначені нами, як 

система засобів, умов та способів, встановлених державою у змісті правових 

норм для виконання її обов’язків перед суспільством, що надають суб’єктам 

суспільних відносин можливість реалізовувати свої права та свободи, а також 

захищати чи охороняти їх у встановленому законом порядку. На нашу думку, 

встановлення в змісті Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» кожного із перерахованих нами прав є гарантією, 

наданою державою, щодо можливості їх реалізації, захисту та охорони. 

Звертаючись до наукової галузевої літератури із основ охорони праці, 

зробимо висновок, що дане питання розглядається усіма дослідниками 

однотипно – у контексті Розділу ІІ Закону України «Про охорону праці» від 

14.10.1992 № 2694-XII [1]. Фактично, розгляд змісту даного явища 

обмежується аналізом відповідних норм даного розділу. Такий підхід 

зокрема притаманний працям З.М. Яремка, який втім здійснив групування 
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відповідних гарантії на права громадян на охорону праці під час укладення 

трудового договору, права громадян на охорону праці під час роботи на 

об’єкті господарювання та права жінок, неповнолітніх та інвалідів на 

охорону праці, які пов’язані з фізіологічними особливостями їхнього 

організму [177, с. 12-14]; В.Ц. Жидецького, який розглядає питання гарантій 

суто у контексті Розділу ІІ Закону України «Про охорону праці» [6, с. 19-20]; 

К.Н. Ткачука та М.О. Халімовського, в основі підходу яких також 

перебувають гарантії, визначені в Законі України «Про охорону праці» [10, с. 

69-80]; С.М. Волошиної [178, с. 542-545] тощо. Втім, на наше переконання, 

такий підхід є завузьким. 

Перш за все, керуючись раніше зробленими нами у даній роботі 

висновками, визначимо гарантії правового забезпечення охорони праці як 

систему правових й організаційних загальнообов’язкових засобів, умов та 

способів, встановлених державою у змісті правових норм для виконання її 

обов’язків перед суспільством щодо регулювання сфери охорони праці, 

здійснення діяльності з контролю щодо її дотримання, а також притягнення 

до юридичної відповідальності у випадку її недотримання, що надають 

суб’єктам суспільних відносин можливість реалізовувати свої права та 

свободи, а також захищати чи охороняти їх у встановленому законом 

порядку, за допомогою яких у суспільстві забезпечується збереження життя, 

здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Зі змісту норм Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 

2694-XII [1], Кодексу законів про працю України [2] та Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV [52] нами виділено низку гарантій, які на нашу думку можна також 

розглядати і як гарантії правового забезпечення охорони праці. Виходячи із 

їх змісту, пропонуємо розподілити гарантії правового забезпечення охорони 

праці на наступні групи: 

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

підприємстві, в установі, організації під час укладання трудового договору; 

2) гарантія охорони праці працівника під час роботи; 

3) гарантія додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, 

будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів 

виробництва; 

4) гарантія заборони введення в експлуатацію підприємств та 

впровадження нових технологій, які не відповідають вимогам охорони праці; 

5) гарантія розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. 

2. Гарантії додаткового захисту працівників: 

1) гарантія пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; 

2) гарантія забезпечення працівників спеціальним одягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами та компенсацій за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття; 

3) гарантія видачі молока і лікувально-профілактичного харчування у 

встановлених законом випадках;  

4) гарантія забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною 

водою;  

5) гарантія перерв в роботі для обігрівання і відпочинку;  

6) гарантія обов'язкових медичних оглядів працівників певних 

категорій;  

7) гарантія переведення на легшу роботу за станом здоров'я;  

8) гарантія охорони праці жінок; 

9) гарантія охорони праці неповнолітніх; 

10) гарантія охорони праці осіб з інвалідністю (у тому числі, їх 

навчання, перекваліфікація і працевлаштування відповідно до медичних 

рекомендацій, встановлення на їх прохання неповного робочого дня або 

неповного робочого тижня та створення пільгових умов праці). 
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3. Гарантії соціального захисту та допомоги у разі настання нещасного 

випадку чи професійного захворювання: 

1) гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я 

працівників або у разі їх смерті (отримання матеріального забезпечення, 

страхових виплат та соціальних послуг); 

2) гарантія послуг медичної та професійної реабілітації (включаючи 

збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, придбання 

автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, 

відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної 

реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на 

житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його 

супроводжує тощо);   

3) гарантія захисту прав працівника у разі настання нещасного випадку 

чи професійного захворювання, у тому числі й судового. 

Таким чином, дослідження принципів та гарантій правового 

забезпечення охорони праці засвідчило низький рівень уваги до цих питань зі 

сторони вітчизняних науковців. Переважно питання принципів та гарантій 

розглядаються виключно у контексті норм Закону України «Про охорону 

праці». Разом із тим, такий підхід є хибним, адже у статті 3 цього 

нормативно-правового акту вказано, що законодавство з охорони праці 

становить значно ширше коло законів. Категорії принципів та гарантій 

правового забезпечення охорони праці є тісно пов’язаними із законодавством 

в сфері охорони праці, адже принципи є фундаментальними ідеями, що 

лежать в основі норм законодавства з охорони праці, а гарантії – системою 

правових умов, встановлених в змісті норм законодавства з охорони праці. 

Саме тому, і принципи, і гарантії правового забезпечення охорони праці 

варто розглядати у контексті усього законодавства в даній сфері. Щодо 

принципів, нами встановлено, що їх доцільно розподіляти на три групи: 

принципи створення безпечних, належних, та здорових умов праці, принципи 

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, принципи 



159 
 

 

захисту працівників, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. Схожим чином ми здійснили класифікацію 

гарантій правового забезпечення охорони праці, розподіливши їх на гарантії 

створення належних, безпечних і здорових умов праці, гарантії додаткового 

захисту працівників та гарантії соціального захисту та допомоги у разі 

настання нещасного випадку чи професійного захворювання. 
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Висновки до Розділу 2 

1. Правове забезпечення охорони праці - це цілеспрямована, системна 

діяльність держави та її вповноважених державних органів, щодо 

встановлення правових норм, які регулюють трудові правовідносини та 

пов’язані з ними відносини, а також діяльність з контролю щодо дотримання 

правових норм, притягнення до юридичної відповідальності за допомогою 

комплексу соціальних, фізичних та юридичних засобів, забезпечених силою 

державного примусу з метою регламентації поведінки роботодавця щодо 

надання гарантій забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та 

безпечні умови праці. 

2. Особливості правового забезпечення охорони праці: 

1) специфічний об’єкт забезпечення; 

2) особливі суб’єкти забезпечення; 

3) спеціально-закріплені норми;  

4) характерні гарантії та заходи.  

3. Мета правового забезпечення охорони праці - це логічно 

обґрунтований та спланований результат діяльності держави з впливу на 

суспільні відносини між суб’єктами охорони праці щодо врегулювання 

економічних, політичних, адміністративних, екологічних факторів фізичної 

та психологічної безпеки життя й здоров’я працівника, а також забезпечення 

при травмуванні на виробництві за допомогою правових методів, засобів та 

згідно з правовими принципами. 

4. Завдання правового забезпечення охорони праці - це системна, 

послідовна діяльність держави з реалізації логічно обґрунтованого та 

спланованого результату впливу на суспільні відносини між суб’єктами 

охорони праці щодо фізичної та психологічної безпеки життя та здоров’я, а 

також забезпечення при травматизмі на виробництві за допомогою правових 

методів та засобів. 

5. Завдання правового забезпечення охорони праці: 

1) забезпечення ефективного функціонування системи охорони праці;   
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2) узгодження інтересів держави, роботодавців та працівників між 

собою; 

3) вдосконалення правових норм відповідно до сучасних європейських 

концепцій охорони праці;  

4) гарантування можливості реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

охорони праці; 

5) забезпечення можливості швидкої трансформації механізмів охорони 

праці відповідно до науково-технічного прогресу;  

6) вдосконалення нормативної бази; 

7) встановлення чітких правових механізмів дій у разі настання 

травматичних випадків. 

6. Принципи правового забезпечення охорони праці - це керівні 

фундаментальні ідеї, які встановлені у змісті правових норм законодавства 

про охорону праці, впливають на зміст прийнятих нормативно-правових 

актів, передусім Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-

XII, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та які своєю 

природою становлять основу функціонування права й визначаються 

безпосередньо в  законодавстві. 

7. Принципи правового забезпечення охорони праці: 

1) принципи створення безпечних, належних, та здорових умов праці: 

- принцип відповідальності роботодавця за створення належних, 

безпечних і здорових умов праці; 

- принцип встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності; 

- принцип координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об'єднань громадян, роботодавців та працівників у питаннях, 

пов’язаних із охороною праці; 
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- принцип використання світового досвіду створення безпечних, 

належних, та здорових умов праці. 

2) принципи запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням: 

- принцип технічного контролю за умовами праці; 

- принцип комплексного розв'язання завдань охорони праці; 

- принцип використання економічних методів управління охороною 

праці; 

- принцип інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки працівників з питань охорони праці. 

3) принципи захисту працівників, які потерпіли від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань: 

- принцип обов’язковості державного соціального страхування від 

нещасного випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 

- принцип відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права 

застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі 

настання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

- принцип відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань; 

- принцип адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров'я та психологічного стану. 

8. Гарантії правового забезпечення охорони праці – це система 

правових й організаційних загальнообов’язкових засобів, умов та способів, 

встановлених державою у змісті правових норм для виконання її обов’язків 

перед суспільством щодо регулювання сфери охорони праці, здійснення 

діяльності з контролю щодо її дотримання, а також притягнення до 

юридичної відповідальності у випадку її недотримання, що надають 

суб’єктам суспільних відносин можливість реалізовувати свої права та 

свободи, а також захищати чи охороняти їх у встановленому законом 
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порядку, за допомогою яких у суспільстві забезпечується збереження життя, 

здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

9. Гарантії правового забезпечення охорони праці: 

1) гарантії створення належних, безпечних і здорових умов праці: 

- гарантія інформування працівника про стан охорони праці на 

підприємстві, в установі, організації під час укладання трудового договору; 

- гарантія охорони праці працівника під час роботи; 

- гарантія додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, 

будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів 

виробництва; 

- гарантія заборони введення в експлуатацію підприємств та 

впровадження нових технологій, які не відповідають вимогам охорони праці; 

- гарантія розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. 

2) гарантії додаткового захисту працівників: 

- гарантія пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; 

- гарантія забезпечення працівників спеціальним одягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами та компенсацій за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття; 

- гарантія видачі молока і лікувально-профілактичного харчування у 

встановлених законом випадках;  

- гарантія забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною 

водою;  

- гарантія перерв в роботі для обігрівання і відпочинку;  

- гарантія обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій;  

- гарантія переведення на легшу роботу за станом здоров'я;  

- гарантія охорони праці жінок; 

- гарантія охорони праці неповнолітніх; 

- гарантія охорони праці осіб з інвалідністю (у тому числі, їх навчання, 

перекваліфікація і працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій, 
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встановлення на їх прохання неповного робочого дня або неповного 

робочого тижня та створення пільгових умов праці). 

3) гарантії соціального захисту та допомоги у разі настання нещасного 

випадку чи професійного захворювання: 

- гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я 

працівників або у разі їх смерті (отримання матеріального забезпечення, 

страхових виплат та соціальних послуг); 

- гарантія послуг медичної та професійної реабілітації (включаючи 

збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, придбання 

автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, 

відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної 

реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на 

житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його 

супроводжує тощо);   

- гарантія захисту прав працівника у разі настання нещасного випадку 

чи професійного захворювання, у тому числі й судового. 

10. Встановлено, що функції правового забезпечення охорони праці — 

це напрями діяльності держави щодо правового впливу на суспільні 

відносини між суб’єктами охорони праці щодо врегулювання економічних, 

політичних, адміністративних, екологічних факторів з метою встановлення 

фізичної та психологічної безпеки життя й здоров’я працівника, а також 

забезпечення при травмуванні на виробництві, за допомогою правових 

методів, засобів та згідно з правовими принципами. 

11. Особливими функціями правового забезпечення охорони праці є 

наступні: 1) захисна; 2) контрольно-наглядова; 3) каральна. 

12. Доведено, що каральна функція виявляється через застосування 

юридичної відповідальності. Виховна пов’язана із аспектом підвищення 

правової культури серед працівників, а також  направлена на донесення до 

порушників недопустимості такої поведінки через небезпечні наслідки. 

Превентивна роль покарання забезпечується й усіма іншими функціями 
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правового забезпечення охорони праці й реалізується через донесення до 

суб’єктів охорони праці  можливості застосування юридичної 

відповідальності, через наявність стабільної судової та правоохоронної 

системи, що гарантує її застосування при порушеннях та через вплив на 

рівень свідомості та самовідповідальності суб’єктів охорони праці. 

13. Принцип технічного контролю за умовами праці полягає у тому, що 

органами державного нагляду, трудовими колективами підприємств та 

організацій, професійними спілками та іншими громадськими організаціями, 

функціями яких є не лише з’ясування недоліків, а й діяльність спрямована на 

запобігання травматизму та професійним захворюванням, може 

здійснюватися контроль за дотриманням нормативно встановлених засад 

охорони праці. У разі виявлення порушень, дані суб’єкти наділені 

повноваженнями вимагати усунення недоліків.  

14. Принцип комплексного розв'язання завдань охорони праці можна 

пояснити тим, що охорона праці потребує одночасної актуалізації  

загальнодержавних, галузевих, регіональних програм з охорони праці. 

Відповідно на рівні підприємств роботодавцем мають вживатись відповідні 

заходи, спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 

процесі трудової діяльності та недопущення нещасних випадків у 

майбутньому. Самі працівники мають дотримуватись відповідних 

законодавчих приписів, спрямованих на запобігання травматизму та 

професійним захворюванням. Відповідно, лише правове забезпечення 

охорони праці досягатиме своїх цілей лише у тому випадку, якщо на 

кожному із перерахованих рівнів кожен із суб’єктів спрямовуватиме свою 

діяльність на розв'язання завдань охорони праці. 

15. Принцип використання економічних методів управління охороною 

праці полягає у тому, що без належного фінансового забезпечення потреб 

охорони праці, її правове забезпечення може не мати жодного змісту. Так, 

роботодавець має здійснювати фінансування охорони праці на рівні 

підприємств, установ чи організацій. У разі настання страхового випадку, 
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працівник має бути забезпечений належним чином за рахунок державного 

соціального страхування. Роботодавець має забезпечити працівників 

спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, 

для чого відповідно також необхідні фінансові ресурси. На основі наведених 

прикладів цілком логічним є висновок про те, що правове забезпечення 

охорони праці безпосередньо залежить від забезпечення економічного. Тому, 

в сучасних умовах створення безпечних, належних, та здорових умов праці 

без відповідних фінансових ресурсів є неможливим. 

16. Підкреслено, що завданнями екологічного характеру для правового 

забезпечення охорони праці є створення комфортних умов для розвитку 

природозбережного, екологічного бізнесу, надання пільг та субсидій для 

підприємств, що впроваджують новітні технології. Важливими заходами є 

знову ж дотримання сталої державної політики та стабільність законодавства. 

Завдання правового забезпечення охорони праці повинні підпорядковуватись 

основним принципам та діяти лише в межах права, оскільки лише так можна 

досягнути рівності та справедливої реалізації природніх прав на безпеку 

життя та здоров’я працівників. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

3.1 Механізм міжнародного правового забезпечення охорони праці 

Головною ознакою цивілізованого європейського суспільства є 

високий рівень дотримання прав людини, і насамперед прав особи у сфері 

праці, що закріплюються профільним законодавством. Водночас, не 

зважаючи на те, що забезпечувати права найманих працівників повинні 

положення трудового права, основною проблемою є реалізація належного 

стану фактичних трудових правовідносин у суспільстві належного та режиму 

використання найманої праці, при яких усі вимоги законодавства та 

встановлені ними права й інтереси найманих працівників були б 

дотриманими. 

Забезпечення законності у відносинах охорони праці є комплексною 

категорією, яку варто розглядати як сукупність динамічних правових 

елементів, кожен з яких відіграє свою конкретну роль у забезпеченні 

законності у відповідних правовідносинах. Кожен із таких елементів виконує 

відповідні функції у правовому забезпеченні законності, створюючи єдиний 

системний механізм динамічних елементів, основною метою якого є 

забезпечити законність у суспільних відносинах, що врегульовані 

положеннями про охорону праці. Тому дослідження такого механізму дасть 

змогу більш комплексно підійти до вивчення категорії законності та її 

функціонального динамічного вияву в системі правовідносин в сфері 

охорони праці. 

Відзначимо, що упровадження дієвого механізму застосування 

правових засобів забезпечення охорони праці є запорукою досягнення 

необхідного рівня ефективності забезпечення безпечного виконання 

працівниками своєї трудової функції. Без налагодження ефективно діючої 

системи заходів, що входять до механізму забезпечення, норми, що 

закріплюють комплекс прав у сфері охорони праці набувають статусу 
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декларативних, фактично без реальної можливості забезпечення їх 

дотримання та реалізації. 

Дослідження питань, пов’язаних із механізмом правового забезпечення 

охорони праці, в тому числі в межах міжнародного регулювання, стали 

предметом наукового інтересу таких вчених, як О.В. Артеменко [179], 

В.Г. Банько [180], Б.С. Білецький [181], Є.Г. Борок [182], С.Я. Вавженчук 

[183], Т.М. Вахонєва [184], В.С. Венедіктов [185], М.Й. Владика [186], 

О.В. Войналович [187], Ю. Гаврилечко [188], В.І. Голінько [189], В.Г. Грибан 

[190], А.М. Гусєв [191], С.Ю. Давидов [192], Н.В. Дараганова [193], 

А.В. Довбня [194], О.І. Запорожець [195], В.В. Зацарний [196], Л.А. Катренко 

[197], З.Я. Козак [198], М.М. Козяр [199], Г.А. Кравчук [200], О.Є. Кружилко 

[201], В.П. Кучерявий [202], А.М. Магомедова [203], В.В. Майстренко [204], 

В.М. Мароха [205], Г.Л. Нетесюк [206], В.В. Осокін [207], Р.І. Павлович 

[208], І.П. Пістун [209], О.М. Роїна [210], В.П. Садковий [211], В.І. Семчик 

[212], Я.М. Семчук [213], Т.М. Таірова [214], А.І. Ткачук [215], 

В.О. Третьяков [216], Е.В. Турис [217], З.М. Яремко [218] та інші. 

Актуальність даного дослідження пов’язана зі станом фактичного 

забезпечення законності у взаємовідносинах між роботодавцем та 

працівником, який корелюється із перехідним періодом правового 

забезпечення від адміністративно-командної економіки, в часи якої єдиним 

роботодавцем була держава, до ринкової моделі, що передбачає визначає 

роботодавцем кожного окремого власника підприємства. Даний перехідний 

період характеризується наявністю значної застарілості правових норм, які за 

своєю природою були призначені до регулювання трудових відносин за 

іншої економічної моделі, та потребує значного оновлення та приведення у 

відповідність до сучасного рівня суспільних відносин. В даному аспекті, 

орієнтиром до реформування можуть стати міжнародні нормативно-правові 

акти, які увібрали в себе позитивний досвід багатьох країн світу, як частина 

багатогранного міжнародного механізму правового забезпечення охорони 

праці. 
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Така категорія, як «механізм», на думку професора О.М. Литвинова, 

відіграє в житті людини досить значну роль, оскільки вона застосовується 

практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства, але особливо - у сфері 

суспільних відносин, де, як правило, пов'язується зі здійсненням певного 

явища, процесу, реалізацією відносин [219, с. 102]. Відповідно до Великого 

тлумачного словника сучасної української мови за редакцією В.Т. Бусела, 

«механізм» визначають як внутрішню будову, систему чого-небудь, 

сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та 

інше явище [28, с. 523]. Таким чином, механізм в його загальному значенні 

розкриває зміст окремого явища, його складові, а також процеси, що свідчить 

про динамічність даного поняття. Зауважимо, що механізм характеризується 

через систему його змістовних елементів, що означає наявність істотних 

взаємозв’язків між цими елементами, що, вочевидь, впливає на його дієвість 

та ефективність. 

Відзначимо, що категорія «механізм» є широко застосовуваним 

поняттям, яке зустрічається у різних комбінаціях: механізм правового 

регулювання, механізм правового забезпечення, механізм захисту тощо. С.С. 

Алексєєв визначає це поняття як узяту в єдності систему правових засобів, за 

допомогою якої забезпечується результативний правовий вплив на суспільні 

відносини [220, с. 9]. Тобто механізм – це сукупність правових засобів, 

методів, способів, за допомогою яких здійснюється вплив на процеси, 

досягається певний результат. Даним результатом є вплив на суспільні 

відносини, при чому, надаючи такому впливу ознаки результативності, 

очевидно, ставиться вимога до ефективності застосування такого механізму, 

та необхідності у можливості ефективного застосування, що є відображенням 

попереднього створення та впровадження окремих засобів. 

У правовій літературі, під механізмом також розглядається система 

певних засобів, метою яких є захист прав людини, а потреба в такому захисті 

виникає при вчиненні певного правового правопорушення чи об’єктивно-

протиправного діяння [221, с. 54]. Тож механізм у праві набув конкретного 
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прикладного значення, під яким розуміється послідовна логічність певних 

правових засобів, що використовуються в тому чи іншому механізмі. 

О.Г. Данильян слушно зазначає, що поняття «механізм» глибоко і 

змістовно характеризує динаміку соціальних процесів у суспільстві, оскільки 

передбачає не тільки виділення структурних і технологічних моделей, що 

встановлюють зв’язок і порядок черговості елементів-ступенів. Включно з 

поняттям технології, механізм ще й розкриває динаміку, форми та методи 

переходу від одного ступеня до іншого, безпосередньо підводячи до 

загального аналізу функціонування системи [222, с. 164-165]. Таким чином, 

науковець наводить тезу з приводу того, що механізм може розкривати 

сутність функціонування систем і розкривати ті зміни, які в ній відбуваються. 

Аналіз позиції науковця дає змогу стверджувати, що він розкриває механізм 

із точки зору певного елементу системи. Така позиція також має право на 

існування, однак ми вважаємо, що механізм за суттю і є динамічною 

системою, у якій відбуваються ті чи інші соціальні або правові зміни. Усе 

залежить від того, на якому рівні розглядається та чи інша сукупність дій. 

На думку О.В. Негодченко, під терміном «механізм забезпечення прав і 

свобод» слід розуміти систему способів і факторів, що забезпечують 

необхідні умови реалізації та захисту всіх основних прав і свобод людини 

[223, c. 9]. Відповідна позиція вказує на те, що зміст механізму забезпечення 

складають способи, які складають цілісну систему та направлені на 

створення та забезпечення умов реалізації та захисту прав суб’єкта 

відповідних правовідносин. Важливо відзначити саме наявність способів які 

забезпечують захист прав, що дозволяє зробити висновок про цілісність 

відповідної системи та її закінчений цикл, що не завершується лише 

встановленням правил поведінки, але і дозволяє встановити підстави для 

забезпечення дотримання відповідних правил усіма суб’єктами 

правовідносин. 

В. В. Радзієвська визначає як «налагоджену систему правових 

інструментів та засобів, створених і закріплених державою для реального 
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визначення та здійснення прав і свобод, регулювання процесів у сфері прав і 

свобод людини та громадянина через відповідні органи». Вчена підкреслює, 

що саме через систему даних органів, створених державою, а також інших 

інституцій відбуваються забезпечення, охорона та захист прав і свобод від 

порушень та відновлення їх у разі, якщо порушення вже відбулося [224, с. 

151]. Цілком погоджуємось з даною позицією, оскільки вона вказує не лише 

на внутрішній зміст поняття, яке цілком узгоджується із загальним 

розумінням механізму, але і розкриває необхідний елемент механізму 

забезпечення, а саме наявність специфічних суб’єктів, діяльність який 

направлена на забезпечення реалізації та захисту прав суб’єктів 

правовідносин.  

Р. В. Зуєв розглядає механізм правового забезпечення у двох, 

широкому та вузькому, значеннях. На думку науковця, у широкому значенні 

відповідний механізм відображає процес адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод людини органами публічного адміністрування. У 

вузькому значенні його можна визначати як структурно взаємопов’язану 

сукупність правових та організаційних засобів, що реалізуються органами 

публічного адміністрування й спрямовуються на регулювання правовідносин 

у сфері прав і свобод людини [225, c. 50]. Вважаємо, що автором визначено 

необхідні елементи розглядуваного механізму, однак ми не можемо 

погодитись із запропонованою позицією щодо розуміння в широкому та 

вузькому значеннях. Більш доцільно, на нашу думку, використовувати саме 

запропоноване вузьке значення механізму, оскільки воно відображає 

необхідні способи забезпечення та суб’єктів, які здійснюють реалізацію 

механізму. Поряд із цим, на нашу думку механізм не може бути трактований 

як процес, оскільки дане розуміння є більш близьким до правового 

забезпечення, а не до його механізму, завдяки якому здійснюється саме 

правове забезпечення. 

В.О. Демиденко говорить, що механізм забезпечення прав і свобод 

людини — це процес цілеспрямованої діяльності компетентних органів щодо 
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сприяння реалізації прав і свобод людини та громадянина, їх охороні і 

захисту [114, с. 10]. Відповідне трактування терміну є вдалим, оскільки 

відображає як цілісну систему як створення окремого регулювання, так і 

забезпечення його охорони та захисту, при цьому автор зосередив увагу 

суб’єктах, які застосовують відповідний механізм у своїй діяльності. 

Важливим є уточнення щодо наявності необхідної компетенції у відповідних 

суб’єктів, що означає наділення державою окремих суб’єктів специфічними 

повноваженнями щодо сприяння реалізації прав суб’єктами правовідносин. 

Розглядаючи механізм правового забезпечення в сфері прав і свобод 

неповнолітніх, Т.Г. Корж-Ісаєва визначає відповідний механізм як цілісну 

систему адміністративно-правових норм і структурно взаємопов’язаних між 

собою суб’єктів адміністративно правового забезпечення, які створюють 

надійні умови для гарантованого здійснення реалізації, охорони, захисту й 

відновлення порушених прав і свобод неповнолітніх [226, с. 15]. На нашу 

думку, відповідна позиція не є коректною та підлягає доповненню. Зокрема 

автором не розкрито зміст самого механізму через його елементи, а саме 

способи. Водночас, можемо погодитись із тим, що система взаємодії органів, 

які безпосередньо здійснюють правове забезпечення, має значний вплив на 

дієвість відповідного механізму. 

Я.В. Лазур пропонує під механізмом забезпечення прав і свобод 

громадян у сфері державного управління розуміти процес діяльності органів 

державного управління щодо створення належних умов реалізації, охорони 

та захисту прав і свобод громадян від протиправних дій, шляхом виконання 

матеріальних і процесуальних юридичних засобів та способів [116, c. 393]. 

Враховуючи нашу позицію щодо того, що механізм правового забезпечення 

не є процесом, розкриття автором саме через призму процесу застосування 

засобів є досить цікавим з наукової точки зору. Однак, відзначимо, що 

застосування засобів є правовим забезпеченням, тоді як  засоби складають 

його механізм. Відтак під механізмом слід розуміти саме засоби, а не процес 

їх застосування та реалізації.  
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На думку О.І. Наливайка, механізм забезпечення прав і свобод людини 

— це діяльність органів держави і місцевого самоврядування, громадських 

об’єднань і громадян із створення умов (гарантій) для правомірної та 

неухильної їх реалізації і захисту [113, с. 22]. Вважаємо відповідну позицію 

важливою з точки зору наукового дослідження, так як вченим до складу 

механізму забезпечення доповнено умовами та гарантіями, що вочевидь є 

об’єднуючим поняттям для забезпечення виконання суб’єктами 

правовідносин встановлених правовим регулюванням правилами. В той же 

час, не можемо погодитись із діяльнісним підходом вченого, оскільки 

фактично відповідна діяльність є процесом, тобто характеризує саме  правове 

забезпечення, а не його механізм. 

Важливою для нашого дослідження є позиція, висловлена І.В. 

Лагутіною яка зазначає, що механізм забезпечення й захисту прав і свобод 

людини в сучасних умовах є складним правовим комплексом, що включає як 

внутрішньодержавні, так і міжнародні засоби. Це, з одного боку, національні 

нормативно-правові акти та орієнтовані на їх виконання органи держави, а з 

іншого - міжнародні договори і створювані на їх основі органи, покликані 

забезпечити реалізацію норм, визнаних країнами як обов’язкові [227, с. 11-

12]. Таким чином вченою поширюється поняття механізму правового 

забезпечення не лише на національні правові засоби, але і на міжнародні. 

Окрім того уточнено, що відповідними засобами є правові норми, а також 

підкреслено наявність спеціальних суб’єктів, що здійснюють забезпечення 

реалізації відповідних норм. В той же час, забезпечення реалізації норм слід 

розуміти, як створення гарантій відповідної реалізації.  

Враховуючи наведене, під механізмом правового забезпечення слід 

розуміти цілісну систему структурно взаємопов’язаних правових та 

організаційних засобів, а також гарантій, створених і закріплених державою з 

метою формування належних умов реалізації, охорони та захисту прав і 

свобод громадян від протиправних дій, що здійснюється через відповідні 

органи. 
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Таким чином, очевидним є те, що механізм правового забезпечення має 

окрему структуру, що розкривається через наявність ряду обов’язкових 

елементів, які забезпечують ефективність його застосування. Враховуючи 

вищенаведений аналіз, вважаємо, що до структури відповідного механізму 

входять норми, які встановлюють правила поведінки суб’єктів 

правовідносин, суб’єкти, які встановлюють відповідні правила, та гарантії, 

які забезпечують реалізацію та виконання відповідних правил. Водночас слід 

наголосити, що на ефективність механізму правового забезпечення впливає 

не лише сама наявність зазначених елементів, але і їхній взаємозв’язок, 

завдяки якому відповідні елементи формують цілісну систему. 

Відзначимо, що в науковій літературі існує думка, що у зв’язку з тим, 

що правове забезпечення полягає у виявленні та створенні засад та 

інструментарію реалізації правовідносин у певній сфері, а також охороні та 

гарантуванні прав, свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин на 

основі правових норм, механізм правового забезпечення волонтерської 

діяльності потрібно розглядати крізь призму механізму правового 

регулювання та брати його за основу під час формулювання відповідних 

висновків [228, c.109]. Для висловлення позиції щодо даного твердження 

вважаємо за необхідне дослідити поняття механізму правового регулювання 

та здійснити порівняльний аналіз зі змістом поняття механізм правового 

забезпечення.  

У правничій літературі точаться дискусії щодо співвідношення понять 

«механізм забезпечення», «механізм реалізації», «механізм охорони» і 

«механізм захисту» прав і свобод людини і громадянина [229, c.115]. Однак, 

в науковій літературі не зустрічається співвідношення понять «механізм 

правового забезпечення» та «механізм правового регулювання». 

Дослідження співвідношення даних понять в межах нашого дослідження 

дозволить більш повно проаналізувати механізм правового забезпечення та 

виділити його складові. 
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Категорія «механізм правового регулювання» має непересічне значення 

для загальної теорії права, оскільки має фундаментальний і методологічний 

характер для галузей права і закономірно визнається класичною для 

теоретико-правової науки [230, c.11]. Не зважаючи на важливу роль 

механізму в процесі правового регулювання, на сучасному етапі визначення 

його поняття є досить дискусійним, а науковці не можуть дійти спільної 

позиції щодо його дефініції. 

Ю.А. Вєдєрніков вказує, що механізм правового регулювання — це 

взята в сукупності система правових засобів, за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання суспільних відносин [231, с. 388]. Слід 

погодитись з даною позицією, оскільки саме через відповідні засоби та 

способи здійснюється регулювання певних правовідносин. При цьому 

змістовні елементи поєднують у систему, що характеризує їхній 

взаємозв’язок як єдиного механізму. 

Р.Я. Демків зазначає, що механізм правового регулювання – це система 

організованих найбільш послідовних юридичних засобів, за допомогою яких 

здійснюється юридичне регулювання [232, c.21]. Відзначимо, що правове 

регулювання здійснюється через різні юридичні засоби, однак саме 

злагодженість їх використання дозволяє зробити висновок, що механізм є 

цілісною системою, що, в свою чергу підтверджує попередні висновки. 

Поряд із цим, Ю.В. Кривицький вважає мету використання правових 

засобів, як важливий елемент поняття механізму правового регулювання. Він 

розглядає механізм, як систему правових засобів, за допомогою якої 

забезпечується стабільність суспільних відносин шляхом найбільш 

оптимального поєднання індивідуальних, громадських та державних 

інтересів членів соціуму з метою створення умов для прогресивного розвитку 

кожної особистості [233, с. 78]. Вченим наводиться думка, яку можна 

віднести до інструментального підходу, водночас, погоджуємось із його 

думкою про обов’язкову наявність мети застосування засобів, які складають 

механізм правового регулювання.  
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Головним прибічником, іншого, - діяльнісного підходу, є В.М. 

Горшеньов. На його думку, визначаючи поняття механізму правового 

регулювання, треба враховувати два моменти. По-перше, вчений, 

враховуючи наповненість змісту цього явища із різних правових способів та 

форм, що складають цілу систему, відзначає особливу складність 

формування механізму правового регулювання. По-друге, виділяє наявність у 

механізму правового регулювання ознак динамічності, що, на його думку, 

відображається у русі елементів, які переходять один в одного. Враховуючи 

дані тези, В.М. Горшеньов визначає механізм правового регулювання, як 

органічна сукупність усіх юридичних форм і способів, за допомогою яких 

здійснюється переведення нормативності права в упорядкованість суспільних 

відносин [234, с. 42]. В такому контексті, механізм також розглядається як 

сукупність засобів, однак визначальним моментом, на думку вченого є сам 

процес їх застосування, який є динамічним. Динаміка механізму правового 

регулювання характеризується переходом елементів із одного в інший, що 

дає підстави для висновку про наявність системних взаємопов’язаних 

зав’язків між елементами, а також про специфічну визначену послідовність 

використання відповідних елементів з метою їх ефективного застосування та 

досягнення цілей правового забезпечення. 

О.М. Куракін  пропонує визначати механізм правового регулювання як 

нормативно-організований, послідовний комплексний процес, спрямований 

на результативне втілення правових норм у життя, впорядкування, 

закріплення, розвиток і вдосконалення суспільних відносин за допомогою 

адекватних правових засобів з метою реалізації інтересів суспільства та 

держави [230, c.15]. М.В. Цвік притримується подібної думки, інтерпретуючи 

механізм правового регулювання як конкретний порядок взаємодії багатьох 

юридичних явищ, через який на системних засадах здійснюється правове 

регулювання [26, c.220]. В основі даних дефініцій лежить наявність процесу, 

тобто послідовного руху, зміни явищ, яка відбувається в спеціальному 

порядку. Можемо частково погодитись з такою позицією, адже в процесі 
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застосування механізму, правове регулювання проходить окремі стадії, 

однак, на нашу думку, сам механізм не є цим процесом, а більше системою 

засобів, що забезпечують здійснення правового регулювання. Таким чином, 

при визначенні механізму через процес вбачається вихід поняття за межі 

самого явища. 

На підтвердження вищенаведеної позиції необхідно навести висновок, 

що розуміння механізму правового регулювання тільки системою юридичних 

засобів не надає можливості розглядати його як процедурний процес. 

Водночас термін «механізм» означає систему, пристрій, що визначає порядок 

будь-якого виду діяльності, або внутрішній устрій приладу, апарата, що 

приводить його до дії [235, c. 202]. Таким чином, можемо констатувати 

відсутність достатніх підстав визначати механізм правового регулювання 

через процес, оскільки основу змісту даного поняття складають окремі 

способи та засоби, які можуть об’єднуються у систему. Поряд із цим 

зазначимо, що процес регулювання може бути визначений як мета 

застосування механізму. 

В.О. Шабалін під механізмом правового регулювання він розуміє 

складну сукупність юридичних засобів як управляючу систему, за 

допомогою якої здійснюється цілеспрямований вплив на суспільні відносини. 

В цю систему В.О. Шабалін включає такі елементи: правосвідомість, 

правотворчість, юридичні норми, правовідносини, акти застосування 

суб’єктивних юридичних прав та обов’язків, законність і правопорядок [236, 

с. 124]. Даний підхід також передбачає визначення змісту правового 

регулювання через елементи, які його наповнюють, однак звертається 

особлива увага на те, що елементи саме у сукупності, створюючи окрему 

систему, є механізмом правового регулювання. Відзначимо, що на нашу 

думку, дана система є динамічною, оскільки її зміст може змінюватись в 

залежності від правовідносин, регулювання яких здійснюється, що 

проявляється у використанні різних елементів механізму для правового 

регулювання різних суспільних відносин. 
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М.І. Матузов визначає механізм через його елементний склад, 

відзначаючи, що до нього відносяться не лише норми права, правовідносини, 

юридичні факти та акти реалізації, але і організаційна діяльність відповідних 

органів, установ, організацій, посадових осіб [237, с. 58]. За такого підходу 

охоплюється не лише інструментарій, завдяки якому здійснюється правове 

регулювання, але і діяльність органів, які забезпечують впровадження 

регулювання та його охорону і підтримку, що безумовно, відіграє важливу 

роль у його належному функціонуванні. Однак, на нашу думку, описана 

діяльність є правовим регулюванням з використанням механізму, тобто 

способів та засобів, що вказує на розмежування механізму та процесу його 

застосування. 

На думку І.В. Дашутіна, за суттю подібними до елементів механізму 

правового регулювання можна описати механізм правового забезпечення 

законності, адже, як у механізмі правового регулювання, забезпечення 

законності є нічим іншим як упорядкуванням суспільних відносин відповідно 

до положень законодавства. Однак, вочевидь, механізм правового 

забезпечення законності й механізм правового регулювання не є тотожними 

[238, c.81]. Відзначимо, що ми поділяємо дану позицію, оскільки розуміння 

механізму правового регулювання та правового забезпечення, в частині їх 

змісту в цілому є подібним. Зокрема основу обох понять складають правові 

засоби, завдяки яким здійснюється забезпечення та регулювання. В даному 

випадку, такими засобами виступають норми права, які є частиною обох 

механізмів.  

Враховуючи наведений вище аналіз, вважаємо, що механізмом 

правового регулювання є цілісна система юридичних засобів, способів і 

форм, за допомогою якої здійснюється цілеспрямований вплив на суспільні 

відносини шляхом надання правилам поведінки нормативного характеру. 

Отже, структура розглядуваних понять за своєю основою збігається, 

однак вважаємо, що механізм правового забезпечення є більш широким 

поняттям, оскільки серед обов’язкових на нашу думку елементів, а саме 
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способів, до нього включаються суб’єкти які здійснюють забезпечення та 

гарантії дотримання встановлених регулюванням норм.  

Щодо конкретного співвідношення змісту розглядуваних механізмів 

варто навести позицію В.А. Ойгензіхта, який зауважив, що забезпечення - це 

загальна категорія, яка здійснюється за допомогою правового регулювання, 

та реалізується у формах превенції, охорони, захисту, відповідальності, які 

застосовується окремо або в поєднанні [239, с. 21]. Таким чином є підстави 

вважати, що механізм правового забезпечення не просто більш ширше 

поняття, а також частково поглинає механізм правового регулювання, 

оскільки основою механізму правового регулювання є норми права, що 

повністю співпадають з частиною змісту механізму правового забезпечення. 

І.В Дашутін, досліджуючи трудові правовідносини вказує, що механізм 

правового забезпечення законності, як поняття, не лише передбачає 

сукупність засобів захисту трудових прав найманих працівників, але й будь-

які норми, які встановлюють правила поведінки у трудових правовідносинах. 

Тобто законність передусім за сутністю передбачає дотримання норми як 

правила поведінки, а права й обов’язки відіграють роль похідних елементів 

від певної норми права. Тому узагальнено можна стверджувати, що 

забезпечення законності - це передусім встановлення правопорядку, який 

полягає у відповідності фактичних трудових відносин формально визначеним 

правилам поведінки - трудовим нормам, що встановлені в актах трудового 

законодавства України та локального правового регулювання. Вищевказане 

свідчить про те, що механізм правового забезпечення законності у трудових 

правовідносинах включає ознаки таких суміжних понять, як механізм 

правового регулювання [238, c.81]. Таким чином підтверджується наведена 

нами думка щодо поглинання поняттям механізм правового забезпечення 

дефініції механізм правового регулювання. Даний висновок є важливим в 

контексті використання досліджень ознак механізму правового регулювання, 

які є більш поширеним предметом наукового інтересу вчених, для 

характеризування механізму правового забезпечення. Таким чином, 
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відповідний висновок може бути використаний в подальших деталізованих 

дослідженнях, присвячених безпосередньо механізму правового 

забезпечення.  

В той же час, враховуючи наведені висновки щодо змісту дефініції 

механізму правового забезпечення та проведений попередньо аналіз 

забезпечення охорони праці, як мети застосування відповідного механізму, та 

загальноприйняте розуміння терміну «міжнародний» (як такий, що існує між 

народами, поширюється на них [131, c.728]), можемо сформувати авторське 

визначення міжнародного механізму правового забезпечення охорони праці, 

під яким необхідно розуміти цілісну та налагоджену систему правових 

засобів і гарантій, а також спеціальних суб’єктів, які поширюють свою дію 

між різними народами, створених і закріплених в цілях встановлення 

правових норм, які регулюють трудові правовідносини та пов’язані з ними 

відносини, а також за допомогою яких здійснюється діяльність з контролю 

щодо дотримання встановлених правових норм, притягнення до юридичної 

відповідальності за допомогою комплексу соціальних, фізичних та 

юридичних засобів, забезпечених силою державного примусу з метою 

регламентації поведінки роботодавця щодо надання гарантій забезпечення 

прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

Дослідження існуючого міжнародного механізму правового 

забезпечення охорони праці вважаємо за доцільне проводити, враховуючи 

встановлені нами складові структури даного поняття, а саме: 

1) норми; 

2) гарантії; 

3) суб’єкти, що створюють за застосовують відповідні норми та 

гарантії.  

При цьому вважаємо, що норми та гарантії за своїм формою є 

правовими нормами, які застосовують на різних стадіях забезпечення 

(правові норми встановлюють правила поведінки, а гарантії забезпечують 
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дотримання встановлених правил). Відтак норми та гарантії доцільного 

розглядати в сукупності.  

Аналізуючи систему суб’єктів які у своїй діяльності застосовують 

міжнародний механізм правового забезпечення охорони праці, слід навести 

позицію В.І. Шевченко, яка полягає у тому, що найвизначніше місце серед 

міжнародних організацій, діяльність яких стосується охорони праці, займає 

міжнародна організація Праці (МОП), до складу якої на даний час входить 

понад 170 країн. Автор відзначає, що основною формою діяльності МОП є 

розробка стандартів; проведення наукових та аналітичних досліджень у 

галузі виробничої безпеки та гігієни праці; збір, узагальнення та 

розповсюдження інформації з охорони праці; технічна допомога [240, c.13]. 

Враховуючи кількість країн, які є членами МОП, можемо зробити висновок 

про дієвість даної організації в цілях визначення міжнародних стандартів 

правового забезпечення трудових відносин в цілому, та охорони праці 

зокрема. Слід наголосити, що МОП розробляє стандарти правового 

забезпечення на підставі проведених наукових та аналітичних досліджень, 

що забезпечує ґрунтовність та обґрунтованість встановлених даною 

організацією норм. 

В.С. Венедіктов зазначає, що МОП є однією з найстаріших у світі 

структур, історія якої розпочинається у 1919 р. як автономна інституція при 

Лізі Націй, у Вашингтоні (США), ухваливши створення, назву, а також 

Статут МОП – як частину ХІІІ Версальського договору, що перед тим 

зафіксував підсумки Першої світової війни. МОП було створено для 

вироблення прийнятних у сфері праці норм, що забезпечували б правове поле 

для досягнення цієї усвідомленої необхідності та відповідного контролю за їх 

застосуванням. У преамбулі до Статуту МОП міститься висновок про те, що 

загальний та міцний мир може бути встановлений лише на ґрунті соціальної 

справедливості. З 1946 р. МОП — це перша спеціалізована установа ООН 

(організацій об’єднаних націй) [241, c.24]. В даному контексті не можемо не 

відзначити вплив даної організації на міжнародне правове забезпечення 
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охорони праці, оскільки сама організація є установою при ООН, що значно 

підвищує статус її актів. Окрім того, враховуючи довготривалу історію 

діяльності та вже згадану належність до органів ООН, кількість членів МОП 

також не викликає подиву. 

Серед актів, які були прийняті МОП, В.І. Шевченко відзначає значну 

кількість конвенцій у галузі поліпшення умов праці та рекомендації щодо їх 

застосування. Вчений вказує, що загалом МОП ухвалила близько 200 

Конвенцій, значна частина яких пов’язана з умовами та охороною праці [240, 

c.13]. Відповідає теза науковця додатково підкреслює важливість МОП серед 

суб’єктів правового забезпечення охорони праці, оскільки вказана 

багаточисельна кількість різного роду актів, які встановлюють стандарти, в 

тому числі охорони праці, що дозволяє уніфіковано урегулювати більшість 

питань, які виникають в межах трудових відносин. 

Охорону праці серед питань, які врегульовує своїми актами МОП, 

називає і А.Д. Зайкін, який також наголошує, що на охороні праці діяльність 

даного органу не обмежується, оскільки дія прийнятих МОП актів 

поширюється також на інші питання трудових відносин, зокрема щодо 

заборони примусової праці, права на колективні переговори, зайнятості і 

працевлаштування, погоджувальних засобів вирішення трудових конфліктів, 

права на страйк [242, 397]. Подібна позиція є важливою з огляду на той факт, 

що відносини в сфері охорони праці не є ізольованими від інших відносин в 

межах трудових, тому реалізація ініціатив щодо покращення регулювання 

усього комплексу прав та обов’язків в межах трудових відносин є 

позитивним чинником розвитку в тому числі і охорони праці. 

Варто зазначити, що усі директивні документи, що приймаються МОП, 

ухвалюються на основі рівного представництва трьох зацікавлених сторін – 

уряду, роботодавців і робітників. МОП здійснює контроль за реалізацією в 

країнах, що є її членами, ратифікованих конвенцій і рекомендацій. Кожна 

країна повинна направляти в МОП звіти щодо застосування на своїй 

території ратифікованих Конвенцій і інформацію про стан законодавства з 
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питань, що порушуються в деяких, ще не ратифікованих країною конвенціях 

[240, c.14]. Таким чином, МОП здійснює не лише фактичне встановлення 

норм, як засобів правового забезпечення, але і водночас встановлює гарантії 

їх імплементації та реалізації. Таким чином, встановлюються гарантії 

правового забезпечення охорони праці, як складової механізму правового 

забезпечення в даній сфері. 

Фактично, основне завдання МОП у галузі охорони праці - поліпшення 

якості умов праці в усіх її аспектах. Це профілактика професійного 

травматизму і профзахворювань, застосування принципів ергономіки, угода 

по тривалості робочого часу, поліпшення змісту та організації праці і умов 

праці у цілому. Для досягнення цих цілей МОП проводить наступну роботу: 

1) підготовку та перегляд міжнародних трудових стандартів; 

2) спрямовує експертів для допомоги державам - членам ООН на 

їхнє прохання;  

3) організовує тристоронні зустрічі між представниками урядів, 

роботодавців і робітників, включаючи промислові комітети, з метою 

вивчення найважливіших проблем, що стоять перед основними галузями 

промисловості; 

4) проводить дослідницьку роботу і науковий аналіз у цій сфері. 

Відзначається, що крім МОП, суттєвий внесок у створення 

міжнародного правового поля з охорони праці роблять ряд організацій, серед 

яких можемо виділити Європейський Союз, Всесвітню організацію охорони 

здоров’я (ВООЗ), Міжнародну організацію по стандартизації (ІСО), 

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародну організацію 

авіації (ІКАО) [240, c.14]. Таким чином можемо зробити висновок про 

розгалуженість суб’єктного складу міжнародного правового забезпечення, 

що розкривається через значну кількість органів, діяльність яких направлена, 

в тому числі, і на забезпечення реалізації особами прав на охорону праці. 

Однак, серед зазначених вище організацій вважаємо, що найбільш 

визначальне місце займає ЄС, оскільки директиви, що приймаються в рамках 
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даного союзу мають силу закону для всіх його країн. Поряд із цим, 

відзначимо, що прийняті директиви відповідають Конвенціям МОП, що 

додатково підкреслює важливість даного органу, утвореного при ООН. У той 

же час, розробляючи нові нормативні та директивні документи, МОП 

враховує позитивний досвід країн – членів ЄС, що вказує на двосторонній 

зв'язок між організаціями, та обраний правильний вектор розвитку, що 

передбачає реалізацію найкращих ідей та пропозицій, дієвість яких, крім 

наукових досліджень, перевірена часом та досвідом. 

Враховуючи наведений аналіз можемо назвати наступні ознаки 

суб’єктів механізму правового забезпечення охорони праці: 

1) Розгалуженість: суб’єктний склад міжнародного правового 

забезпечення характеризується значною кількістю органів, діяльність яких 

направлена, в тому числі, і на забезпечення реалізації особами прав на 

охорону праці. 

2) Системність: суб’єкти правового забезпечення пов’язані 

специфічними зв’язками у сфері виконання своїх повноважень, що 

розкривається через їхню взаємодію з метою належного правового 

забезпечення охорони праці на міжнародному рівні.  

3) Обмежена обов’язковість актів: розкривається через необхідність 

імплементації або ратифікації актів суб’єктів міжнародного забезпечення 

охорони праці державними законодавчими органами. У випадку відсутності 

відповідних дій, норми, закріплені у відповідних актах не мають юридичної 

сили в окремих державах. 

Поряд із суб’єктами, важливим елементом, на нашу думку, є способи 

правового забезпечення, а саме норми права, які слід розуміти як обов’язкові 

правила поведінки, які встановлюють для суб’єкта правовідносин права, 

обов’язки та заборони. Таким чином, саме правовими нормами 

встановлюються межі поведінки осіб, що є змістом правового регулювання. 

На думку, Н. П. Свиридюк,  норми права, як основний елемент 

механізму, виконують роль правової основи, закладають фундамент 
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можливих алгоритмів взаємодії суб'єктів права, моделюють ті чи інші 

напрями діяльності потенційного правопорядку [243, с. 25]. Є.О. Гіда 

зазначає, що норми права виконують специфічну функцію, яка включає: 1) 

визначення кола осіб, відносини між якими будуть врегульовані; 2) 

встановлення змісту відносин та об’єктів таких суспільних відносин; 3) 

визначення обставин, за настання яких суб’єкт повинен керуватися 

встановленою нормою; 4) розкриття змісту самого правила поведінки, а 

також державних заходів примусу, які будуть застосовані до особи, яка 

здійснила вийшла за встановлені межі поведінки [244, с. 96]. Таким чином, 

відзначається мета застосування норм права в межах механізму правового 

забезпечення, а саме моделювання поведінки осіб шляхом визначення осіб, 

обставин та на яких поширюється дія норм, та розкриття правил поведінки 

осіб за відповідних обставин. 

При цьому відзначимо, що в науковій літературі зустрічаються позиції, 

щодо виокремлення нормативно-правових актів як окремих елементів 

механізму правового регулювання, однак на нашу думку, їх головною 

функцією є систематизація правових норм та надання їм формалізованого 

характеру, відтак відсутні достатні підстави вважати їх окремим елементом. 

Важливість дослідження міжнародного механізму правового 

забезпечення охорони праці, зокрема в частині його складових – норм, які 

закріплюють правила та стандарти охорони праці, пов’язана із статусом 

таких міжнародних норм та відповідним поширенням їх дії на значну 

кількість осіб.  

Г. І. Чанишева також відзначає, що «міжнародно правове регулювання 

праці визначає як встановлену міжнародними договорами (актами) систему 

стандартів щодо регулювання праці, яку держави, що приєдналися до 

відповідного міжнародного договору (ратифікували його), використовують в 

національному трудовому законодавстві [245, с. 221]. Разом з тим, 

О.М. Ярошенко зазначав, що науковий підхід до твердження про пряму дію 

міжнародно-правових норм неминуче призводить його прихильників до 
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висновку про необхідність визнання актів міжнародного права джерелом 

внутрішнього права країни, що має пріоритет у разі колізії з 

внутрішньодержавними законами, це призводить до дискусії у наукових 

колах [246, с. 68]. Вважаємо, що відповідні дискусії можуть мати лише 

загально філософське підґрунтя, враховуючи позицію щодо необхідності 

визнання міжнародних нормативно-правових актів в ієрархії місцевого 

законодавства. 

Зокрема в сфері охорони праці, стаття 8 КЗпП України, яка конкретизує 

положення ст. 9 Конституції України щодо вітчизняного трудового 

законодавства, чітко встановлює, що у випадку, якщо міжнародним 

договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлені 

інші правила, ніж ті, які містить законодавство України про працю, то 

застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди». У 

Конституції і у Кодексі законів про працю України закріплено принцип 

пріоритету міжнародно-правових норм перед нормами національного 

законодавства [247, с. 23]. Таким чином, у зв’язку із прямим і однозначним 

регулюванням питання місця міжнародних актів в ієрархії законодавства, 

очевидним є відсутність необхідності у наукових дискусіях щодо змісту 

відповідного питання.  

Отже, міжнародні нормативно правові акти про працю безперечно є 

джерелами трудового права. При цьому, згідно встановленої ієрархії у 

правовій силі відповідних актів, вони мають пріоритет перед внутрішнім 

законодавством, якщо не суперечать Конституції України, що зумовлює 

необхідність в їх додатковому дослідженні з метою імплементації та 

застосування. Мова йде зокрема про ратифіковані конвенції Міжнародної 

організації праці, норми Європейської конвенції з прав людини у частині, що 

стосується трудових відносин. 

Так, проголосивши «доктрину євроінтеграції», Україна визначила, що 

для країни надзвичайно важливими є соціальні стандарти, закріплені в актах 

Ради Європи. Одним з основних актів, прийнятих для забезпечення 
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соціальних прав, звичайно є Європейська соціальна хартія, підписана З 

травня 1996 року та ратифікована Україною у 2006 році. Відповідно до 

Закону України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії 

(переглянутої)» Україна взяла на себе зобов’язання вважати частину І Хартії 

декларацією цілей, до здійснення яких вона прагнутиме відповідними 

засобами. Основна частина статей, які визнані обов’язковими до виконання 

для України, стосується трудових прав людини [248, с. 418]. Ратифікувавши 

Хартію, Україна створила правову основу для проведення реформ у 

соціальній сфері та внесення відповідних змін до національного 

законодавства, узгоджуючи його з вимогами цього документа. За Хартією 

передбачено дві системи контролю за виконанням зобов’язань: подання 

національних доповідей (звітів) і право колективного оскарження. 

Відповідно до вимог Хартії, Україна зобов’язана щорічно направляти 

національні доповіді про виконання вимог за статтями однієї з чотирьох 

тематичних груп, в яких має звітуватись, як саме виконуються взяті нею 

зобов’язання. Особливістю доповідей є те, що держава зобов’язана звітувати 

не лише за стан правової відповідності національного законодавства 

положенням Хартії, але й практичної її реалізації зі застосуванням 

статистичних відомостей по відповідним питанням [59, с. 43]. Отже можемо 

спостерігати застосування в Україні міжнародного механізму охорони праці 

через імплементацію норм міжнародних нормативно-правових актів, як 

складових елементів відповідного механізму. 

Положення Хартії зобов’язують роботодавців усувати ризики, 

пов’язані з виконанням робіт у шкідливих і небезпечних умовах праці, а там, 

де неможливо усунути або достатньою мірою знизити їх вплив, забезпечити 

захист іншим чином. Роботодавцю необхідно надавати таким працівникам 

або щорічну додаткову відпустку, або встановлювати скорочений робочий 

час на таких роботах. Трудове законодавство України повністю виконує 

зазначену вимогу, встановлену Хартією. Однак на практиці правила про 

надання додаткових відпусток за роботу у шкідливих і небезпечних умовах 
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праці часто не дотримуються роботодавцями, а працівники у свою чергу або 

не знають про наявність у них права на щорічну додаткову оплачувану 

відпустку, або не хочуть починати полеміку з роботодавцем під загрозою 

звільнення. 

Досліджуючи акти МОП щодо охорони праці безпосередньо, 

відзначимо, що І. Я. Кисельов пропонує класифікувати їх на акти, якими 

встановлюються міжнародні правила безпеки і гігієни праці, та акти, що 

спрямовані на забезпечення дотримання цих правил [249, с. 520–521]. 

Відповідна класифікація є достатньо обґрунтованою, в тому числі, 

враховуючи, що механізм правового забезпечення охорони праці становлять 

не тільки норми, але і гарантії їх виконання. Таким чином, відповідна 

класифікація актів МОП співпадає зі змістом механізму правового 

забезпечення, зокрема нормами є правила безпеки та гігієни праці, тоді як 

гарантіями є акти, які спрямовані на забезпечення дотримання цих правил. 

Враховуючи дану класифікацію, О.Г. Середа пропонує наступне 

віднесення конкретних актів до відповідних груп. До першої групи, на наш 

погляд, доцільно відносити:  

1) принципи національної державної політики в царині безпеки та 

гігієни праці (Конвенція № 155 і Рекомендація № 164);  

2) загальні та галузеві правила з техніки безпеки і спеціальні технічні 

правила оснащення верстатів і машин захисними пристроями (Конвенція № 

119 і Рекомендація № 118);  

3) правила з гігієни праці (повітря, шум, вібрація), забезпечення гігієни 

праці за використання на виробництві хімічних речовин (Конвенції № 148, 

177, Рекомендації № 156, 177); галузеві правила з гігієни праці у 

промисловості, в торгівлі, в установах, на морському транспорті (Конвенція 

№ 120,Рекомендація № 120); санітарно-гігієнічні правила, що захищають 

працівників від виробничих загроз у вигляді небезпечних токсичних речовин: 

бензолу, азбесту, білого фосфору, канцерогенних речовин, свинцевих білил, 
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радіації, спор сибірської виразки (із цих питань прийнято більше 10 

конвенцій);  

4) заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві 

(Конвенція № 174 і Рекомендація № 181);  

5) міжнародні стандарти з перенесення і пересування тягарів 

(Конвенція № 127 і Рекомендація № 128);  

6) медичний огляд трудящих, зайнятих на особливо шкідливих роботах 

(Рекомендація № 97).  

До другої: 

1) створення на підприємствах служб гігієни праці (Конвенція № 161 і 

Рекомендація № 171);  

2) інспекція праці у промисловості, торгівлі, сільському господарстві, у 

будівництві, на транспорті, в гірничодобувній промисловості (Конвенція № 

81, Протокол 1995 р. до Конвенції № 81, Конвенція № 129, рекомендації № 

81, 82, 133) [250, c.220].  

Цілком погоджуємось із проведеним вченою аналізом та 

виокремленням відповідних актів із визначенням їх належності до окремої 

групи. Можемо відзначити, що першій групі відповідають саме встановлені 

МОП правила щодо забезпечення охорони праці, тоді як створення 

спеціальних органів, до повноважень яких входить контроль за дотриманням 

встановлених правил, на нашу думку, цілком відповідає другій групі актів, 

які приймались на забезпечення виконання встановлених правил, та за своєю 

природою є гарантіями дотримання нормативів та стандартів охорони праці. 

Відзначається, що завдяки актам першої групи, здійснюється розвиток 

законодавства, оскільки встановлюється значна кількість техніко-юридичних 

стандартів та правил [251, с. 263]. Зокрема, за загальним правилом, на 

роботодавця покладається обов’язок створити та облаштувати працівникам 

умови праці, що будуть відповідати вимогам безпеки. Вказується, що 

відповідний обов’язок роботодавця, як сторони трудового договору, 

складається з окремих елементів, а саме: обов’язки забезпечити безпеку 
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виробничих приміщень, устаткування, технологічних процесів та надати 

працівнику необхідні для індивідуального захисту засоби, надати робітнику 

необхідну для безпечного виконання трудової функції інформації, а також 

проводити медичні огляди працівників, у разі такої необхідності [252, с. 114]. 

Таким чином встановлюється система правил щодо організації охорони 

праці, встановлення стандартів, яких повинні дотримуватись роботодавці, які 

є особами, що відповідальні за встановлення належних умов праці для своїх 

працівників. Встановлення окремих обов’язків, які передбачають конкретні 

правила для роботодавців, беззаперечно є важливим елементом норм права, 

як елемента механізму правового забезпечення, з метою розвитку і 

урегулювання відносин в сфері охорони праці. 

Враховуючи наведений аналіз, можемо відзначити, що ознаками норм, 

як елементу міжнародного механізму правового забезпечення охорони праці 

є: 

1) Юридична значущість: норми мають безпосередній вплив на 

відносини в сфері охорони праці, оскільки встановлюють правило поведінки 

для суб’єктів відповідних правовідносин. 

2) Регулятивний характер: норми призначені для надання суб’єктам 

правовідносин у сфері охорони праці комплексу прав та покладення на них 

ряду обов’язків. 

3) Соціальний характер: метою встановлення норм у сфері охорони 

праці є забезпечення працівників безпечними умовами праці. 

Іншим важливим елементом механізму правового регулювання є 

гарантії, оскільки саме встановлення будь-якого обов’язку, не може 

гарантувати його належне виконання тими суб’єктами, на яких він 

покладається. Відповідна необхідність встановлення гарантій 

підтверджується О.І. Наливайко, який відзначає, що не забезпечені засобами 

захисту права, є лише декларативними права у випадку їх порушення [253, с. 

13]. Цілком погоджуємось із науковцем, оскільки відсутність контролю за 

дотриманням прав та виконанням обов’язків і відсутність окремих гарантій 
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та можливостей захисту не може вказувати на належний стан правового 

забезпечення, так як встановлені правила поведінки не є гарантованими до 

виконання, що нівелює можливість використання механізму правового 

забезпечення з метою досягнення необхідного рівня урегульованості 

правовідносин. 

Однією із важливих гарантій дотримання законодавства в сфері 

охорони праці є створення спеціальних органів, мета діяльності яких 

заключається в забезпеченні дотримання встановлених правил. М. Зоммер 

відзначає, що дотримання норм міжнародного права у відповідності до їх 

визначенню МОП, повинно стати звичайною справою в усіх країнах планети 

[254, с. 36]. Враховуючи кількість членів МОП відповідна практика та ціль не 

є недосяжною, а завдяки створенню відповідних органів та їх належній 

роботі можливо забезпечити належні стандарти дотримання необхідних для 

безпечної праці правил. Відповідна увага до актів даної організації, та 

необхідності їх застосування в максимальній кількості країн, пов’язана із 

високим рівнем розробки методів регулювання, закладених в прийняті 

організацією норми, що ґрунтується на значних аналітичних дослідженнях 

успішного досвіду ефективного регулювання трудових відносин, в тому 

числі, в сфері охорони праці. 

Так, статтями 1 та 22 Конвенції МОП №81 1947 року передбачено 

обов’язок за країнами – членами МОП створювати інспекції праці на 

промислових та торговельних підприємствах. Стаття 2 даної конвенції 

визначає мету діяльності відповідних інспекцій, а саме забезпечення 

належного застосування норм і стандартів охорони праці. Саме у відповідних 

цілях інспектори наділені правом безперешкодно та у будь-який час 

інспектувати підприємство, при цьому отримуючи доступ до будь-яких 

приміщень та документів [255]. Відзначимо, що діяльність відповідних 

інспекцій є дієвим механізмом дотримання законодавства в сфері трудових 

відносин в цілому, та охорони праці зокрема. Необхідно вказати, що 

зазначена вище конвенція є ратифікованою в Україні, та на виконання 
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положень якої свої повноваження реалізує Державна служба праці України, 

яка, особливо після збільшення санкцій за недотримання трудового 

законодавства здійснює досить активну діяльність по виявленню та 

покаранню порушників чинних правил трудових відносин.  

Додатково, в профілактичних цілях, відповідно до Конвенції МОП від 

26.06.1985 № 161 [256], в країнах, в яких ратифіковано відповідну Конвенцію 

повинні створювати служби гігієни праці, до сфери відповідальності яких 

належать профілактичні функції та консультування суб’єктів трудових 

правовідносин щодо питань, які виникають у зв’язку із гігієною працею та її 

забезпеченням. Необхідно зазначити, що не зважаючи на ратифікацію 

Україною даної конвенції, єдиного органу, на якого покладались би 

вищевказані функції, на даний час не створено. 

М. І. Іншин вказує, що національні органи, до повноважень яких 

входять питання дотримання трудового законодавства, повинні регулярно 

здійснювати моніторинг своїх програм та процедур нагляду, при цьому 

приділяючи особливу увагу секторам, в яких працюючі жінки становлять 

значну частку [257, с. 920]. Підтримуємо відповідну позицію, оскільки 

правовідносини в сфері охорони праці не є статичними, а у зв’язку із їхнім 

розвитком питання стандартів та контролю за їх дотриманням повинно 

змінюватись відповідно до змін у правовідносинах, що забезпечить належний 

рівень узгодженості в сфері регулювання. 

Підсумовуючи, необхідно відзначити, що до ознак гарантій, як 

складової механізму правового регулювання охорони праці ми можемо 

віднести наступні: 

1) Нормативний характер: встановлені гарантії за своєю природою є 

нормами права, що у свою чергу дозволяє зробити висновок про належність 

ознак норм права до гарантій.  

2) Охоронюваний характер: гарантії є нормами права, що 

встановлюють умови застосування прав та обов’язків суб’єктами відносин у 
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сфері охорони праці, а також встановлюють правила реагування 

компетентних органів на порушення правил поведінки у даній сфері. 

Проведений нами аналіз міжнародного механізму правового 

забезпечення охорони праці свідчить про низький рівень дослідження даного 

питання, що, очевидно пов’язано із специфічністю розглядуваного питання. 

Відтак, для формування висновків нами було використано наукові доробки 

вчених щодо загальних понять, які формують дефініцію міжнародного 

механізму правового забезпечення охорони праці. 

В процесі дослідження нами сформовано авторське визначення 

поняттям механізму правового забезпечення та механізму правового 

регулювання. Встановлено їхній взаємозв’язок, який розкривається через 

поглинання поняттям механізм правового забезпечення дефініції механізм 

правового регулювання. Даний висновок може бути важливим в контексті 

використання наукових робіт, присвячених механізму правового 

регулювання, в подальших деталізованих дослідженнях механізму правового 

забезпечення для більш детальної його характеристики. 

Надано визначення міжнародному механізму правового забезпечення 

охорони праці та проаналізовано його структурні елементи, а саме норми, 

гарантії та суб’єктів, що діють на даний час, а також виділено їхні ознаки. 

Виявлено, що найбільший вплив на забезпечення охорони праці на 

міжнародному рівні здійснюється Міжнародною організацією праці, відтак 

проаналізовано нормативно правові акти в сфері охорони праці, встановлені 

ними правила поведінки та гарантії забезпечення дотримання відповідних 

правил. 

Враховуючи важливе значення міжнародних нормативно-правових 

актів в цілях регулювання відносин з охорони праці вважаємо, що питання 

дослідження та формування ефективного міжнародного механізму правового 

забезпечення охорони праці потребує подальших досліджень. 
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3.2 Механізм національного правового забезпечення охорони праці 

Взаємозв’язок між суспільством та державою постійно збільшується та 

трансформується від централізованого впливу до партнерських відносин. 

Такі відносини дозволяють швидше реагувати на зміни у суспільстві, 

запроваджувати інноваційні технології та зменшувати витрати часу й коштів. 

Усі зміни повинні відбиватись й у законодавстві та правовому забезпеченні. 

Серед пріоритетних напрямів взаємовідносин між державою та суспільством 

є забезпечення соціальних прав населення, а отже й встановлення належного 

рівня охорони праці. Саме тому актуальним є дослідження національного 

механізму правового забезпечення охорони праці.  

Дослідження даного механізму дозволить визначити основні проблеми 

із втіленням у життя законодавчих приписів. Оскільки механізм правового 

забезпечення залежить, як від норм права, так й від їх реалізації суб’єктами 

права. Отже, можна буде дослідити взаємозв’язок між державою та 

соціумом, а також основні фактори, що впливають на трансформацію й 

вдосконалення такого зв’язку.  

Крім того, саме за допомогою дослідження механізму правового 

забезпечення можна досягнути збільшення рівня комплексності та 

системності між різними його елементами. Важливо обрати елементи, що усі 

взаємодіють між собою, а не застосовуються у виключних випадках чи 

відображають одну його сторону. Крім того, національний механізм повинен 

взаємодіяти із міжнародним та відповідати нормам й принципам, що 

встановленні у міжнародних нормативно-правових актах й рекомендаціях. 

Це допоможе належним чином змінити законодавство та підвищити його 

ефективність й результативність, а отже й підвищити рівень охорони праці на 

практиці.  

Досконалий національний механізм правового забезпечення охорони 

дозволить зменшити навантаження на державні органи, оскільки власне 

трудові відносини між працівником та роботодавцем щодо охорони праці 

набудуть нових рис та потребуватимуть не контролю та притягнення до 
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юридичної відповідальності, а здійснення загального нагляду та проведення 

заохочувальних заходів з метою стимулювання розвитку. 

Науково-теоретична розробка питання механізму правового 

забезпечення охорони праці впливати, звісно, вплине й на розвиток поглядів 

законодавця та вдосконалення нормативно-правової бази. Разом з тим, 

належний механізм при його реалізації дозволить збільшити рівень 

правосвідомості та соціальної відповідальності серед усіх суб’єктів охорони. 

Належність механізму обґрунтовується взаємодією усіх його елементів, отже 

наукове дослідження повинно виділити їх основні риси та сутність задля 

встановлення високого рівня їх впливу один на одного. Відповідно, при 

впровадженні на практиці теоретичних напрацювань, зростатиме рівень 

забезпечення охорони праці, задоволеності людей умовами праці, а отже й 

прагнення до збереження їх збереження, що підвищить рівень персональної 

відповідальності та усвідомленості наслідків власних дій кожним суб’єктом 

охорони праці. 

На науково-теоретично рівні дане питання досліджували наступні 

науковці: Ю. А. Андрійчук, О.М. Гумін, Л. І . Заморська, А. Ю Кондратьєв, 

О.Є. Костюченко, О. М. Литвинов, Л. В Могілевський, О. І Наливайко, О. М 

Обушенко, О.І. Остапенко, Є.В. Пряхін, І. А. Сердюк, О. П Сидоренко, Я. В 

Сімутіна, В. В. Юровська. 

Механізм є однією із універсальних категорій, що застосовується у 

різноманітних сферах, що досліджується як на науково-теоретичному рівні, 

так й практично реалізується. У тлумачному словнику надається наступне 

визначення: механізм — це сукупність процесів, прийомів, методів, підходів 

258  Такою 

метою, в загальносуспільному контексті, можливо вважати досягнення 

високого рівня добробуту, дотримання основних правових принципів. 

Однією із складових добробуту є й власне, комфортні умови праці, що 

забезпечуються, у тому числі й, охороною праці. Саме вона є одним із 

найбільш важливих та великих за обсягом інститутів трудового права. З 
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метою втілення її правових норм в життя, необхідно передбачити належний 

механізм правового забезпечення. 

Щодо даного питання О. Є. Костюченко зазначає, що правове 

забезпечення – це безперервна діяльність суб’єктів права зі створення 

правових умов, в межах їхньої компетенції, усіма правовими засобами щодо 

закріплення, реалізації, гарантування, охорони та захисту прав і свобод осіб 

123  здійснення правового забезпечення 

необхідним є суб’єкт такого здійснення. Саме від суб’єкта залежатиме чи 

вдасться відповідним особам реалізовувати надані їм права та обов’язки.  

Правового характеру терміну «механізм» надає у власному дослідженні 

кружка та надає наступне тлумачення механізму правового забезпечення: 

система різних за своєю природою і функціями юридичних засобів, що дають 

змогу досягати його цілей [259, с. ]. Найперше, важливим є розуміння 

механізму, як системи, що дозволяє говорити про взаємозв’язок кожного її 

елементу. Також, із формулювання «різних за природою» можна дійти 

висновку, що механізм правового забезпечення відіграє об’єднуючу роль. 

Саме дане визначення можливо застосовувати як для міжнародного, так і 

національного механізмів.  

Проте, в контексті дослідження національного механізму правового 

забезпечення охорони праці більш важливим є виділення різниці між двома 

рівнями правового забезпечення. Оскільки, аналізуючи дані визначення, 

можна прийти до висновку, що існує значна різниця між елементами та 

власне дією механізму правового забезпечення на даних рівнях. Так, чим 

більш наближеним до суспільства та його потреб є суб’єкт, тим чіткіші й 

дієвіші засоби він може обрати. І навпаки, віддаленість дозволяє побачити 

усю систему загалом, виділити недоліки та виправити їх. Саме таким чином 

співвідноситься міжнародний та національний механізм правового 

забезпечення. 

Доречно визначає О. П. Сидоренко, що сутність держави, її функції 

щодо сприяння фактичній реалізації законності, встановлення відповідності 
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суспільних відносин приписам норм права та є діяльністю держави, її органів 

щодо впорядкування суспільних відносин, їх юридичного захисту, охорони, 

реалізації й розвитку. У такому разі йдеться про всі заходи держави, 

спрямовані на забезпечення 260

контексті охорони праці, дані заходи будуть спрямовані на забезпечення прав 

працівників щодо безпечних, комфортних та належних умов праці, які б не 

завдавали шкоди його життю та здоров’ю, а також забезпечення виконання 

роботодавцем своїх обов’язків щодо створення таких умов праці.  

У загальноправовому аспекті механізм правового забезпечення 

досліджує Н. М. Оніщенко та вказує, що механізм забезпечення прав і свобод 

особи є єдиним, цілісним і якісно самостійним явищем правової системи. Це 

комплекс взаємозв'язаних, взаємодіючих юридичних передумов, 

нормативних засобів і загальносоціальних умов, що створюють належні 

юридичні та фактичні можливості для повноцінного здійснення прав і свобод 

людиною [261, С. 488]. Тобто, можна зробити висновок, що механізм 

правового забезпечення залежить не лише від держави та права, але й від 

поведінки самих суб’єктів правовідносин. Саме дана ознака визначає й 

відмінність між механізмом правового регулювання та механізмом правового 

забезпечення. Як вірно зазначає О. Ф. Скакун, правове регулювання, а також 

його механізм, являє собою важливу загальнотеоретичну категорію. Воно 

дозволяє не тільки згрупувати явища правової дійсності, пов’язані з 

вирішенням життєвих ситуацій, представити їх цілісність, але й відобразити 

їх у працюючому, системно-впливовому вигляді, висвітлити специфічні 

функції, що впливають на ті або інші юридичні явища в правовій системі, 

206  

Тобто правове регулювання та правове забезпечення об’єднані саме 

наявністю правового впливу. Проте, правове забезпечення дозволяє 

правовим явищам та явищам соціальним взаємодіяти між собою, в той час, як 

правове регулювання лише базується й відштовхується від суспільних потреб 

та інтересів. Даний тезис знову ж підтверджує висновок, зроблений у 
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попередньому розділі, щодо включення механізму правового регулювання до 

механізму правового забезпечення. Разом з тим, на національному рівні, де 

кількість елементів механізму зростає, даний факт розкривається більш 

широко. 

У дослідженні дисципліни праці кружка теж визначає механізм 

правового забезпечення та тлумачить його, як сукупність юридичних засобів, 

які переводять встановлені у нормах права правила поведінки в процес 

безпосередньої праці конкретного учасника суспільно-трудових відносин 

262, с. 

відносини, в тому числі й щодо охорони праці. Проте, виділяти єдину мету 

механізму щодо забезпечення їх взаємозв’язку є некоректним та знано 

звужує можливості правового забезпечення. Крім того, механізм не може 

бути сукупністю, оскільки сукупність не здатна забезпечити його дію, 

елементи позбавленні зв’язку не зможуть впливати один на одного, а отже й 

сам механізм не запуститься.  

Тож, враховуючи попередні наукові дослідження щодо поняття 

охорони праці та міжнародного механізму правового регулювання можна 

дійти висновку, що національний механізм правового забезпечення — це 

цілісна та налагоджена система, яка поширює свою дію на чітко визначену 

територію та регулює за допомогою використання правових засобів та 

методів, встановлення правових норм та застосування юридичної 

відповідальності за їх порушення чи недотримання, суспільні відносини між 

суб’єктами охорони праці з метою забезпечення прав працівника на життя, 

здоров’я та безпечні умови праці та регламентації поведінки роботодавця 

щодо надання гарантій забезпечення цих прав.  

Тож, міжнародний та національний механізм правового забезпечення 

охорони праці відрізняються рівнем деталізованості. У свою чергу, 

деталізованість розкривається через більшу кількість елементів механізму. 

Ю. А. Андрійчук, що необхідним є підбір таких елементів механізму, що на 



199 
 

 

виході дадуть максимальну ефективність при мінімальних витратах енергії 

[263, 10]. Саме даним критерієм необхідно керуватись при виборі найбільш 

ефективних елементів механізму правового забезпечення охорони праці. Такі 

елементи повинні досягати мети із встановлення безпечних та комфортних 

умов праці, проте й поєднуватись між собою та взаємодіяти, внаслідок чого 

усі затрати будуть мінімізовані. 

Так, на переконання К. Г. Волинка, до елементів механізму правового 

забезпечення належать такі: юридичні норми, нормативно-правові акти, акти 

офіційного тлумачення, юридичні факти, правовідносини, акти 

правореалізації, правосвідомість і режим законності та правопорядку, який 

264, с. 

 

В контексті ж охорони праці не все з наведеного автором можливо 

зарахувати до елементів механізму. Так, ціль правового регулювання для її 

досягнення повинна бути чітко визначена та відповідно постійно 

змінюватись у момент її здійснення, лише у такому випадку, на думку 

автора, відбудеться становлення правопорядку. Проте, на практиці втілити 

такий правопорядок виявиться неможливим. Саме тому більш доцільно 

вживати термін «мета», що має більш загальне значення. Що ж до самого 

правопорядку, то необхідно зауважити, що згідно Сучасного українського 

словника, порядок — це стан, коли все робиться, виконується так, як слід, 

135

Тобто, правопорядком можна вважати стан, коли все робиться відповідно до 

встановленого права. Тобто, сам правопорядок є наслідком належного 

механізму правового забезпечення, а не його елементом.  

Дещо ширше бачення має О. І. Остапенко, що визначає наступні 

елементи у механізмі адміністративно-правового забезпечення: норми 

адміністративного права; акти тлумачення норм адміністративного права; 

акти застосування норм адміністративного права; адміністративно-правові 

відносини, що виникають, реалізуються та припиняються під час 
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застосування норм адміністративного права; державно-владні повноваження 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання [265, с. 148]. Розглядаючи 

можливість застосування даного підходу до охорони праці, варто дещо 

звузити список. Так, акти тлумачення норм у охороні праці не відграють 

значну роль, оскільки сама сутність й рівень реалізації залежить від 

практичного втілення, а отже не від розуміння кожним конкретним суб’єктом 

правової норми, а від належного законодавчого закріплення, що має високу 

юридичну техніку. Також, варто зазначати, що державно-владні 

повноваження у контексті саме охорони праці, включаються до прав і 

обов’язків трудових відносин та пов’язаних із ними, тому виділяти їх окремо 

є недоречним. Разом з тим, інші ж елементи є загальними як для механізму 

адміністративно- правового забезпечення, так із для охорони праці. 

П. О. Шорський, у своєму дослідженні виборчих прав визначає 

наступні елементи механізму адміністративно-правового забезпечення: 

принципи забезпечення виборчих прав громадян, адміністративно-правових 

норм, адміністративно-правових відносин, юридичних гарантій (одним із 

видів яких є притягнення до адміністративної відповідальності), 

адміністративно-правових форм та методів забезпечення виборчих прав [266, 

с. 2]. Погоджуючись із автором щодо більшості елементів, варто зазначати 

принципи та гарантії є більш характерним для міжнародного механізму, 

оскільки саме він дозволяє узагальнити практику охорони праці належним 

чином. Дійсно, юридична відповідальність виступає одним із засобів 

гарантування реалізації прав та виконання обов’язків. Проте, саме вона 

закріплюється на національному рівні, отже більш доречним буде включення 

до елементів національного механізму, не усі гарантії, а саме юридичну 

відповідальність. Досліджуючи адміністративно-правову форму, слід 

зазначити, що охорона праці реалізується дещо відмінним шляхом та не 

потребує чітко визначеної саме адміністративної процедури, тому й 

необхідність включати такий елемент до механізму відсутня. 
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Зовсім інший підхід використовує О. М. Гумін та виклює до механізму 

адміністративно-правового забезпечення такі елементи: об’єкт 

адміністративно-правового забезпечення; суб’єкт адміністративно-правового 

забезпечення; норми права (норми адміністративного права); 

адміністративно-правові відносини та їх зміст; гарантії, заходи, засоби, 

форми та методи адміністративно-правового забезпечення [129, с. 49]. Проте, 

включення до елементів суб’єкта є недоречним, оскільки саме від них 

залежить зовнішнє втілення, реалізаціє механізму, коли ж елементи є 

внутрішньою будовою механізму. Разом з тим, до елементів в контексті 

охорони праці слід включити засоби та методи. Проте, вони проявляються 

через юридичні факти та акти реалізації.  

На думку, Ю. С. Шемшученко та С. В. Бобровник до елементів 

механізму можливо віднести такі: норми права; факти юридичні; власне 

правові відносини, тобто суспільні відносини, опосередковані нормами 

права; акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин, тобто 

дії цих суб’єктів у межах приписів відповідних правових норм; правові 

санкції щодо порушників норм права [267, с. 40–41]. На основі даного 

визначення, можна зазначати, що усіх елементи взаємодіють між собою, що 

уже свідчить про відповідність критерію ефективності та мінімізації затрат. 

Так, юридичні факти активізують дію норм права, що втілюється у 

відносинах між суб’єктами охорони праці та у разі настання факту їх 

порушення настає юридична відповідальність. Варто наголосити, що існує 

різниця між санкцією та юридичною відповідальність, під першою розуміють 

засоби примусового впливу, що застосовуються у разі невиконання або 

неналежного виконання зобов'язання. Тобто, санкція уже наслідком визнання 

необхідності застосування юридичної відповідальності, тому більш 

доцільним було б застосування саме даного формулювання. 

 Водночас, юридичну відповідальність не можна назвати саме 

обов’язковим елементом правового забезпечення, так як вона наступає тільки 

у виключних моментах порушення прав або ж не дотримання заборон. 
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Правомірність актів безпосередньої реалізації прав та обов’язків, у свою 

чергу, взагалі ж виключає можливість її застосування. Щодо виконання 

функції гарантування, то права й обов’язки забезпечуються й іншими 

правовими методами та засобами, такими як заохочення та рекомендації. 

Крім того, включення юридичної відповідальності до механізму правового 

забезпечення охорони праці може викликати дисбаланс, як між іншими його 

елементами, так і у взаємовідносинах між державою та суспільством через 

встановлення наголосу на централізоване управління та недотримання 

принципів рівності й добровільності.  

Тож, на основі проаналізованих наукових позицій та враховуючи 

сутність охорони праці, до елементів національного механізму правового 

забезпечення охорони праці слід віднести: 

1) норми права із охорони праці; 

2) правовідносини між суб’єктами охорони праці; 

3) юридичні факти, що стосуються охорони праці; 

4) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів охорони праці. 

Варто наголосити, що на практиці існує логічна послідовність втілення 

елементів механізму правого забезпечення охорони праці, що й гарантує їх 

взаємодію та системність. Проте, з теоретичної точки зору, важливою є не 

послідовність дослідження, а комплексний підхід, що дозволить виявити такі 

взаємозв’язки та з’ясувати їх роль. Саме тому, аналіз кожного конкретного 

елементу буде також базуватись на висновках зроблених щодо інших 

елементів. 

Норма права є однією із найбільш досліджуваних наукових тем, 

водночас, єдиного підходу до визначення її поняття й досі немає. На 

сьогодні, існує класичний підхід, згідно якого норма права є правило 

поведінки. Так, Д. О. Сумський, який визначає норму права як встановлене 

або санкціоноване державою загальнообов’язкове правило поведінки, яке 

формулюється у вигляді чітко визначених прав та обов’язків і гарантується 

примусовою силою держави [268, с. 22]. Проте, значним недоліком таких 
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визначень є акцентування уваги на ролі держави та її примусу. Крім того, 

норма права може встановлювати не лише права й обов’язки, в контексті 

охорони праці, це можуть бути й норми-визначення та норми процедурного 

характеру.  

Більш сучасне визначення надає О.Ф. Скакун, норма права – це 

загальнообов’язкове правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно 

до визнаної в ньому справедливої міри свободи й рівності та формально 

визначене (встановлене чи санкціоноване) і забезпечене державою з метою 

206 . 

Позитивним моментом є розподіл функцій між суспільством , яке й 

формулює таке правило та державою, що власне й забезпечує його. Також, 

важливим є звернення до основних принципів моралі, що розкривається 

через категорії «свобода й рівність». Водночас, залишено поза увагою 

способи та засоби за допомогою яких реалізується норма права та власне й 

суб’єктів. 

Розширене поняття надає Л. І. Заморська, що під нормою права розуміє 

особливий вид соціальних правил поведінки загального характеру, що 

встановлені, визнані чи санкціоновані компетентним органом держави або в 

іншому, передбаченому нею порядку, які мають загальнообов’язкову силу, 

регулюють суспільні відносини в інтересах громадян і суспільства, 

виражаються публічно у формально-визначених приписах, як правило, в 

письмовій формі, та передбачають можливість застосування державно-

примусових заходів, включаючи відповідальність перед державою в разі 

порушення цих норм з метою їх підтримання та неухильного виконання [269, 

льну спрямованість, що яскраво 

проявляється у нормах щодо охорони праці, метою яких є встановлення 

належного рівня забезпечення пав працівників. Проте, мета встановлення 

норм та відповідальності за їх порушення, що наведена автором, значно 

звужує їх функціональність. Аналіз мети, дозволяє дійти висновку, що 

юридична відповідальність існує задля встановлення режиму виконання 
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норм. Проте, використовуючи саме соціальну направленість, можливо 

зробити висновок про існування юридичної відповідальності задля 

забезпечення належного рівня відносин між суб’єктами права щодо 

виконання й дотримання їх прав та обов’язків. Крім того, дане визначення, 

скоріше перечислює особливості норми права, ніж розкриває саму сутність 

та зміст поняття, що є помилковим підходом. 

Окрім класичного підходу, існують й більш індивідуальні. Так, Н. В. 

Стецик, розуміє норму права як ідеальну логічну конструкцію, що 

відображає таку загальну закономірність права, як встановленість та 

270, с. 

для пояснення великої кількості різноманітних правових та не правових явищ 

та потребує окремого обґрунтування. Крім того, знову ж наголошується лише 

на впливі з боку держави, коли ж фактично відбувається взаємодія між 

державою та суспільством. 

Зовсім інший підхід використовує Л. В. Могілевський та розглядає 

норму права як найпростіше, односистемне правове утворення в складі 

системи права, що має логічно завершений і цілісний характер, у якому 

271

даного визначення, дозволяє прийти до висновку, що автором був 

використаний формально-юридичний метод. Дійсно, норма є одним 

найменшим, однак завершеним правовим явищем. Такий метод, дозволяє 

розглянути внутрішні особливості норми, її будову. Проте, саме комплексний 

підхід дозволить виділити усю сутність норм права щодо охорони праці, 

тому його використання є більш доречним. 

 Тож, на основі проаналізованих загальнотеоретичних підходів та 

вираховуючи усі елементи сутності охорони праці, можна дійти висновку, що 

норми права в сфері охорони праці — це соціально направленні, 

загальновизнані та формально вираженні правила, що встановлюються або 

санкціонуються державою та її відповідними органами щодо регулювання 
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правовідносин між суб’єктами охорони праці щодо реалізації ними власних 

прав та обов’язків, дотримання заборони, а також щодо застосування 

юридичної відповідальності за їх порушення задля забезпечення прав 

працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці та регламентації 

поведінки роботодавця щодо надання гарантій реалізації цих прав. 

Звісно, для норм права у сфері охорони праці характерними є усі 

загальні властивості норми права, до таких А. Ю. Кондратьєв відносить: 

встановлюються, санкціонуються чи ратифікуються державою і тому мають 

державно-владний характер; є формально визначеними 

загальнообов’язковими правилами поведінки; закріплюються в правових 

актах, що видаються компетентними державними органами; мають 

двохсторонній характер, тобто встановлюють не тільки права, а й обов’язки 

учасників правовідносин; визначають певні варіанти поведінки; їх 

дотримання забезпечується шляхом як юридичного примусу, так і 

застосування різноманітних організаційних, роз’яснювальних, стимулюючих 

272, с. 65-  

Водночас, норми права у сфері охорони праці володіють власними 

особливостями, що визначають їх сутність та методи й засоби, якими їх 

втілюють у життя. Саме спеціальні ознаки дозволяють визначити межі дії 

норми, а отже й застосування механізму правового забезпечення. Так, до 

особливостей норм права у сфері охорони праці слід віднести:  

1. Різновекторність 

2. Зв’язок із різними правовими інститутами 

3. Дихотомічність 

Різновекторність розкривається через велику кількість напрямків, що 

охоплюються охороною праці. Так, О. М. Обушенко зазначає, що до охорони 

праці входять норми, що регулюють організацію охорони праці на 

підприємстві; розроблення та прийняття інструкцій з охорони праці; 

здійснення заходів щодо індивідуального захисту від виробничих травм і 

професійних захворювань; охорону праці жінок, неповнолітніх та інвалідів; 
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нагляд і контроль за додержанням норм із охорони праці; відповідальність 

працівників, зокрема роботодавців, за порушення норм з охорони праці [273, 

с. 230]. Проте, усі вони є пов’язаними та створюють систему та певну 

послідовність. Так, спочатку необхідно створити порядок, якого слід 

дотримуватись, тоді точні інструкції із реалізації кожного конкретного 

способу захисту, а вже потім передбачити відповідальність як для 

працівника, так й для роботодавця за їх порушення.  

Зв’язок із різними правовими інститутами розкривається через 

властивості саме відносин з охорони праці, що є частиною трудових відносин 

та пов’язаних із ними. Відповідно, виникає питання приналежності тих чи 

інших відносин саме до охорони праці. Так, ч. 3 ст. 41 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення передбачено, що фактичний допуск 

працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), 

допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, без дозволу на 

застосування праці іноземця або особи без громадянства - тягнуть за собою 

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які 

використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі 

154

відносини між державним органом та суб’єктом приватного права. Водночас, 

на нашу думку, дані відносини не можна вважати виключно 

адміністративними, оскільки вони безпосередньо стосуються охорони праці 

та її забезпечення. Аналогічно, діяльність державних органів щодо нагляду й 

контролю можна вважати виключно адміністративною лише у випадку 

відсутності взаємодії із суб’єктом охорони праці.  

Дихотомічність норм права із охорони праці розкривається через їх 

зміст. Так, аналіз законодавства дозволяє виділити типовий зміст, що 

регулює права й обов’язки суб’єктів охорони праці. Також, це й нетипові 

норми, що визначають певні поняття, встановлюють загальний порядок або ж 

закріплюють певний напрямок розвитку. Так, Законом України «Про охорону 
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праці» було встановлено, що охорона праці — це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

1

Така норма не впливає безпосередньо на прав та обов’язки, немає у своєму 

складі санкцію, проте визначає самі межі застосування нормативно-правових 

актів. Різноманітність проявляється й через встановлення норм на різних 

ієрархічних рівнях, починаючи від Конституції та закінчуючи локальними 

актами на підприємствах.  

Тож, норми права у сфері охорони праці є слугують упорядкуванню та 

правовому визначенню суспільних відносин у даній сфері. Саме тому, вони 

повинні водночас бути як максимально узагальненими, щоб мати можливість 

впливати на велику кількість суспільних відносин, так й мати посилання на 

конкретні юридичні факти задля встановлення меж та можливості 

використання залежно від напряму охорони праці. Важливо, щоб у нормі 

права був збережений баланс, що допоможе вірно обрати найважливіші 

суспільні відносини та забезпечити як свободу прав для суб’єкта охорони 

праці, так і задоволення загальносуспільних інтересів.  

Наступним елементом механізму правового забезпечення охорони 

праці є правовідносини з охорони праці. Вони володіють власною 

специфікою, проте й підпорядковані загальному розумінню правовідносин та 

трудових відносин, до видів яких вони й відносяться.  

Тож, М. В. Цвік досліджує правовідносини на загальнотеоретичному 

рівні та розуміє їх, як суспільні відносини, які є юридичним виразом 

суспільних відносин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від 

іншої сторони виконання певних дій або утримання від них, а інша сторона 

повинна виконати ці вимоги, що охороняються державою [26, c. 584].  

Проте, таке розуміння є доволі одностороннім, оскільки кожен із 

суб’єктів правовідношення володіє, як правами, так і обов’язками. Так, у 

контексті охорони праці, працівник володіє як правами щодо безпечних умов 
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праці, так і обов’язку дотримуватись встановлених правил безпеки та 

поводження.  

А. Ф. Крижановский вважає, що правові відносини виникають на 

“перетині” суспільних відносин і права, набувають правового характеру, але 

не втрачають при цьому свого первинного фактичного змісту: економічного, 

політичного, майнового, сімейного тощо [274, c. 9]. Дійсно, незважаючи на 

законодавче визначення, охорона праці розкривається й через економічний та 

організаційний зміст, відповідно саме право надає їм можливості для 

гарантування їх реалізації. Однак, саме визначення, що надане автором 

недостатньо повно розкриває усі особливості правовідносин, так залишено 

поза увагою питання суб’єктів та ролі правових норм. 

Досліджуючи питання трудових відносин Н. В. Веренич тлумачить їх 

наступним чином: складний, свідомий, вольовий, триваючий, відплатний 

юридичний зв’язок, що виникає в результаті трудового договору і містить у 

своєму змісті взаємодію кореспондуючих один одному прав і обов’язків 

роботодавця і працівника з приводу виконання останнім своєї трудової 

функції [275, с. 96]. Погоджуючи із автором щодо кореспондуючих прав та 

обов’язків, варто зазначити, що трудові відносини виникають не лише із 

приводу виконання працівником своїх трудових функцій. Саме охорона 

праці, дозволяє стверджувати, що трудові відносини можуть тривати 

незважаючи на факт невиконання особою власних трудових обов’язків. До 

прикладу, у випадках отримання права на відпустку по догляду за дитиною. 

У свою чергу В. В. Юровська зазначає, що трудові відносини — це 

специфічний вид правових відносин, які виникають між особою та 

роботодавцем з приводу надання ним певного виду робіт, вони обов’язково 

мають добровільний характер і регулюються нормами трудового права 276, 

с. 69. Дійсно, автором правильно визначено у чому ж саме розкривається 

специфічність трудових відносин. Водночас, відносини з приводу надання 

певного виду робіт, не обов’язково можуть мати саме правовий характер. 
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Тому доречно було б доповнити дане визначення щодо прав й обов’язків 

суб’єктів правовідношення. 

Тож, на основі проаналізованих наукових підходів та враховуючи 

сутність особливості охорони праці, можна дійти висновку, що 

правовідносини з охорони праці — це специфічний вид трудових 

правовідносин між працівником та роботодавцем щодо свідомого, вольового 

та добровільного виконання ними кореспондуючих між собою прав й 

обов’язків, використання власних прав або ж дотримання заборон, що 

регулюється загальновизнаними та соціально направленими нормами права, 

передбаченими у законодавчих та локальних правових актах у сфері охорони 

праці, а також колективному та трудовому договорах, які здійснюються з 

метою забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 

праці та регламентації поведінки роботодавця щодо надання забезпечення 

цих прав. 

На міжнародному рівні існують рекомендації, що визначають ознаки 

трудових відносин серед яких: факт, що робота: виконується відповідно до 

вказівок і під контролем іншої сторони; припускає інтеграцію працівника в 

організаційну структуру підприємства; виконується виключно або головним 

чином в інтересах іншої особи; виконується особисто працівником; 

виконується відповідно до визначеного графіку або на робочому місці, яке 

вказується або узгоджується стороною, яка замовила її; має певну тривалість 

і передбачає певну спадкоємність; вимагає присутності працівника; 

припускає надання інструментів, матеріалів і механізмів стороною, яка 

замовила роботу 277. Проте, їх використання на національному рівні є 

доволі умовним, оскільки рекомендації не мають юридичної сили та не 

імплементовані у законодавство. Саме тому, виникла потреба й виділення 

певних ознак трудових відносин на науково-теоретичному рівні. Так, Я. В. 

Свічкарьова зазначає, про існування трьох критеріїв: особистісний, 

організаційний і майновий 278, с. 140. Однак, в умовах постійної 

трансформації суспільних відносин, говорити про обов’язкову наявність усіх 
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трьох не є необхідним. У контексті охорони праці, важливим є особистісний 

критерій, тобто виконання трудових обов’язків саме конкретним суб’єктом, 

оскільки саме на ньому лежить обов’язок дотримання інструкцій щодо 

безпечного поводження на виробництві. Також, це організаційний, що 

полягає в обов’язку роботодавця встановити належні умови праці.  

Водночас, правовідносини з охорони праці мають свої особливості та 

сутність. Проте науковці й досі не дійшли єдиної думки, що ж їх складає. 

Так, В. Е. Теліпко визначає, що дані правовідносини пов’язані із захистом 

життя, працездатності, здоров’я працівників 279, с. 235. Проте, знову ж 

підхід є одностороннім та залишає поза увагою права й обов’язки 

роботодавця. Саме тому, доцільним є виділення особливостей правовідносин 

з охорони праці, що дозволить встановити їх зміст, особливості суб’єктів та 

правового забезпечення. Так, на основі проведених досліджень та аналізу 

вищеперерахованих підходів, можна дійти висновку, що до особливостей 

належать: 

1. Особливий порядок закріплення. Так, правовідносини з охорони 

праці, в першу чергу, розпочинаються після підписання трудового договору. 

Так, В. Ц. Жедецький визначає, що можливості кожного працівника на 

працю в умовах, що виключають вплив небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, насамперед, закріплюється індивідуальним трудовим договором 

(контрактом) із працівником та іншими договорами про працю 280, с. 7. 

Водночас, особливі умови охорони праці можуть бути передбачені трудовим 

контактом, колективним договором. Крім того, загальний для всіх порядок 

дотримання безпеки на виробництві встановлюється й локальними актами 

роботодавця. 

2. Публічно-приватний характер. Як зазначає Т. С. Новак, 

правовідносини з охорони праці є більшою мірою приватними, ніж 

публічними, повністю виключати вплив держави на них недоцільно та й 

неможливо 281, с. 38. Вплив держави на даному етапі розвитку 

правовідносин з охорони праці значно змінився. Якщо раніше можна було 
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стверджувати про регулювання правовідносин за допомогою застосування 

державного примусу, то на сьогодні застосовуються й методи рекомендацій 

та заохочення. Звісно, трансформація методів не скасовує факту втручання 

держави у приватні відносини, проте робить такий вплив більш помірним та 

забезпечує свободу для суб’єктів охорони праці. 

3. Імперативний характер. Дана ознака розкривається через 

переважання обов’язків над правами. Звісно, кожному передбаченому 

законодавством праву відповідає обов’язок. Проте, задля належного 

забезпечення захисту й охорони права на безпечні умови праці, необхідно 

виконати значно більшу кількість обов’язків. Так, О. М. Обушенко визначає, 

що зобов’язаний створити для працівників умови праці з урахуванням 

рекомендацій нормативних актів, забезпечити до- держання прав 

працівників, гарантованих законодавством про працю, убезпечити здоров’я 

працівників від виробничого впливу негативних факторів і небезпеки та 

забезпечити здорові умови праці 282, с. 291. Обов’язки працівника щодо 

дотримання трудової дисципліни, виконання трудових обов’язків закріпленні 

у великій кількості нормативних актів. Крім того, за невиконання 

встановлених обов’язків передбачається дисциплінарна або ж юридична 

відповідальність, що робить встановленні вимоги імперативними.  

Тож, дослідження правовідносин з охорони праці, як один з елементів 

механізму правового забезпечення охорони праці допомагають встановити 

зміст прав та обов’язків суб’єктів охорони праці. Крім того, визначається 

взаємозв’язок між нормою права та реалізацією є правовідносинах, що 

залежить від використаного методу впливу. Саме правовідносини 

дозволяють зрозуміти чи відповідає правова норма існуючим потребам та чи 

існують прогалини у законодавстві.  

Варіативність життєвих подій спричиняє необхідність встановлення та 

дослідження юридичних фактів. Вони, у більшості випадків передують 

застосуванні норм права та виникненню правовідносин. Щодо охорони праці, 

то такі юридичні факти пов’язані із діяльністю суб’єктів охорони праці та 
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завжди пов’язана саме із дією. Водночас, більш глибоко дослідити даний 

елемент механізму правового забезпечення дозволить аналіз підходів до 

загальнотеоретичного визначення юридичного факту та його особливостей, 

як одного із видів фактів у трудовому праві.  

Так, С. Л. Саржан під юридичним фактом розуміють подію чи дію, яка 

тягне за собою виникнення, зміну чи припинення правовідносин [283, c. 16]. 

Хоча й дане визначення є вірним, проте воно є повністю розкриває сутність 

юридичних фактів. Так, не зрозуміло яким чином співвідносяться дія та 

подія, а також як проявляється їх вплив на будь-які зміни у правовідносинах. 

Дещо розширене бачення має В. Б. Ісакова, юридичними фактами є 

конкретні соціальні обставини (події, дії), що породжують відповідно до 

норм права настання правових наслідків (виникнення, зміну чи припинення 

правових відносин) [284, c. 7].  

Наведені два визначення є схожими, проте лише останнє дає 

можливість зрозуміти усю логічну послідовність. Так, життєві обставини, що 

повинні обов’язково бути передбачені законодавством, відповідно у ньому й 

вказано яким чином повинні чи можуть змінитись правовідносини між 

суб’єктами. 

Водночас, В. І. Синюкова наголошує, що поняття юридичного факту 

повинно акумулювати такі якості, ознаки, відображеного явища, які надають 

факту чітку якісну характеристику. При цьому під юридичним фактом він 

розумів реальну життєву обставину, що визначена в системі спеціальних 

юридичних ознак, яка є юридичною основою для настання правових 

наслідків [285, c. 9]. В аспекті охорони праці, юридичні факти повинні мати 

відповідну правову норму, що може бути закріплена на різних ієрархічних 

рівнях, однак чітко встановлювати усі ознаки певної дії. Крім того, 

важливими є лише правові наслідки, а не будь-які, що настали через певне 

явище. Так, факт порушення роботодавцем умов забезпечення безпеки праці 

може спричинити значні економічні втрати, проте для визначення зміни 

правовідносин цей наслідок не матиме ніякої ролі. 
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Вірно розкриває дану тему Я. В. Сімутіна, класифікація юридичних 

фактів на події та дії, в основу якої покладений вольовий критерій, не 

випливає з природи юридичних фактів. Будь-які події самі по собі байдужі 

праву. Вони отримують правовий зміст лише у результаті їх юридичного 

«препарування», здійснення певних юридичних дій (вольових та свідомих), у 

результаті яких вони тільки отримують ту чи іншу роль у правовому 

регулюванні [286, с. 26].  

Саме тому, для охорони праці мають значення лише дії, що були 

свідомо вчиненні одним із суб’єктів. Подія, яка незалежала від волі жодного 

із суб’єктів не викличе зміни у правовідносинах, не буде застосовано 

юридичну відповідальність або ж навпаки заходи привілеювання. Так, форс-

мажорні обставини у охороні праці можуть бути викликані лише природними 

умовами, усі ж неполадки із технікою є наслідком недбалого ставлення до 

виконання свої обов’язків або ж роботодавцем або ігноруванням правил 

безпеки працівником.  

Що ж до трудового права, то С. С. Алєксєв вказує, що юридичні факти 

в трудовому праві — це конкретні життєві обставини, за наявності яких 

норми трудового права передбачають виникнення, зміну чи припинення 

трудових правовідносин 287, с. 203. 

Проте, таке визначення знову ж звужує сутність юридичних фактів. 

Серед особливостей трудового права названо лише специфіку суспільних 

відносин, проте цього не достатньо для чіткого їх відокремлення серед решти 

подібних відносин.  

Більш глибоко розкриває тему юридичних фактів у трудовому праві В. 

А. Андронова та вказує, що юридичні факти можливо розділити у трудовому 

праві на два види:  

1) такі, що встановлюються державою, тобто державно-правовим 

способом;  

2) такі, що встановлюються іншими суб’єктами трудового права 

договірно-правовим способом 288, с. 138. У даному випадку, уже визначено 
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особливість, що розкриває зв’язок юридичних фактів як із нормами права, 

так й із правовідносинами. Відповідно, в аспекті охорони праці, юридичні 

факти можуть бути передбачені як в законі, так і під час підписання 

трудового чи колективного договорів.  

Тож, на основі проаналізованого матеріалу та застосовуючи попередні 

дослідження щодо особливостей охорони праці, можна дійти висновку, що 

юридичні факти у сфері охорони праці — це передбачені у загальновизнаних 

та соціально направлених нормах права, розміщених у законодавчих та 

локальних правових актах у сфері охорони праці, а також колективному та 

трудовому договорах, соціальні обставини, що виникли внаслідок свідомих 

та вольових діянь суб’єктів охорони праці та спричинили правові наслідки у 

вигляді виникнення, зміни чи припинення трудових відносин щодо охорони 

праці й безпосередньо пов’язаних із ними. 

Юридичні факти щодо охорони праці мають ті ж самі ознаки, що й 

загальні юридичні факти у трудовому праві, проте проявляють, на практиці, 

вони себе особливо. Саме тому, доречним буде розглянути саме особливості 

їх втілення.  

Тож, В. А. Андронова включає до ознак юридичних фактів трудового 

права наступні: конкретна життєва обставина, виражена зовні (думки, 

почуття і події духовного життя юридичними фактами не признаються); 

обставина, що виражається в наявності або відсутності певних явищ, 

оскільки юридичне значення мають як позитивні (існуючі), так і негативні 

(відсутні) факти; прямо або побічно передбачені нормою права; мають бути в 

певній формі зафіксовані законодавством, тобто належним чином оформлені 

(документ, довідка, записка); здатні викликати передбачені законом правові 

наслідки 289, с. 152. Так, життєва обставина повинна проявлятись у чітко 

зафіксованій поведінці суб’єкта. До прикладу, задля настання 

відповідальності за порушення безпеки праці, повинні бути наслідки 

нейтрального або ж негативного характеру. Водночас, будь-які особисті 

переживання щодо недоречності дотримання того чи іншого правила не 
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дозволяють говорити про можливість формального закріплення. Логічним 

продовженням даної ознаки в охороні праці є наявність наслідків. Так, за 

особливі досягнення щодо дотримання безпеки праці або ж за забезпечення 

найбільш комфортних умов праці можуть настати позитивні правові 

наслідки, що реалізовуватимуться економічними або ж адміністративними 

засобами. Передбаченість правом є обов’язковою для охорони праці. Так, 

відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці», у разі роз'їзного 

характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на 

придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних 

йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором 

1.  

Відповідно, у даній нормі розкрито інші особливості юридичних 

фактів. Тобто, для настання даного правового наслідку у вигляді, необхідним 

є й фактичне доведення, що забезпечується саме письмовою формою. Тому 

власне й усі нормативно-правові акти та нормативні акти повинні доводитись 

до відома працівників.  

Тож, юридичні факти з охорони праці безпосередньо пов’язані як із 

самим інститутом трудового права, так із іншими елементами механізму 

правового забезпечення охорони праці. Їх дослідження дозволяє віднайти 

початок, точку відліку для роботи механізму. Крім того, аналіз юридичних 

фактів дозволяє глибше зрозуміти взаємозв’язок між суб’єктами охорони 

праці та які фактори впливають на результативність або ж навпаки не 

вдалість правовідносин з охорони праці.  

Останнім, але не менш важливим елементом національного механізму 

правового забезпечення охорони праці є акти безпосередньої реалізації норм 

права. Власне, вони й становлять основну частину діяльності у 

правовідносинах. Щодо самої реалізації права, то Д. С. Подпіснов визначає, 

що це процес втілення в життя вже наявних, створених правових норм. 

Правовий припис вважається реалізованим, якщо він втілився у життя, в 

практичну поведінку людей в соціально-правовому середовищі. Результатом 
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такої поведінки є правомірний характер виникаючих при цьому суб'єктивних 

прав і юридичних обов'язків, які супроводжують процес досягнення цілей 

правового регулювання [290, с. 108 ]. Тобто, акти реалізації права від 

юридичних фактів та інших суміжних понять відрізняє правомірний характер 

поведінки, яка завжди повинна бути згідно з та на виконання правових норм. 

Водночас, варто зазначити, що реалізація права можлива як при взаємодії 

двох й більше суб’єктів охорони праці, так й при діяльності лише працівника 

або ж роботодавця, шляхом видання локальних актів або ж їх дотриманням. 

На думку І. А. Сердюк , акт безпосередньої реалізації норм права – це 

волевиявлення праводієздатних суб’єктів права, зовні об’єктивоване у 

вербальній, конклюдентній або документальній формі, що полягає у 

здійсненні ними відповідно до приписів правових норм своїх можливостей, 

виконанні обов’язків або дотриманні заборон і породжує юридичні наслідки 

291 годжуючись із автором щодо більшості наведених тез, слід 

зазначити, що відповідність дій саме правовим приписам є доволі спірним 

питанням, тому доцільніше було б вживати формулювання «нормам права, 

що містяться у правових приписах». Крім того, конклюдентність саме у сфері 

охорони праці характерна не для усіх актів реалізації. Так, роботодавцю для 

видання розпорядження чи наказ, що змінює правила поводження із технікою 

задля економії часу або збільшення екологічності не є необхідним 

погодження збоку працівника чи трудового колективу.  

Дещо інше тлумачення надає В. А. Завгородній: акти реалізації 

юридичних прав та обов’язків – це фактична поведінка суб’єктів 

правовідносин зі здійснення їхніх прав та обов’язків. [292, с. 125 ].  

Дане визначення хоч і вірно розуміє саме поняття, не розкриває усього 

його обсягу. Так, це й свідома та правомірна поведінка суб’єкта права. 

Вживання виразу «суб’єкт правовідносин» є не зовсім коректним, через 

можливість здійснити акт правореалізації й поза конкретно визначеними 

правовідносинами. 



217 
 

 

О. Ф. Скакун у власних дослідженнях визначає, що акти 

безпосередньої реалізації визначаються через певну фактичну поведінку, яку 

здійснюють суб’єкти трудового права та трудових правовідносин під час 

реалізації ними своїх прав та відповідних юридичних обов’язків 166, с. 501. 

Поведінка суб’єктів трудового права не обов’язково повинна проявлятись у 

активних діях, аналогічно й для акту реалізації можливо дотриматись 

заборони. Тому доцільним буде визначення актів не через поведінку, а через 

діяння, що, власне, й передбачає як дію, так і бездіяльність.  

Отже, на основі проведеного дослідження та враховуючи попередні 

наукові напрацювання щодо сутності охорони праці, можна зробити 

висновок, що акти безпосередньої реалізації норм права у сфері охорони 

праці — це свідомі, добровільні та правомірні діяння суб’єктів охорони праці 

щодо реалізації передбачених у законодавчих та локальних правових актах у 

сфері охорони праці, а також колективному та трудовому договорах норм 

права, з метою забезпечення права працівника на життя, здоров’я та безпечні 

умови праці та обов’язку роботодавця щодо надання гарантування цих прав. 

Досліджуючи питання способів правомірної поведінки, що 

реалізовувалась б через акти, учені в більшості сходяться на наступних 

видах: використання – форма безпосередньої реалізації уповноважуючих 

норм права; виконання – форма безпосередньої реалізації зобов’язуючих 

норм права; дотримання (додержання) – форма безпосередньої реалізації 

забороняючих норм права 291, с. 23.  

Усі способи в контексті охорони праці матимуть власні особливості, 

що й розкриють усю сутність останнього обов’язкового елементу у 

національному механізмі правового забезпечення. Варто також звернути 

увагу, що одна норма може містити як спосіб використання для одного 

суб’єкта, так й дотримання для іншого. 

Розглядаючи використання, спосіб реалізації норми права слід 

зазначити, що він проявляється в активній та добровільній поведінці 

суб’єкта. Так, згідно з ст. 6 Закону України «Про охорону праці», працівник 
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має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича 

ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його 

оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний 

негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця 1. 

Саме у даній нормі яскраво відображений взаємозв’язок між активною 

добровільно поведінко, що проявляється у можливості відмовитись або ж не 

відмовлятись від роботи. Водночас, у разі обрання саме відмови від 

виконання активною уже є дія без права вибору. Крім того, використання 

може бути як матеріального, так і процесуального характеру. До прикладу, 

реалізація власних повноважень державним органом в компетенцію якого 

входить нагляд та контроль за охороною праці може мати процесуальний 

характер при виконанні норм, що визначають порядок, так і матеріального, 

які визнають права й обов’язки державного посадовця.  

Так, згідно ст. 168 Кодексу законів про працю працівникам, що 

працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих 

неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям 

працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні 

перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час 2. 

Тобто, кожен працівник не зобов’язаний використовувати дане право, 

водночас, це активна поведінка саме із сторони роботодавця й вона не 

залежить від його волі. Саме роботодавець зобов’язаний виконати активну 

дію шляхом встановлення періоду відпочинку, але вибору чи здійснювати 

такі дії у нього немає. 

Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування», роботодавцеві забороняється вчиняти 

будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою 

особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або 

членам її сім’ї реалізувати своє право на матеріальне забезпечення та 

отримання соціальних послуг відповідно до цього Закону 52. Саме таким 

чином і проявляється заборона, як спосіб реалізації норм права. Норма права 
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встановлює умовою за якої будь-які активні дії щодо впливу на працівника 

вважатимуться протиправними. Акт реалізації заборони є одним із найменш 

відповідних усім ознакам, оскільки неможливо формально підтвердити 

пасивну поведінку. Крім того, рівень свідомості такої поведінки може бути 

значно менший, оскільки особі не потрібен значний час для обдумування 

порядку дій.  

Тож, акти безпосередньої реалізації норм права у сфері охорони праці є 

безсумнівно лише національним елементом механізму правового 

забезпечення. Оскільки, для нього є характерним правомірний характер, що 

можливо лише шляхом реалізації норм чітко закріплених у законодавстві. 

Також, саме акти дозволяють дослідити, способи причину поведінки 

суб’єктів охорони праці, що дозволяє вдосконалити механізм та зробити його 

більш гнучким та ефективним. 

Отже, дослідження механізму правового забезпечення охорони праці 

дозволило проаналізувати взаємозв’язок між практичною та теоретичною 

частиною охорони праці, виділити особливості кожної із них. Варто 

наголосити, що дослідження механізму слід лише комплексно, й на основі 

даного підходу, можна зробити висновок про складну структуру та логічну 

послідовність системи. Водночас, механізм правового забезпечення впливає 

й на економічну, організаційну та політичну сторони охорони праці 

створюючи умови реалізації передбачених засобів та заходів. Дослідження 

механізму правового забезпечення охорони праці дозволило встановити 

послідовність виникнення різних видів проблемних моментів, що різних 

елементів, що відповідають етапам реалізації, що надалі дозволить розробити 

більш ефективні методи перешкоджанню їх виникненню.  
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Висновки до Розділу 3 

1. Механізм правового забезпечення - цілісна система структурно 

взаємопов’язаних правових та організаційних засобів, а також гарантій, 

створених і закріплених державою з метою формування належних умов 

реалізації, охорони та захисту прав і свобод громадян від протиправних дій, 

що здійснюється через відповідні органи. 

2. Механізм правового регулювання - цілісна система юридичних 

засобів, способів і форм, за допомогою якої здійснюється цілеспрямований 

вплив на суспільні відносини шляхом надання правилам поведінки 

нормативного характеру. 

3. Міжнародний механізм правового забезпечення охорони праці - 

цілісна та налагоджена система правових засобів і гарантій, а також 

спеціальних суб’єктів, які поширюють свою дію між різними народами, 

створених і закріплених в цілях встановлення правових норм, які регулюють 

трудові правовідносини та пов’язані з ними відносини, а також за допомогою 

яких здійснюється діяльність з контролю щодо дотримання встановлених 

правових норм, притягнення до юридичної відповідальності за допомогою 

комплексу соціальних, фізичних та юридичних засобів, забезпечених силою 

державного примусу з метою регламентації поведінки роботодавця щодо 

надання гарантій забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та 

безпечні умови праці. 

4. Структура міжнародного механізму правового забезпечення охорони 

праці: 

1) норми; 

2) гарантії; 

3) суб’єкти, що створюють за застосовують відповідні норми та 

гарантії.  

5. Ознаками суб’єктів механізму правового забезпечення охорони праці 

названо наступні: 1) розгалуженість: суб’єктний склад міжнародного 

правового забезпечення характеризується значною кількістю органів, 
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діяльність яких направлена, в тому числі, і на забезпечення реалізації 

особами прав на охорону праці; 2) системність: суб’єкти правового 

забезпечення пов’язані специфічними зв’язками у сфері виконання своїх 

повноважень, що розкривається через їхню взаємодію з метою належного 

правового забезпечення охорони праці на міжнародному рівні; 3) обмежена 

обов’язковість актів: розкривається через необхідність імплементації або 

ратифікації актів суб’єктів міжнародного забезпечення охорони праці 

державними законодавчими органами. У випадку відсутності відповідних 

дій, норми, закріплені у відповідних актах не мають юридичної сили в 

окремих державах. 

6. Ознаки норм, як елементу міжнародного механізму правового 

забезпечення охорони праці: 

1) юридична значущість; 

2) регулятивний характер; 

3) соціальний характер. 

7. Ознаки гарантій, як складової механізму правового регулювання 

охорони праці: 

1) нормативний характер;  

2) охоронюваний характер; 

8. Національний механізм правового забезпечення — це цілісна та 

налагоджена система, яка поширює свою дію на чітко визначену територію 

та регулює за допомогою використання правових засобів та методів, 

встановлення правових норм та застосування юридичної відповідальності за 

їх порушення чи недотримання, суспільні відносини між суб’єктами охорони 

праці з метою забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні 

умови праці та регламентації поведінки роботодавця щодо надання гарантій 

забезпечення цих прав.  

9. Елементи національного механізму правового забезпечення охорони 

праці: 

1) норми права із охорони праці; 



222 
 

 

2) правовідносини між суб’єктами охорони праці; 

3) юридичні факти, що стосуються охорони праці; 

4) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів охорони праці. 

10. Норми права в сфері охорони праці — це соціально направленні, 

загальновизнані та формально вираженні правила, що встановлюються або 

санкціонуються державою та її відповідними органами щодо регулювання 

правовідносин між суб’єктами охорони праці щодо реалізації ними власних 

прав та обов’язків, дотримання заборони, а також щодо застосування 

юридичної відповідальності за їх порушення задля забезпечення прав 

працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці та регламентації 

поведінки роботодавця щодо надання гарантій реалізації цих прав. 

11. Особливості норм права у сфері охорони праці:  

1) різновекторність; 

2) зв’язок із різними правовими інститутами; 

3) дихотомічність. 

12. Правовідносини з охорони праці — це специфічний вид трудових 

правовідносин між працівником та роботодавцем щодо свідомого, вольового 

та добровільного виконання ними кореспондуючих між собою прав й 

обов’язків, використання власних прав або ж дотримання заборон, що 

регулюється загальновизнаними та соціально направленими нормами права, 

передбаченими у законодавчих та локальних правових актах у сфері охорони 

праці, а також колективному та трудовому договорах, які здійснюються з 

метою забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 

праці та регламентації поведінки роботодавця щодо надання забезпечення 

цих прав. 

13. Особливості правовідносин у сфері охорони праці: 

1) особливий порядок закріплення;  

2) публічно-приватний характер; 

3) імперативний характер.  
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14. Юридичні факти у сфері охорони праці — це передбачені у 

загальновизнаних та соціально направлених нормах права, розміщених у 

законодавчих та локальних правових актах у сфері охорони праці, а також 

колективному та трудовому договорах, соціальні обставини, що виникли 

внаслідок свідомих та вольових діянь суб’єктів охорони праці та спричинили 

правові наслідки у вигляді виникнення, зміни чи припинення трудових 

відносин щодо охорони праці й безпосередньо пов’язаних із ними. 

15. Акти безпосередньої реалізації норм права у сфері охорони праці — 

це свідомі, добровільні та правомірні діяння суб’єктів охорони праці щодо 

реалізації передбачених у законодавчих та локальних правових актах у сфері 

охорони праці, а також колективному та трудовому договорах норм права, з 

метою забезпечення права працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 

праці та обов’язку роботодавця щодо надання гарантування цих прав. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

4.1 Доктринальні проблеми у сфері правового забезпечення охорони 

праці в Україні 

 

На сьогодні, однією із основних тенденцій у наукових дослідженнях є 

виділення великої кількості різних підходів до одного й того ж явища та 

виділення кожним ученим власної нової проблематики. Така ситуація 

стосується й охорони праці та призводить до недостатнього обґрунтування та 

наукового дослідження кожної конкретної проблеми, що як наслідок 

збільшує ймовірність здійснення помилкового висновку у майбутньому при 

посиланні на висновки отриманні у таких наукових роботах. Ще однією 

негативною тенденцією у доктринальних дослідженнях охорони праці є 

зосередження уваги лише на сучасних та популярних питаннях, що створює 

певний дисбаланс у розумінні ролі й місця кожного із елементів охорони 

праці. Крім того, такі дослідження не розвивають, власне, науку, оскільки їх 

аналіз дозволяє стверджували лише про сучасний стан, але не напрями 

розвитку.  

Національне правове забезпечення охорони праці має власні 

особливості, що пов’язані із історичними етапами розвитку, нагальними 

економічними проблемами, рівнем соціальної відповідальності та правової 

обізнаності. Відповідно, саме доктринальні дослідження можуть допомогти 

вдосконалити його виходячи із вказаних критеріїв. Важливо, щоб 

доктринальні дослідження охорони праці були прогресивними та 

засновувались лише на актуальній інформації. Однак, на сьогодні, можливо 

помітити тенденцію до використання джерел, що не відповідають існуючим 

науковим позиціям у інших правових науках. У свою чергу, дане допоможе 

покращити рівень наукової обґрунтованості використання чи запозичення 
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понять із суміжних наук задля збільшення можливостей науково-

теоретичних досліджень й критеріїв такого поєднання.  

Питання доктринальних проблем правового забезпечення охорони праці 

є мало дослідженим, окремими аспекти якого займались наступні учені: О.В. 

Батюк [293], О.О. Бахуринська [294], Р.В. Бойко [295], С.Я. Вавженчук [296], 

Г.А. Варення [297], Т.М. Вахонєва [298], В.І. Голінько [299], М.О. Дей [300], 

І.Г. Козуб [301], Л.М. Корольчук [302], О.О. Медвецька [303], К.В. 

Небоженко [304], Т.С. Новак [305], В.Т. Олієвський [306], В.П. Пікуль [307], 

Н.А. Праховнік [308], М.О. Радіонов [309], А.В. Русаловський [310], В.В. 

Сафонов [311], В.Й. Сивко [312],  Н.О. Сімченко [313], В.М. Степанишин 

[314], Є.А. Третяков [315], А.А. Цимбал [316], О.А. Яковлєв [317] та інші. 

Дослідження теоретичних проблем правового інституту охорони праці 

проводяться постійно, що забезпечує динамізм та розвиток самої науки. 

Разом з тим, слід й наголосити, що виділені науковцями проблеми, на 

сьогодні, можуть володіти різним рівнем актуальності, а отже й потребують 

здійснення більш детального аналізу. Одним із перших дисертаційних 

досліджень в незалежній Україні щодо даної тематики є робота І.А. 

Вєтухової, яка вказувала на проблему того, що більшість наукових робіт з 

правового регулювання праці жінок та її охорони з урахуванням функції 

материнства виконані в той час, коли в Україні, як і у всьому колишньому 

СРСР, перевага надавалася централізованому регулюванню трудових 

відносин. Держава за тих соціально-економічних умов виступала як 

законодавець, а у сфері праці – як єдиний власник засобів виробництва, а 

отже, і єдиний  роботодавець [318, с. 1]. Тобто, звертається увага саме на 

застарілість наукових досліджень через скасування тих правових норм, на 

яких воно будувалось, зміну суспільних відносин та самих наукових потреб. 

Виходячи із даного положення, насамперед, можливо виділити й критерій 

актуальності щодо дослідження. Саме тому, навіть визначенні та вирішенні 

на певний час проблеми, у сучасних умов знову можуть стати нагальними, а 

їх вирішення впливатиме на подальший розвиток всієї науки.  
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На дещо іншу проблему звертає увагу І. І. Шамшина вказує, що 

потребує теоретичного освітлення й розробки практичних рекомендацій 

трудоправова відповідальність у сфері охорони праці,  оскільки проблему 

ефективного застосування норм, що регулюють охорону праці, не можна 

повністю вирішити, якщо не вдосконалювати норми юридичної 

відповідальності [61, с. 2]. В контексті дослідження теоретичних проблем, 

важливим є визначення самого поняття юридичної відповідальності в сфері 

охорони праці та її видів. Відсутність наукових напрацювань з даного 

питання спричиняє неможливість й повноцінних досліджень засобів 

забезпечення, розуміння механізму взаємодії між юридичною 

відповідальністю та іншими елементами.  Крім того, як вірно визначає автор, 

наукові дослідження безпосередньо впливають й на практичну діяльність. 

Щодо виділення поняття, то воно допоможе встановлювати законодавчі 

норми належної якості. Окремо, слід наголосити, що дослідження юридичної 

відповідальності в сфері охорони праці стало можливим лише тоді, як було 

здійснено ґрунтовні дослідження різних підходів до сутності самої охорони 

праці, а отже й до основних напрямів сучасних досліджень з охорони праці 

можливо включити доктринальні напрацювання щодо розуміння сутності її 

різних субінститутів, до яких й відноситься юридична відповідальність в 

сфері охорони праці.  

Більше детально дану проблему розглядає Д.М. Кравцов, стверджуючи, 

що увага науковців традиційно була спрямована на дослідження питань 

охорони праці як умови трудового договору, або навіть у широкому їх 

розумінні – як принципу трудового права. Поряд з цим, не применшуючи 

значення наукових праць названих вчених, слід відзначити, що комплексного 

дисертаційного дослідження, присвяченого всебічному аналізу 

правовідносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на 

виробництві, в умовах формування державності та становлення демократії в 

Україні, ще не проводилось [319, с. 1]. Тобто, дана проблема є більш 

спеціалізованою та звертає увагу на юридичну відповідальність за, власне, 
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порушення самого права, а не процесу, охорони праці. Важливо, що виділено 

роль саме наукового дослідження, адже саме на даному рівні можливо 

охопити проблему та розглянути кожен із її аспектів. Виходячи із аналізу 

даної наукової роботи, автором було проведено ґрунтовне дослідження, що 

відповідало тодішнім вимогам. Однак, на сьогодні, враховуючи розвиток 

інформаційних технологій та уже вище вказаний критерій актуальності, 

можливо дійти висновку, що питання доктринального дослідження нещасних 

випадків на виробництві теж є необхідним.  

Із розвитком національної науки, наукові дослідження стають все більш 

спеціалізованими, так уже в 2006 році В.Ф. Пузирний виділяє наступну 

проблему:  відсутні наукові дослідження у сфері правового регулювання 

праці осіб, які вимагають особливого захисту, актуальність яких сьогодні 

безперечна, зокрема осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, біженців, осіб, звільнених з місць позбавлення волі після 

відбуття покарання, працівників із сімейним обов’язками [320, с. 2]. Виділене 

автором твердження потребує більш детального розгляду, оскільки кожна із 

визначених категорій має власні особливості. Так, дослідження охорони 

праці працівників із сімейними обов’язками, як чоловіків, так й жінок є більш 

поширеними через велику увагу до гендерних проблем. Разом з тим, питання 

охорони праці осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

біженців або ж осіб, звільнених з місць позбавлення волі після відбуття 

покарання все ж й досі є малодослідженими. Крім того, враховуючи сучасні 

обставини, актуальними й наукові дослідження нових категорій, як то  

охорона праці внутрішньо переміщених осіб або ж пенсіонерів, що 

перебувають у трудових відносинах.  Відповідно, основною доктринальною 

проблемою можливо вважати не відсутність наукового дослідження охорони 

щодо лише однієї категорії осіб, а й загалом розгляду сутності охорони праці 

за суб’єктним критерієм.  

Дещо іншу проблему розкриває О. О. Бахуринська, вказуючи, що значна 

частина наукових робіт з проблем кримінально-правової охорони безпеки 
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праці написана в радянський період. Водночас ці питання не були 

самостійним об’єктом кримінально-правових дисертаційних досліджень в 

Україні з моменту прийняття нового КК [321, с. 4].  Автором було виділено 

проблему, що стосується знову ж питання застарілості та зв’язку охорони 

праці та юридичної відповідальності. Однак, здійснюючи загальний аналіз 

наукових робіт з охорони праці, можливо помітити негативну тенденцію 

щодо дослідження неактуальних тем або ж обґрунтування власних 

досліджень на основі літератури, що є застарілою. Саме наукові позиції 

повинні бути покладені в основі практичних змін, а отже небезпечність даної 

проблеми полягає саме у неможливості виконати одну із головних функцій 

доктринальними дослідженнями.  

На дану й проблему, однак уже в дещо іншій сфері вказує Н. В. 

Романенко: незважаючи на те, що в свій час окремі аспекти проблеми 

інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності в сфері 

охорони праці розроблялися в контексті державного законодавства, нині 

вони вже дещо застаріли, не відповідають рівню розвитку сучасної науки й 

техніки та втратили свою актуальність. У зв’язку з цим удосконалення 

інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною 

праці набуває особливого значення та є актуальною науковою задачею [322, 

с. 1]. Аналізуючи зміст даної роботи у сукупності із попередніми, можливо 

дійти висновку, що адміністративна сторона охорони праці загалом є мало 

дослідженою. Однак така ситуація негативно впливає на теоретичне 

розуміння цілого ряду правових понять, як то гарантії охорони праці або ж 

навіть й на розуміння охорони праці, як самостійного правового інституту. 

Саме тому, однією із основних тенденцій у наукових дослідженнях має бути 

саме все більша спеціалізація та глибше розкриття теми охорони праці у 

взаємозв’язку із іншими правовими інститутами.  

Однак,  звертаючись до більш сучасних досліджень,  К. В.  Небоженко 

вказує, що незважаючи на зроблений внесок ученими, що досліджували тему 

охорони праці, досі немає єдиного розуміння поняття охорони праці, у 
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зв’язку з чим є необхідність у проведенні більш ґрунтовного дослідження 

[323, с. 269].   

У даному випадку, хоча автором наведено вірну проблему, проте, її 

причини визначенні дещо не вірно. Усі наукові дослідження щодо поняття 

охорони праці є необхідними та ґрунтовними. Потреба ж у нових 

доктринальних дослідженнях, в тому числі, й поняття  охорони праці виникає 

через зміну факторів, що впливають на визначення. Разом з тим, саме 

відсутність єдиного розуміння впливає на обсяги подальших досліджень та 

логічну обґрунтованість й достовірність отриманих результатів.  

На дану проблему також вказує С. М. Волошина, зазначаючи, що 

понятійно-категоріальний апарат інституту охорони праці в трудовому праві 

України залишається недосконалим. Відсутність законодавчого визначення 

понять «безпека праці», «гігієна праці», «виробниче середовище» спричинює 

термінологічну неузгодженість яку законодавстві, так і літературі, підміну 

цих понять [324, с.  48].  

Погоджуючись із автором, слід особливо звернути на виділені негативні 

наслідки відсутності у науці певних понять. Дійсно, саме поняття допомагає 

усунути двозначності щодо розуміння, визначити місце та роль певного 

правового явища. Крім того, саме за допомогою поняття можливо довести 

необхідність у введенні нових термінів або ж зміні його сутності.   

У власній науковій роботі щодо  поняття «адміністративно-правове 

регулювання охорони праці в Україні» Н. В. Дараганова вказує, що вже 

традиційним можна вважати розгляд юридичних питань, пов’язаних із 

охороною праці в основному в межах галузі трудового права, що ж до 

адміністративного права, то незважаючи на значний обсяг питань у сфері 

охорони праці, які мають розв’язуватися саме в межах цієї галузі права, нині 

бракує новітніх досліджень із цього напряму [325, с. 98].  

Хоча у даному дослідженні наголошується лише на адміністративній 

проблематиці охорони праці, аналізуючи самий її зміст, можливо виділити й 

декілька загальних доктринальних проблем. Так, найперше, все 
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актуальнішими стають напрацювання щодо проявів охорони праці у різних 

суміжних наукових сферах, як то дослідження адміністративного права або ж 

відповідальності, що пов’язано із дієвістю попередніх наукових робіт, які 

підкреслили важливість та роль інституту охорони праці. Однак, саме із 

даною позицією й обґрунтовується наступна проблема, що розкривається 

через відсутність сучасних робіт із вдосконалення не практичної, а саме 

доктринальної частини охорони праці.  

Так, на сьогодні існують усталені підходи до розуміння охорони праці, 

як то інституту або ж принципу. У даних межах й здійснюється їх подальше 

дослідження, виділення самих же нових підходів відбувається доволі рідко. 

Як наслідок, обсяг та сутність охорони праці не розвиваються разом із 

актуальними науковими потребами. 

У свою чергу О. О. Лакіза визначає, що історія розвитку будь-якої галузі 

людської діяльності знає чимало прикладів зміни парадигм постановки й 

розв’язання проблем, зміщення пріоритетів у підходах щодо їх вирішення. Це 

стосується й необхідності концептуального тлумачення і легального 

закріплення правової конструкції «атестація робочих місць за умовами 

праці» [326, с. 62]. У своєму науковому досліджені автором було виділено на 

основі загального розуміння охорони праці саме концептуальне поняття 

атестації. Проте, слід наголосити, що виділена проблема є одиничною. Так, 

здійснюючи комплексне порівняння міжнародних документів, практики та 

доктрини велика кількість актуальних міжнародних понять, понять, що уже 

тривалий час використовуються на практиці досі є невідомими для сучасної 

науки. Уже, як наслідок, відбуваються вищеназвані проблеми щодо 

застарілості або усталеності.  

З метою створення актуальних та сучасних  наукових досліджень та 

розвитку, власне, наукового розуміння сутності правового забезпечення 

охорони праці необхідним є спершу виділити доктринальні проблеми, що 

існують, на сьогодні, з даного питання. На основі проведеного аналізу 

доктринальних позицій науковців у сфері охорони праці можливо дійти 
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висновку, що більш глибоко та детально дослідженими є питання зв’язку 

охорони праці із іншими сферами права, як то кримінальне або ж 

адміністративне. Вирішено й питання застарілості наукових поглядів щодо 

права, оскільки, на сьогодні, у роботах використовуються найбільш сучасні  

правові теорії й гіпотези.  Слід наголосити, що чисельність наукових 

напрямів щодо охорони праці, у яких би не здійснювались дослідження, на 

сьогодні є незначною, однак їх обсяг часто може бути недостатнім для 

впливу на загальне розуміння охорони праці. Саме тому, серед сучасних 

доктринальних проблем, однією із найбільш негативних є відсутність 

спеціалізованих понять, або ж  відокремленість від решти напрацювань.  

Так, охорона праці пов’язана із значною кількістю наук, задачею права є 

вірне їх спрямування, однак, коли ж у науці застосовуються уже застарілі 

наукові теорії із інших галузей науки, то відповідно й таке забезпечення 

такого завдання є неможливим. Крім того, на сьогодні, існує велика кількість 

суб’єктів, що потребують спеціалізованої охорони, як то молодь або ж 

інваліди. Хоча їх правовий статус був неодноразова проаналізований, сама ж 

сутність або поняття в контексті саме охорони праці є малодослідженою. Як 

наслідок, точний зміст досліджень проведених ученими, а також й їх 

висновки є спірними, оскільки розуміння тих, фундаментальних поняття, що 

використанні у роботі є невизначеним. Крім того, враховуючи сучасні 

обставини, актуальним є й дослідження охорони праці пенсіонерів. Так, за 

даними Держстатистики за 2019 рік майже 790 тис. осіб у віці від 60 (більше 

15% усіх працюючих в Україні) досі перебувають у трудових відносинах 

[327]. Проте, здійснюючи аналіз наукових досліджень, можливо дійти 

висновку, що дане питання часто ігнорується ученими, що негативно впливає 

на розвиток усього інститут охорони праці, призводить до невірних уявлень 

та наукових пропозицій. Охорона праці осіб пенсійного віку потребує 

спеціального дослідження, що пов’язано із чисельністю працівників такого 

віку, які уже свою чергу мають певні фізіологічні особливості, що впливають 

на їх продуктивність, тривалість та кількість необхідних перерв. Саме 
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наукове дослідження допоможе більш детально дослідити сутність 

необхідної для даних суб’єктів охорони праці. 

Тож, можливо дійти висновку про наступні доктринальні проблеми 

правового забезпечення охорони праці: 

1. Застарілість наукових матеріалів, на основі яких були надані 

визначення поняттю «хронічне професійне захворювання» 

2. Відсутність напрямів дослідження, де специфіка забезпечення 

охорони праці відрізняється від загальної суб’єктним складом: 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці молоді 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб із 

інвалідністю 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб, що 

працюють на пенсії 

Ще однією проблемою доктрини є наукова необґрунтованість наданих 

визначень поняттю «хронічне професійне захворювання». Така ситуація 

пояснюється відсутністю належного рівня знань саме інших сфер у поєднанні 

із низьким рівнем координації. Так, на сьогодні, швидко змінюються не лише 

суспільні відносини, але й завдяки розвитку технологій більш чіткими стають 

самі наукові поняття та явища. Найбільш яскраво дана проблема 

розкривається через поєднання правових та медичних понять, оскільки 

охорона праці безпосередньо пов’язана із рівнем шкоди для життя та 

здоров’я працівника. Так, досліджуючи поняття хронічного професійного 

захворювання, що власне й залежить від медичної термінології, кожен із 

вчених використовує власний підхід. Так, Я. О. Сєріков вказує, що 

професійне захворювання – патологічний стан людини, обумовлений 

надмірним напруженням організму, або дією шкідливого виробничого 

фактору під час трудової діяльності [328, с. 11]  

Щодо даного поняття, то аналіз наукових робіт з питань професійних 

захворювань, дозволив стверджувати про відсутність чіткого взаємозв’язку 

між даним явищем та наявністю професійного захворювання, а також й про 
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відсутність визначення даного терміну як у медицині, так й у праві. Отже, 

використання наданого автором визначення є недоцільним, через не 

обґрунтованість його висновків.  

Дещо інше тлумачення хронічному професійному захворюванню надає  

І. В. Шудренко: патологічний стан людини, що виник внаслідок професійної 

діяльності працівника та обумовлений виключно або переважно впливом 

шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу [17, с. 11]. 

Насамперед, слід звернути увагу на використання формулювання 

«шкідливий чинник виробничого середовища», що не визначається у 

попередніх наукових дослідженнях, а отже потребує деталізації від автора та 

пояснення його співвідношення із виразом «шкідливі виробничі фактори». 

Крім того, захворювання знову ж пояснюється через патологічний стан, що 

теж потребує певного уточнення.  Так, О. І Рябуха  визначає, що існують 

наступні співвідношення: патологічний процес і патологічний стан пов'язані 

між собою. Патологічний процес без патологічного стану. На початкових 

етапах дії патогенного фактору патологічний процес може розвиватися, але 

завдяки захисним компенсаторним реакціям відхилень від норми ще немає. 

Патологічний процес проявляється патологічними станами. Це 

найпоширеніший варіант зв'язку. Патологічний стан без патологічного 

процесу. Патологічний процес уже завершився, а патологічний стан 

залишається надовго [329, с. 3].  

Відповідно, хвороба може бути викликана не лише патологічним 

станом, але й патологічним процесом, особливо, якщо мова йде про 

отруєння. Таким чином, обмеження поняття лише патологічним станом є 

фактичним звуженням права працівника на охорону праці та компенсацію за 

шкоду життю й здоров’ю. 

Розв’язати доктринальну проблему щодо наукової необґрунтованості 

наданих визначень поняттю «хронічне професійне захворювання» можливо, 

визначивши максимально чіткі межі можливого застосування запозичених 

понять із медицини, які не повинні впливати на правовий зміст. Відповідно, 
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під хронічним професійним захворюванням слід розуміти підтверджений 

висновком лікаря, фізіологічний стан працівника, що порушує звичайні та 

постійні процеси в організмі даного працівника через негативний вплив на 

нього умов виконання трудових обов’язків та не проявився би в інших 

умовах трудової діяльності та при дотриманні роботодавцем правових вимог 

щодо охорони праці. 

Тож, дане визначення допомогло вирішити проблеми щодо поєднання 

медичних та правових дослідження. Поняття «хронічне професійне 

захворювання» лише зустрічається у законодавстві, однак його тлумачення 

було надано лише на теоретичному рівні. Застарілість матеріалів призводила 

до неточних висновків й у подальших наукових роботах щодо даної теми. 

Відповідно, саме надання коректного та сучасного висновку дозволило 

вдосконалити та пояснити сутність самого поняття, зробити його більш 

придатним для використання саме у праві, а також й відділити його від 

схожих, як то гостре професійне захворювання або нещасного випадку на 

виробництві.  

Дослідження даного питання дозволило більш яскраво висвітлити 

необхідність у тому, щоб науково-теоретичні напрацювання були 

актуальними та системними. Варто наголосити, що проблеми аналогічні до 

застарілості матеріалів на основі яких було надано визначення «хронічне 

професійне захворювання» не є одиничною. Однак, у правовому контексті 

охорони праці важливо висвітлювати не технічну сторону щодо чіткої назви 

хвороби, а послідовні та важливі юридичні факти, права та обов’язки, що 

виникають у осіб, правову мету. Відповідно, й у виділене у дослідженні 

поняття має саме правовий характер.  

Науковцями уже неодноразово було наголошено на багатоелементній 

структурі правового інституту охорони праці. Однак, досі залишається 

відкритим питання понять його структурних елементів, як то охорона праці 

молоді. Досліджуючи дану тему, Ю. В. Грицай визначає, що охорона праці 

молоді як багатоаспектне явище має соціальне, правове та економічне 
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значення для гармонійного розвитку кожного молодого працівника, 

процвітання суспільства та держави [330, с. 14].  

Відповідно, можливо дійти висновку, що для охорони праці молоді є 

характерними ті ж елементи сутності, що й для загальної охорони праці, але 

питання необхідності виділення його як окремого субінституту та 

структурного елемента залишається відкритим. Найпершою особливістю, яку 

можливо виділити одразу є спеціальний суб’єкт, яким є молодь. Варто 

наголосити, що поняття молодь є дещо більш широким, ніж неповнолітня 

особа. Різниця між даними поняттями полягає у віці, вік до якого особа 

вважається неповнолітньою визначений законом, вживання ж терміну 

«молодь» зустрічається лише на науково-теоретичному рівні. Проте,  в 

контексті охорони праці слід наголосити саме на необхідності використання 

останнього терміну, оскільки він включає як малолітніх осіб, так й 

неповнолітніх та дозволяє більш систематизовано розглянути особливості 

даної групи.  

Крім того, для того, щоб зрозуміти в чому є полягає сутність даного 

поняття та виділити поняття, необхідним є спершу виділити мету охорони 

праці саме молоді. Так, С. Д. Іріоглу визначає, що нині охорона праці 

неповнолітніх має не менш важливе завдання, ніж охорона праці дорослих 

людей. Адже діти та підлітки менш здатні чинити опір у порівнянні з 

дорослими людьми й тому не можуть подібно до них протестувати проти 

несправедливих умов праці [331, с. 126]. Відповідно, окрім загальної мети 

охорони праці щодо забезпечення життя й здоров’я працівника, можливо 

виділити більш спеціальну, яка включатиме заходи щодо гармонічного 

розвитку та створення умов задля рівних можливостей незалежно від віку. 

Варто  також зазначити, що виділення мети виходячи лише із правових норм, 

що встановлені на законодавчому рівні є недоречним, оскільки їх наявність 

не свідчить саме про наявність чітко сформованого субінституту. Отже, 

необхідно при встановлені мети й враховувати, що вона повинна охоплювати 

усі складові елементи та визначати напрямок їх розвитку, а не існуючий на 
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сьогодні стан. Відповідно, можливо дійти висновку, що метою охорони праці 

молоді є встановлення роботодавцем таких безпечних для життя й здоров’я 

умов праці молодого працівника, які б дозволяли виконання трудових 

обов’язків лише після визначеного законом віку, в комфортних умовах, що 

забезпечують гармонійний розвиток особистості, рівні можливості із 

працівниками старшого віку.  

Виходячи із даної мети також можливо встановити й певні особливості 

щодо елементів сутності охорони праці молоді. Так, соціальний аспект 

полягає не лише у забезпечені можливості комунікації, але забезпеченні 

національного інтересу щодо всебічного та повноцінного розвитку молоді, 

що може включати спортивні, наукові, творчі напрями, реалізації яких немає 

перешкоджати трудова діяльність.  

Щодо економічного аспекту, то даний елемент сутності полягатиме у 

можливості роботодавцем підготувати більш кваліфікованих та досвідчених 

осіб на майбутні посади, які будуть володіти більш ґрунтовними знаннями, а 

отже й зменшаться кошти на залучення додаткових осіб та можливі витрати 

на покриття соціальних ризиків пов’язаних із виконанням трудових 

обов’язків.  

Правовий аспект сутності, власне, забезпечує належні можливості 

реалізації двох попередніх, а також й забезпечує захист права молоді на 

охорону праці, що включають й заходи ще до вступу у трудові відносини. 

Відповідно, охорона праці молоді має власні особливості, що надають 

можливість стверджувати про її специфічність та обґрунтованість виділення 

як субінституту.  

Саме тому й виникає необхідність у виділенні правового визначення для 

даного поняття. Так, охорона праці молоді — це послідовна та логічна 

діяльність органів публічної влади, до компетенції яких входить сфера 

охорони праці  та захисту малолітніх й неповнолітніх осіб та роботодавця 

щодо визначення можливості перебувати у трудових відносинах, а також 

встановлення комфортних та безпечних для життя й здоров’я молодих 
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працівників умов праці з метою забезпечення гармонійного розвитку їх 

особистості під час перебування у трудових відносинах, а також рівних 

можливостей із працівниками старшого віку. 

Тож, на основі отриманих результатів дослідження сутності та поняття 

охорони праці молоді можливо прийти до висновку про необхідність 

створення окремого дослідження, де було б висвітлено характерні ознаки та 

властивості даного субінституту. Разом з тим, дане дослідження дозволило 

більш глибоко зрозуміти напрями та завдання загальної мети охорони праці, 

що можуть проявлятись й у більш деталізованому вигляді та впливати на 

здатність особи вступити в трудові відносини.  

Ще одним субінститутом охорони праці за критерієм суб’єктності є 

охорона праці осіб із інвалідністю. Доктринальні питання визначення даного 

поняття, його особливостей та сутності є малодослідженими, однак про їх 

необхідність неодноразово було наголошено у різних дослідженнях. Так, Н. 

М. Биба досліджуючи питання трудових відносин з особами із інвалідністю, 

вказувала й на існування спеціальних умов в контексті охорони праці [332, с. 

15]. Відповідно, можливо дійти висновку, що у практичній діяльності 

існування нового субінституту охорони праці визнають, а науково-теоретичні 

дослідження досі залишають таке питання поза увагою, що є недопустимим, 

оскільки суперечить самій ціллі наукових досліджень. Відповідно, виникає 

необхідність у дослідженні поняття «охорона праці осіб із інвалідністю», як 

субінституту охорони праці.  

З метою досягнення даної мети необхідним є спершу проаналізувати 

саме поняття особа з інвалідністю, щоб зрозуміти, у чому ж полягають 

особливості даного суб’єкта трудових відносин, а також надалі дозволять 

зробити більш правильний висновок про мету. Так, існує декілька легальних 

визначень. Відповідно до Декларації про права інвалідів, термін «інвалід» 

означає будь-яку особу, яка не може самостійно забезпечити повністю або 

частково потреби нормальної особистої і / або соціального життя через 

недолік, або вроджений або ні, фізичних або розумових здібностей [333]. 
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Тобто можливо дійти висновку, що особі із інвалідністю завжди необхідна 

допомога, відповідно охорона праці буде спрямована на створення умов 

постійного доступу до такої допомоги. Крім того, на основі даного 

визначення, можливо дійти висновку, що виходячи із здібностей особи, 

існуватиме перелік видів діяльності, які така особа виконувати не може.  

Дещо більш детальне визначення надається у Конвенції про права осіб з 

інвалідністю, де визначено, що до осіб з інвалідністю належать особи зі 

стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними 

порушеннями, які при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній 

повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими [334].  

Порівнюючи даних два визначення, можна помітити, що у них 

використано два протилежних підходи, що безпосередньо будуть впливати 

на сутність охорони праці осіб із інвалідністю. Так,  останнє визначення 

стверджує про наявність певних перешкод для реалізації особою з 

інвалідністю своїх здібностей. В даному контексті, сутністю охорони праці 

буде уже створення умов, де такі бар’єри не заважатимуть особі здійснювати 

трудові обов’язки та реалізовувати трудові права, коли у першому випадку 

особі потрібною є обов’язкова допомога з боку інших осіб. Відповідно, саме 

підхід використаний в Конвенції є більш широким та дозволяє розглядати 

охорону праці як повноцінний комплекс заходів.  

На основі аналізу, можливо дійти висновку, що відокремлення окремого 

субінституту охорони праці щодо осіб із інвалідністю обґрунтовується їх 

особливостями щодо виконання трудових обов’язків,  а також іншими 

наслідками при впливі небезпечних факторів на здоров’я при виконанні 

трудової функції. Такі особливості можуть полягати у необхідності 

спеціального робочого місця або ж у додаткових перервах під час робочого 

дня. Виходячи із даного положення можливо визначити мету охорони праці 

осіб із інвалідністю, що полягає у встановлені таких безпечних для життя й 

здоров’я умов праці для особи із інвалідністю, що дозволяли б їй виконувати 
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свої трудові функції повноцінно, а також й зменшували б вплив тих, бар’єрів, 

що впливають на її участь у відносинах із охорони праці.  

Варто наголосити, що особливістю саме субінституту охорони праці осіб 

із інвалідністю буде його значна диференціація. На відміну від інших 

структурних елементів охорони праці, даний інститут охоплює охорону праці 

осіб із декількох груп інвалідності, що відповідно й впливати на рівень 

охорони праці, також, диференціація може відбуватись за критерієм виду 

пошкодження, так умови праці для особи із поганим зором та поганим 

слухом будуть різні. Тобто,  важливо, щоб поняття охорони праці осіб із 

інвалідністю підкреслювало дану різноманітність.  

Здійснивши аналіз, як наукових положень та керуючись 

загальнотеоретичним підходом можливо дійти висновку, що охорона праці 

осіб із інвалідністю — це субінститут охорони праці, що охоплює комплекс 

прав й обов’язків суб’єктів суспільних відносин із охорони праці щодо 

створення реальної можливості особам із інвалідністю здійснювати власні 

трудові обов’язки в безпечних та комфортних умовах праці з метою 

реалізації їх права на рівність у трудових відносинах. 

Отже, отримані результати дозволили прослідкувати взаємозв’язок між 

суб’єктом охорони праці, його особливостями та наслідками щодо зміни 

структури охорони праці. Крім того, дане дослідження дозволило 

стверджувати про можливість за допомогою охорони праці забезпечувати не 

лише право на безпечні умови праці, а отже й про розширення самої сутності 

охорони праці та її розуміння не просто як системи, а як комплексу. Охорона 

праці осіб із інвалідністю дозволила стверджувати про необхідність у більш 

швидкому розвитку науки на основі нових потреб у суспільстві, а не аналізі 

уже існуючих.  

Проблема визначення такого структурного елемента інституту охорони 

праці, як охорона праці осіб, що працюють на пенсії є дещо більш складною, 

ніж попередні. Така ситуація пояснюється  малодослідженістю тематики 

праці на пенсії, а отже й необхідністю найперше обґрунтування необхідності 
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виділення даного субінституту. Так, на відміну від двох попередніх проблем, 

коли наукові дослідження були саме не систематизовані й об’єднані в межах 

однієї мети, питанню праці на пенсії, а особливо охороні праці осіб, що її 

виконують приділено мало уваги, а отже необхідно більш глибоко розкрити 

саму сутність питання. Так, найперше слід зауважити, що особи, які 

знаходяться на пенсії та виконують трудові обов’язки є спеціальним 

суб’єктом, що володіє певними особливостями, що й будуть впливати на 

мету на саму сутність поняття. Так, вік даних осіб надає їм право уже не 

працювати, що свідчить про зменшену здатність до праці та більші ризики 

для життя й здоров’я. Отже, одним із завдань охорони праці таких осіб 

можливо вважати захист від надмірних навантажень.  

Для того щоб більш глибоко висвітлити необхідність у даному інституті, 

слід провести аналогію між охороною праці жінки та охороною праці осіб, 

що працюють на пенсії. Так, С. П. Ковалевич визначає, що наявність 

особливостей у охороні праці жінки пов’язана з тим, що в силу своїх 

фізіологічних особливостей жінка не може працювати на рівні з чоловіком не 

зважаючи навіть на гендерну рівність, за своєю природою вона є фізично 

слабша та на ній є ще дуже важлива функція така як репродуктивна [335, с. 

54]. В контексті праці осіб на пенсії, дане твердження теж є вірним, оскільки 

незважаючи на певні виключення, пенсіонери теж мають слабші фізичні дані. 

Крім того, наслідки впливу небезпечних факторів на організм будуть 

більшими саме у похилому віці. Відповідно, необхідність особливих умов 

праці для осіб на пенсії є обґрунтованою, а їх специфіка й вказує на 

існування окремого субінституту. Саме тому виникає потреба у більш 

глибокому дослідженні сутності, мети та особливостей даного субінституту, 

що надалі допоможе сформувати його поняття.  

Так, виходячи із уже проаналізованої сутності поняття охорони праці та 

користуючись формальними законами логіки можливо дійти висновку, що 

охороні праці осіб, що працюють на пенсії властиві ті ж елементи сутності, 

які мають особливості прояву. Відповідно, щодо соціологічної сторони 
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охорони праці осіб, що працюють на пенсії, то вона полягає у збережені 

належного рівня комунікації та можливості бути частиною соціуму через 

трудові відносини. У даному випадку, важливим є питання балансу, який має 

визначати сама особа. Відповідно, соціологічна сторона розкривається через 

надання можливості пенсіонерам реалізовувати більш широке коло власних 

прав.  

Досліджуючи економічну сторону охорони праці осіб, слід вказати на 

певні проблеми, що найперше пов’язані із різними інтересами роботодавця, 

держави та самого пенсіонера, що працює. Так, працюючи на пенсії, особа, 

насамперед, забезпечує власні  економічні інтереси, які дозволяють їй 

досягти бажаного рівня комфортності життя. Виходячи із даного твердження, 

роль держави та роботодавця полягає не у сприянні виникненню трудових 

відносин та застосування охорони праці, а створенні загальних умов за яких 

виконання трудових обов’язків можливе без порушення права на безпечні 

для життя й здоров’я пенсіонера умови праці. Таким чином, економічна 

сторона розкривається у наданні можливості пенсіонеру отримувати 

додаткові кошти.  

Останньою, але не менш важливою стороною є правова, що знову ж 

пов’язана із певними особливостями. Так, право на працю є загальним, 

відповідно, держава може визначати лише певні особливості щодо суб’єкта і 

можливостей. Відповідно, правова сутність полягає у встановленні меж 

можливого застосування праці пенсіонерів. Однак, на відміну від обмеження 

праці жінок чи молоді, коли забезпечуються національні інтереси, у даному 

випадку, ціллю є баланс між самим правом на працю та правом на охорону 

праці, оскільки чим більший вік особи, тим більш специфічні умови потрібно 

створювати для праці, які б не погіршувати стан здоров’я пенсіонера.  

Аналіз сутності дозволив й виділити загальну мету охорони праці осіб, 

що працюють на пенсії, якою є встановлення належних, безпечних для життя 

й здоров’я умов, для реалізації права пенсіонера бути учасником трудових 

відносин та забезпечували б можливість виконувати трудові обов’язки.  
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Варто наголосити й на певних особливостях, що впливатимуть на 

загальне розуміння даного субінституту. Найперше, це тісний взаємозв’язок 

із інститутом пенсійного забезпечення, оскільки саме у даному випадку, усі 

поняття й вимоги повинні бути узгодженні й не суперечити поняттям із 

пенсійного забезпечення. Крім того, особливістю даного субінституту є його 

додатковий характер, оскільки першочерговим є все ж забезпечення права на 

пенсію.  Тож, на основі проаналізованого матеріалу можливо дійти висновку, 

що охорона праці осіб, що працюють на пенсії — це субінституту охорони 

праці, який складається із комплексу прав й обов’язків суб’єктів суспільних 

відносин із охорони праці щодо забезпечення рівних можливостей 

здійснення трудових обов’язків пенсіонерами в безпечних та комфортних для 

їх життя та здоров’я умовах праці. 

Тож, дане дослідження допомого розширити структуру охорони праці 

новим субінститутом. Важливо, щоб така ситуація змінювала не лише 

теоретичну структуру, але й впивала на наукові дослідження, що допоможе 

створити нові тенденції у охороні праці та зробити їх більш комплексними. 

Крім того, на основі отриманих результатів можливо й дійти висновку про 

взаємозв’язок між різними елементами структури охорони праці, однак 

необхідними є  такі дослідження, що ґрунтуються на особливостях того чи 

іншого поняття в охороні праці.  

Отже, проведене дослідження дозволило зрозуміти, що наукові 

дослідження повинні обов’язково враховувати загальнотеоретичні основи 

охорони праці, оскільки саме вони дозволяються вірним чином розв’язувати 

виділені проблеми. Аналіз доктринальних проблем свідчить про 

недосконалість самого підходу, що не враховує особливості охорони праці. 

Крім того, результати дослідження надали можливість зрозуміти, що 

ключовим критерієм відповідності та обґрунтованості дослідження є 

актуальність такого для використання на практиці, оскільки саме якісні 

наукові роботи стають підґрунтям для розвитку усього правового інститут 
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охорони праці. Важливо, щоб наука не лише опрацьовувала історичні факти 

та охоплювала існуючі проблеми, але й визначала можливості для розвитку. 

 

 

4.2 Практичні проблеми у сфері правового забезпечення охорони 

праці в Україні та шляхи їх вирішення 

 

Державна політика щодо вдосконалення правового забезпечення 

стосується найбільш пріоритетних видів суспільних відносин, до яких 

відносяться й трудові, оскільки більша частина населення перебуває у них 

тривалий період життя. Проте, реалізація трудових прав є неможливою без 

охорони праці, що охоплює цілий ряд важливих умов праці для працівника та 

роботодавця. Проведення реформування законодавства та вдосконалення 

правового забезпечення є неможливим без виділення нагальних проблем 

охорони праці та визначення способів їх подолання.  

Дане дослідження допоможе розглянути національне законодавство з 

охорони праці комплексно та відповідно виділити існуючі прогалини та 

колізії. На основі отриманих результатів можливо буде змінити 

законодавство таким чином, щоб рівень виробничої небезпеки на 

підприємствах зменшувався, що безпосередньо впливатиме на реалізацію 

права на охорону праці.  Крім того, дослідження практичних проблем 

дозволить й виділити їх причини, що надасть можливість більш ґрунтовно 

проводити наступні реформування сфери охорони праці. 

Важливим аспектом, що свідчить про необхідність дослідження 

практичних проблем є обраний Україною курс на євроінтеграцію. 

Відповідно, отримані результати можливо буде використати для досягнення 

одразу декількох цілей. Найперше, це визначення пріоритетних напрямів 

змін, оскільки наявність практичних проблем свідчить й про найбільші 

ризики для реалізації працівниками права на безпечні та комфортні умови 

праці. Також, результати дослідження допоможуть й зрозуміти, яким саме 
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чином слід адаптувати норми міжнародного законодавства, на основі уже 

неодноразово здійснених законодавчих помилок.  

Сучасний стан правового забезпечення охорони праці та пов’язані із ним 

практичні проблеми негативно впливають не лише на трудові відносини, але 

й на рівень соціального забезпечення та захисту працівників, оскільки  

збільшиться імовірність настання соціальних ризиків через травми на 

виробництві. Відповідно, дослідження способів вирішення таких проблем 

допоможе віднайти правові способи зменшення витрат коштів, які 

виплачуються як компенсації та доцільні шляхи перерозподілу, який би 

забезпечував право працівників на підтримання належного рівня здоров’я, а 

не лише його відновлення. 

Наявність практичних проблем пов’язана саме із відмінністю суспільних 

відносин із охорони праці від правових норм, що їх регулюють. Відповідно, 

необхідним є дослідження не усіх норм права, що стосуються охорони праці, 

а лише тих, що становлять безпосередній інтерес роботодавців й працівників, 

як то порядок захисту власних прав та притягнення до юридичної 

відповідальності за їх порушення або ж можливості підвищення рівня 

співпраці, оскільки вони допомагають забезпечувати створення умов для 

реалізації права на безпечні та комфортні умови праці та виконання трудових 

обов’язків.  

Дослідженням практичних проблем правового забезпечення охорони 

праці в Україні у своїх наукових роботах займались наступні вчені: 

Л. П. Амелічева, О. В. Баклан, У. П. Бек, С. Я. Вавженчук, М. О. Гандзюк, 

М. В. Грищук, В. І. Голінько, Н. В. Дараганова, Є. П. Желібко, Ю. Ю. Івчук, 

П. О. Ізуїта, М. І. Іншин, М. О. Кабаненко, О. О. Медвецька, 

О. А. Нікіфорова, І. М. Новак, О. М. Обушенко,  О. Г. Огородник, 

В. Б. Пасічнюк, В. Ф. Пузирний, Л. В.  Романів, В. В. Філіпов, 

М. Ц. Халімовський, М. В. Чічкань, В.І. Шевченко, І. В. Шудренко. 

Досліджуючи сучасний стан охорони праці в Україні Ю. О. Полукаров 

вказує, що підприємства не надто занепокоєні з приводу невідповідності 
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власних правил техніки безпеки та охорони праці новим міжнародним 

стандартам; підприємства та їхні володарі не зацікавлені вкладати гроші в 

розвиток безпеки праці, хоча економічно доведено, що такі інвестиції 

окуповуються [336, с. 312]. Так, в контексті правового забезпечення ж 

можливо визначити проблеми непослідовності реформування законодавства, 

а також надмірного навантаження на роботодавця  щодо контролю за 

діяльністю на підприємстві. Так, навіть у Концепції реформування системи 

управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її 

реалізації [53], спершу мають вноситись зміни до законодавчих актів 2007-8 

років, а лише згодом до нормативно-правових актів 1990-их. Виходячи із 

критерію актуальності, оновлювати потрібно саме в хронологічному порядку, 

оскільки, чим раніше був прийнятий акт та залишався без змін, тим більше 

застарілих норм він містить.  Також, проблема непослідовності 

розкривається через змін до законодавства, не на усіх рівнях. До прикладу, в 

уже згаданій Концепції згадано, що потребують удосконалення принципи 

участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері безпеки та 

гігієни праці усіх заінтересованих сторін: представників сторін соціального 

діалогу [53], що відповідає й ч. n) ст. 420 Угоди про асоціацію [136]. Однак 

останні зміни до відповідного законодавства щодо питань соціального 

партнерства та діалогу вносились у 2010 році, а отже існує певна 

невідповідність між міжнародним та національним законодавством, а також 

й між нормативно-правовими актами різної юридичної сили. Як наслідок, 

порушується порядок у всій системі законодавства та виникають проблеми із 

колізіями та їх вирішенням.  

Дещо іншу проблему у взаємодії державних органів та роботодавців 

щодо охорони праці визначає В. Б. Пасічнюк, вказуючи про значний масив 

локальних документів з охорони праці, положення про яких, затверджуються 

різними державними органами та посадовими особами. Внаслідок цього, 

існує проблема їх пошуку та використання роботодавцями. Виправлення 
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даної проблеми можливе за рахунок змістовної систематизації локальних 

актів галузі охорони праці [337, с.  102].  

Таким чином, можливо сформувати похідні проблеми надмірної 

кількості державних органів, до компетенції яких входить охорона праці, 

низький рівень правових знань з охорони праці та складний процес взаємодії 

між суб’єктами охорони праці. Вирішити вказані проблеми можливо 

декількома шляхами, що обов’язково повинні передбачати соціальне 

партнерство. Найперше, слід змінити не лише компетенцію органів, але й їх 

кількість, що визначена у Законі України «Про охорону праці». Крім того, 

варто й передбачити обов’язок щодо моніторингу знань працівників й 

роботодавців з охорони праці, надання роз’яснень, а згодом перевірки та 

притягнення до юридичної відповідальності. Даний процес, також, 

сприятиме й збільшенню довіри та співпраці між роботодавцем та 

державними органами.  

Більш комплексно досліджує тему В. П. Пікуль, вказуючи, що до 

проблем правового регулювання діяльності системи суб’єктів трудових 

відносин у сфері охорони праці є: правове регулювання забезпечення права 

на належні, безпечні та здорові умови праці здійснюється не лише нормами 

трудового права. З охороною праці тісно пов’язана також низка правових 

норм, що належать до інших  галузей права; психологічний тиск на 

працівника у процесі виконання трудових обов’язків [338, с. 3].  

Аналізуючи даний перелік, слід зауважити, що питання про правове 

регулювання права на належні, безпечні та здорові умови праці, яке 

здійснюється не лише нормами трудового права є спірним. Така позиція 

пов’язана із недостатнім розумінням зв’язку між різними нормами права. 

Звісно, правові норми із охорони праці знаходяться у різних частинах 

законодавства. Так, відповідно до ст. 271, порушення вимог законодавчих та 

інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою 

підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом 

підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю 
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потерпілого, карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 

років, або обмеженням волі на той самий строк [164]. 

Однак, встановлення певної правової норми в іншому галузевому 

законодавстві, ще не свідчить про її належність до іншої, ніж трудове галузі 

права. Саме у такому випадку доречним є розподіл на загальні та спеціальні 

правові норми, а відповідно норми, які знаходяться не у профільному 

законодавстві будуть мати саме спеціальний характер. Відповідно, більш 

коректним було б виділити практичну проблему відсутності 

систематизованості правових норм, що відповідає й попереднім 

дослідженням.  

Зі свого боку М. В. Грищук, вказує, що на сьогодні в Україні відсутні 

такі важливі законодавчі акти для охорони праці, як Трудовий кодекс 

України, закон "Про промислову безпеку", "Про професійний розвиток 

персоналу на виробництві", "Про загальнообов’язкове державне соціальне 

медичне страхування" та інших законодавчих актів, спрямованих на 

адаптацію законодавства України до міжнародних норм, гармонізації її з 

європейським законодавством [339, с. 4]. Адаптація до європейського 

законодавства є одним із найважливіших кроків на шляху до вдосконалення 

правового забезпечення охорони праці. Однак, роль нових законодавчих 

актів саме для охорони праці є спірною.  

Так, Трудовий кодекс є важливим вдосконаленням для усієї галузі 

трудового права, саме тому до його прийняття встановлювати інші 

передбачені автором нормативно-правові акти є недоречним через 

необхідність подальшої синхронізації та змін задля забезпечення дієвості. 

Відповідно, ініціатива щодо впровадження законодавства є позитивною, 

однак самий зміст відповідних актів повинен бути додатково досліджений 

щодо відповідності критеріям взаємозв’язку, доцільності виділення окремого 

акту та можливості закріплення у кодексі.  
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Тож, можливо дійти висновку, що основними практичними проблемами, 

на сьогодні, є невідповідність міжнародного законодавства з охорони праці й 

національного, а також діяльність органів державної влади й юридична 

відповідальність в сфері охорони праці. Щодо невідповідності міжнародного 

та національного законодавства, то основна проблема полягає у 

невідповідності термінології, а також й відсутності тих змін, що передбачені 

міжнародними документами, що значно ускладнює, як самий процес 

реформування законодавства, так й втілення правових норм суб’єктами 

суспільних відносин із охорони праці.  

Щодо питання діяльності органів державної влади до компетенції яких 

входить сфера охорони праці, то його сутністю є проблема відносин між 

ними та роботодавцями й працівниками. Оскільки, більш доцільними саме 

превентивні дії щодо порушень законодавства, а також й створення умов для 

заохочення правомірної поведінки, то для цього й необхідно співпрацювати, 

що допоможе й розв’язувати проблеми у найшвидший спосіб.  Слід 

зазначити, що вирішення певного елементу проблеми ще не свідчить про її 

загальне розв’язання. Так, було вирішено проблеми щодо наближення 

європейського міжнародного й національного законодавства шляхом 

скасування цілого ряду стандартів з охорони праці, що уже були застарілими, 

було вдосконалено механізм діяльності органів державної влади, до 

компетенції яких входить сфера охорони праці. 

Крім того, з метою виділення та аналізу сучасних практичних проблем 

правового забезпечення охорони праці, варто й дослідити законодавство у 

даній сфері. Так, відповідно до ст. 160 КЗпПУ, постійний контроль за 

додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону праці 

покладається на власника або уповноважений ним орган. Трудові колективи 

через обраних ними уповноважених, професійні спілки в особі своїх 

виборних органів і представників контролюють додержання всіма 

працівниками нормативних актів про охорону праці на підприємствах, в 

установах, організаціях [2].  



249 
 

 

Продовжуючи тему юридичних гарантій, саме контроль й нагляд є 

одними із найдієвіших. В контексті охорони праці такий контроль й нагляд 

можуть здійснювати як органи державної влади, так й громадські організації, 

профспілки. Проте, належними повноваженнями володіють лише перші. 

Аналізуючи Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» можливо помітити, що права профспілок щодо охорони праці є 

загальними. Так, відповідно до ч. 7 ст. 21 даного Закону профспілки 

здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, 

додержанням законодавства про працю та про охорону праці. У разі загрози 

життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від 

роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях та інших 

структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для 

усунення загрози життю або здоров'ю працівників [340].  

Жодного наступного роз’яснення, знову ж, щодо реалізації такої вимоги 

та кореспондуючих обов’язків роботодавця не визначено, як і 

відповідальності саме за невиконання вимоги. Крім того, при виявленні таких 

порушень, власне, профспілки жодного впливу на роботодавця не мають, а 

повинні повідомляти та взаємодіяти лише через органи державної влади. 

Також, у випадку ненадання роботодавцем доступу профспілкам до певної 

інформації, вона може бути отримана лише у визначеному Законом України 

«Про звернення громадян» порядком. Така ситуація спричиняє певні 

ускладнення у процедурах охорони та захисту прав працівників, а у деяких 

випадках його порушення.  

Ще одна проблема правового забезпечення охорони праці пов’язана із 

застарілістю правових норм. Так, відповідно до ст. 166 КЗпПУ, на роботах з 

шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за 

встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти. На 

роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за 

встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування [2]. 

Фактично, дана норма не виконується, що пов’язано із цілим рядом факторів. 
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Найперше, це звісно ж вдосконалення сучасних методів лікування та 

профілактики, що є значно ефективнішими, ніж ті, що вказані у нормі. Крім 

того,  відсутність контролю за співвідношенням рівня здоров’я працівників 

та рівнем небезпеки умов виробництва. Таким чином, профілактика, як 

частина інституту охорони праці є не забезпеченою. 

Наступним нормативно-правовим актом у сфері охорони праці є, власне, 

Закон України «Про охорону праці», що теж містить чимало прогалин та 

проблем у правовому забезпеченні. Так, відповідно до ст. 38 даного Закону, 

державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці здійснюють: центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони праці; центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та 

радіаційної безпеки; центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки; центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення [1]. Кожен із даних органів має власну 

компетенцію, що включає й певні норми щодо охорони праці. Однак чи є 

доцільним вводити настільки розгалужену систему органів. Найперше, 

проблема пов’язана із відсутністю координації їх дій, а отже й вплив є не 

послідовним. Крім того, певні виробництва можуть об’єднувати декілька 

видів діяльності, що є підконтрольними різним органам, що лише ускладнює 

процедуру перевірки. Відповідно, для з метою покращення ефективності 

органів слід  повністю зміни законодавство з даного питання.  

Ще одним проблемним моментом щодо діяльності органів державної 

влади в сфері охорони праці є юридична відповідальність. Так, відповідно до 

ст. 43 Закону України «Про охорону праці», за порушення законодавства про 

охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб 

органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні 

особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, 



251 
 

 

притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до 

сплати штрафу в порядку, встановленому законом [1]. Тобто до 

відповідальності в межах інститут про охорону праці можуть бути притягнуті 

тільки роботодавці та працівники, посадові особи державних органів можуть 

бути притягнуті лише до загальної відповідальності, що є недопустимим. 

Контроль та нагляд в охороні праці має власні особливості, які й визначають 

специфіку наслідків за порушення норм. Відповідно й посадова особа 

повинна відповідати за власні дії в межах охорони праці.  

Продовжуючи тему юридичної відповідальності за порушення норм з 

охорони праці слід проаналізувати Порядок. Оскільки даний нормативно-

правовий акт є підзаконним, то рівень забезпечення прав та юридичної 

техніки є значно нижчим, що, власне, уже є проблемою. Однак, досліджуючи 

його більш детально слід виділити ст. 31, згідно якої у разі виникнення 

потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань, 

отримання відповідних висновків (органів досудового розслідування, 

закладів охорони здоров’я та судово-медичної експертизи тощо), а також 

додаткових пояснень від осіб, причетних до нещасного випадку та/або 

гострого професійного захворювання (отруєння), розслідування може бути 

продовжене наказом органу, який утворив спеціальну комісію, до отримання 

відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо [341]. 

Насамперед, негативним є використання виразу «може бути продовжене 

наказом», що разом із відсутністю точних причин відмови у проведенні 

такого дослідження, надає можливість стверджувати про суб’єктивність 

рішення. Також, негативним моментом є й необхідність самого звернення до 

експертів через спеціальну процедуру оскільки, такі дії значно збільшують 

час витрачений на розслідування, що, як наслідок, може й впливати на 

здатність особою реалізувати свої права.  

Крім того, відповідно до ст. 12 даного Порядку, комісія утворюється 

наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання 

інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання 
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(отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу 

охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним 

особи [341]. Даною нормою права жодного обов’язку роботодавця або ж його 

відповідальності не вказано. Саме тому, можливість утворення комісії на 

повідомлення лише керівника або ж потерпілого, без відповідного й 

звернення органів державної влади видається мало реальною, оскільки, 

безпосередньо суперечить інтересам роботодавця. Таким чином, Порядок 

визначає саму послідовність розгляду справи, але гарантії щодо її реалізації 

відсутні.  

Тож, на основі проведеного дослідження наукових думок та 

нормативно-правових актів, можливо дійти висновку про наступні практичні 

проблеми у правовому забезпеченні охорони праці: 

1. Застарілість правового забезпечення співпраці між органами публічної влади 

та роботодавцями й працівниками: 

 не вдосконалення процедури отримання надання Мінсоцполітики дозволу на 

введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та 

соціально-культурного призначення 

 не вдосконалення діяльності щодо видання стандартів з охорони праці 

Міністерством охорони здоров’я 

2. Прогалини у законодавчо визначеному процесі розслідування нещасних 

випадків на виробництві:  

 відсутність чіткого переліку процесуальних прав працівника у процесі 

розслідування нещасних випадків на виробництві 

 не забезпечення принципу рівності процесуальних прав працівника та 

роботодавця у процесі розслідування нещасних випадків на виробництві 

 відсутність спеціалізованих строків давності для розслідування нещасних 

випадків 

3. Не відповідність національного законодавства щодо охорони праці 

європейським та міжнародним стандартам  

 використання різної термінології  
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 відсутність імплементації міжнародних стандартів ISO 14000 та OHSAS 

18001:2007 

 різний обсяг обов’язків роботодавця за міжнародним та національним 

законодавством щодо охорони праці 

4. Відсутність розвитку правового забезпечення втілення таких повноважень 

органів державної влади, які відповідно до ст. 30 Закону України «Про 

охорону праці» наділені компетенцією у сфері охорони праці, як 

рекомендація та заохочення 

Здійснення охорони праці, безпосередньо, пов'язано із органами 

публічної влади, а отже й правове регулювання даної діяльності повинно 

бути вдосконалено. Проблема правового регулювання їх діяльності, окрім 

уже вищезазначених елементів таких, як плюралізм й дублювання 

повноважень, розкривається й через необхідність вдосконалення правового 

забезпечення співпраці між органами публічної влади та роботодавцями й 

працівниками, що допоможе врегульовувати суспільні відносини щодо 

охорони праці більш гнучка, застосовувати актуальні методи впливу та 

збільшувати рівень правомірної поведінки через, власне, зменшення підстав, 

що спонукають порушити правові норми. 

Для того, щоб зрозуміти у чому ж суть даної проблеми, варто спершу 

проаналізувати загальне призначення органів публічної влади. На сьогодні, 

одним із найпрогресивніших напрямів розвитку органів публічної влади, 

тобто, як органів державної влади, так органів місцевого самоврядування є 

напрями Good Governance та New Public Management [342, с. 234].  

Таким чином, повинна відбутись зміна напряму діяльності із 

контрольної, до профілактичної, а тому дані органи, насамперед, повинні 

надавати послуги направлення діяльності роботодавця щодо правомірної 

поведінки, надання рекомендацій, порад та організації співпраці між 

сторонами соціального діалогу. Разом з тим, контроль за діяльністю 

роботодавця щодо охорони праці повинен бути змінений у бік добровільності 

та заохочення дотримання уже змінених стандартів.  
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Крім того, досліджуючи нормативно-правові акти, що регулюють 

діяльність органів державної влади до компетенції яких відноситься сфера 

охорони праці, можливо дійти висновку, що саме охороні праці виділено 

лише незначну частину. Так, Мінсоцполітики визначає державну політику 

щодо охорони праці [343]. Проте, джерел отримання даних не визначено, що 

ще раз підкреслює відсутність комунікації. Найбільше уваги охороні праці 

приділено у Положенні про Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій, однак в даному випадку постає питання про доцільність діяльності 

інших органів. Ще одним органом, до повноважень якого входить сфера 

охорони праці є Міністерство охорони здоров'я, що визначає нормативи та 

стандарти. Оскільки строків зміни таких стандартів, то не вказано, то й 

актуальність їх суспільним відносинам із охорони праці є спірною. Така 

ситуація безпосередньо впливає на стан й можливість реалізувати власні 

природні права та обов'язки працівниками через низькі правові вимоги у 

порівнянні із вдосконаленими науковим прогресом умовами праці. 

Варто також й зауважити, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про 

охорону праці», жоден із даних органів не визначений чітко, як 

правоохоронний, а у самих профільних законодавчих актах права на нагляд 

та контроль щодо здійснення охорони праці не передбачено. Тобто, можливо 

дійти висновку, що саме дані органи повинні сприяти налагодженню зв’язків 

та найбільш ефективних способів взаємодіяти із роботодавцем щодо 

донесення йому економічної, екологічної доцільності проведення заходів із 

оптимізації охорони праці, а також й вирішувати ті проблеми, які стоять 

перед роботодавцем та працівником, що можливо розв’язати лише шляхом 

зміни законодавства.  

Органи державної влади до компетенції яких входить охорона праці є 

одним із засобів правового забезпечення, власне, охорони праці. Таким 

чином, норми, що їх регулюють повинні співвідноситись із нормами права 

щодо охорони праці. Виходячи із даного положення, слід більш широко 

визначити сферу правового впливу саме у профільному законодавстві.  
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Тож, виходячи із вказаних елементів проблеми правового регулювання 

органів державної влади до компетенції яких входить охорона праці слід 

вдосконалити законодавство, розпочинаючи, насамперед, із рівня законів. 

Так, охорона праці забезпечується ч. 3 ст.155 КЗпПУ відповідно до якої 

введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та 

соціально-культурного призначення без дозволу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 

забороняється [2]. Відповідно, обов'язок покладений на роботодавця, однак 

необхідно встановити їх співпрацю. Таким чином, слід вдосконалити ч.3 ст. 

155 КЗпПУ наступним чином: надання дозволу на введення в експлуатацію 

нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціального-культурного 

призначення є обов'язком центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, що здійснюється за заявою 

роботодавця або ж будь-якого зацікавленого суб'єкта.  

Також, до даної ст. 155 слід додати ч. 4, ч. 5 та ч. 5-1, що міститимуть 

наступні правові норми:  

 ч. 4 рішення про надання дозволу надається протягом 14 днів. Продовжити 

строк розгляду заяви про надання дозволу можливо на 14 днів, про що 

повідомляється у письмовій формі роботодавця не пізніше наступного дня із 

дати прийняття рішення про продовження строку.  

 ч. 5 посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну владу у сфері охорони праці у випадку необгунтованої відмови у 

наданні дозволу або ж порушення строків розгляду заяви притягується до 

юридичної відповідальності визначеної ст. 39 Закону України «Про охорону 

праці». 

 ч. 5-1 роботодавець, що не повідомив про введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного 

призначення центральні органи виконавчої влади до компетенції яких 

входить сфера охорони праці   притягується до відповідальності відповідно 

до ст. 43 Закону України «Про охорону праці». 
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Крім того, ст. 157 КЗпПУ, що визначає обов'язок опрацювання та 

прийняття нових, перегляд і скасування чинних державних міжгалузевих та 

галузевих нормативних актів про охорону праці проводяться центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони праці, за участю інших державних органів і професійних 

спілок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [2]. Слід 

доповнити ч. 5 та ч. 6, що міститимуть наступні правові норми:  

-  ч. 5 центральні органи виконавчої влади до компетенції яких входить 

сфера охорони праці зобов'язані переглядати існуючі стандарти не рідше, ніж 

один раз в 3 роки, або ж позачергово на прохання сторони соціального 

діалогу. 

- ч. 6 посадові особи центральних органів виконавчої влади до 

компетенції яких входить сфера охорони праці за порушення визначених 

строків притягуються до юридичної відповідальності. Посадові особи 

центральних органів виконавчої влади чи роботодавець за відмову у 

співпраці притягуються до юридичної відповідальності. 

Охорона праці та право на неї повинно належним чином реалізуватись 

не лише у звичайних умовах, але й у випадку настання нещасних випадків на 

виробництві. Саме тому, важливим є процес встановлення факту нещасного 

випадку, його оперативність та достовірність. Дане питання регулює, на 

сьогодні, Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві, однак, велика кількість його положень 

не містить значні прогалини. 

Так, проблема неналежного врегулювання суспільних відносин щодо 

розслідування нещасних випадків на виробництві, насамперед, полягає у 

тому, що дана процедура відокремлена від загального процесу, що 

визначений процесуальними кодексами. Звісно, розгляд справи особами, що 

володіють профільними знаннями буде більш професійним, але лише у тому 

випадку, коли такі дії будуть об’єктивними та відповідати правовим 

принципам. До таких принципів, незалежно від виду процесу Є. О. 
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Харитонов відносить наступні: здійснення правосуддя лише судом; 

незалежність суддів і підкорення їх лише закону; рівність усіх учасників 

процесу перед законом і судом; поєднання колегіального та одноособового 

складу суду при розгляді справ; гласність та інші принципи [344].  

В контексті охорони праці та порядку розслідування, можливо 

виокремити принципи незалежності та об’єктивності комісії, а також рівність 

усіх залучених суб’єктів трудових відносин. Саме тому, можливо зробити 

висновок про необхідність скасувати чинність деяких статей такого порядку. 

Так, відповідно до ст. 32 Порядку розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, потерпілий, 

члени його сім’ї або уповноважена ними особа не входять до складу комісії, 

але мають право одержувати від голови комісії інформацію про хід 

проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, 

отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи 

щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання 

(отруєння), надавати відповідні пояснення, а також з метою сприяння 

об’єктивному та своєчасному розслідуванню надавати відповідну 

інформацію, документи та висновки або сприяти їх отриманню від 

відповідних органів, установ і закладів тощо [341].   

Дану правову норму слід розділити на дві, одна із яких матиме 

загальний характер, а інша визначатиме права та обов’язки потерпілого, що 

допоможе більш вірно визначити правовий статус потерпілого. Тож, зміст ст. 

32 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві слід змінити наступним змістом: 

Працівник із яким стався нещасний випадок володіє правовим статусом 

потерпілого та усіма його правами, не входить до складу комісії та не може 

впливати на хід розслідування. У випадку неможливості представляти власні 

інтереси самостійно, процесуальні права потерпілого реалізують в інтересах 

такого працівника члени його сім’ї або уповноважена ними особа.  
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Крім того, слід доповнити Порядок розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві  новою ст. 34, 

що продовжуватиме тему правового статусу працівника, із яким трапився 

нещасний випадок на виробництві та буде містити наступну правову норму: 

«потерпілий має право на:  

1. ознайомлюватися з матеріалами розслідування 

2. отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи 

щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання 

(отруєння) 

3. надавати відповідні пояснення та додаткову інформацію 

4. бути повідомленим про усі рішення комісії не пізніше 1 дня з дати прийняття 

такого рішення 

5. оскаржувати рішення комісії до суду 

6. заявляти відводи членам комісії 

7. ініціювати проведення експертиз із питань, що є необхідними для розгляду 

справи 

8. бути поінформованим про усі засідання комісії, час та місце їх проведення не 

пізніше, ніж за один день до їх проведення  

Один із виділених принципів є рівність суб’єктів, однак ст. 13 даного 

Порядку, вказано, що до складу комісії входять: керівник (спеціаліст) служби 

охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено 

виконання функцій з охорони праці (голова комісії) [341].  

Роботодавець та керівник служби охорони праці є особами, що 

безпосередньо зацікавлені у такому вирішенні справи, що б не суперечило їх 

інтересам. Крім того, саме роботодавець й керівник будуть відповідачами в 

суді у випадку виявлення факту недбалості чи порушення стандартів охорони 

праці. Відповідно, працівник та роботодавець володіють різними 

процесуальними можливостями, що порушує принцип рівності. Також, 

аналізуючи дану норму можливо прийти висновку про наявність конфлікту 

інтересів, що уже свідчить про недотримання й принципу незалежності. 
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Вирішити дану ситуацію можливо лише вилучивши із Порядку норму щодо 

участі роботодавця у комісії та надання йому аналогічних прав, що й 

потерпілому.  

 Разом з тим, існують у певні проблеми із строками реалізації права на 

розслідування. Так, відповідно до ст. 9 даного порядку Розслідування 

(спеціальне розслідування) проводиться у разі настання нещасного випадку 

та/або гострого професійного захворювання (отруєння), у тому числі про які 

своєчасно не повідомлено роботодавцю чи внаслідок яких втрата 

працездатності потерпілого настала не одразу. Строк давності для 

розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань 

(отруєнь) на виробництві становить три роки з дня їх настання [341].  

Хоча самою нормою вказано, що професійні захворювання можуть 

проявитись не одразу, встановлено стандартний строк у 3 роки, що може 

бути недостатнім та позбавить особи можливості захистити свої права. Крім 

того, повинен й бути обов’язок у роботодавця щодо створення умов 

максимально раннього виявлення захворювання. Відповідно, ст. 9 Порядку 

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві, необхідно змінити та доповнити ч. 1 та ч. 2, що 

міститимуть наступні правові норми: 1. Роботодавець зобов’язаний 

створювати умови для раннього виявлення професійних захворювань у 

працівників. 2. Строк давності для розслідування нещасних випадків та/або 

гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві становить три 

роки з дня їх настання. У випадку не своєчасного повідомлено роботодавцю 

чи внаслідок яких втрата працездатності працівника настала не одразу, строк 

давності для розслідування нещасних випадків на виробництві становить 5 

років.  

Тож, проблема недосконалого процесу розгляду нещасних випадків на 

виробництві, насамперед, пов’язана із самим законодавчим актом, що 

регулює дане питання. Правове забезпечення охорони праці можливе лише у 

тому випадку, якщо усі його елементи взаємодіють. Отже, запропоновані 
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зміни допоможуть встановити більш тісний взаємозв’язок між такими 

елементами, а також й вдосконалити Порядок щодо відповідності 

процесуальним законом. Важливо, щоб розслідування нещасних випадків на 

виробництві було повноцінним та всебічним, отже повинні поєднуватись як 

особисті й професійні якості людини, так й правове регулювання її діяльності 

під час участі в комісії.  

Правове забезпечення охорони праці за національним та міжнародним 

законодавством значно відрізняється. Найперше, це стосується міжнародних 

стандартів та нормативів щодо охорони праці, а також й якості здійснення 

контролю й моніторингу. Для того, щоб зрозуміти в чому ж полягає сутність 

даної потреби необхідно здійснити аналіз національного законодавства. Так, 

у кожному із видів діяльності існують власні стандарти, одним із 

найновіших, на сьогодні, є Державні будівельні норми А.3.2-2-2009 Охорона 

праці і промислова безпека в будівництві [315]. Дані норми прийняті ще у 

2009 році, що уже не відповідає вищезазначеній ідеї щодо необхідності 

оновлення стандартів. Аналізуючи зміст даного нормативно-правового акту 

слід вказати на відсутність прав працівника, вказано лише загальне 

посилання на законодавство щодо охорони праці та права й обов’язки, що 

визначені ними. Однак, оскільки норми стосуються охорони праці, то 

логічним було б передбачити й права працівника, що є спеціальними для 

даної сфери. Крім того, значним недоліком даного нормативного акту є 

постійні посилання на інші норми, що можуть знаходитись і в інших 

документах.  

Разом з тим, на сьогодні, існують й більш давні нормативи та стандарти. 

Позитивним кроком є скасування ГОСТ, що є міждержавними стандартами, 

прийнятими ще за часів СРСР до 2020-2021 року, однак нових актів, 

особливо щодо охорони праці, так й не було прийнято.  Так, ДСТУ 2293-99. 

Охорона праці терміни та визначення основних понять введений у дію в 2000 

році [316]. Аналізуючи норми, що визначені у даному акті, можливо дійти 

висновку, що сучасні терміни, що вживаються у міжнародних документах 
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щодо охорони праці відсутні. Так, OHSAS 18001:2007, що регулюють 

питання охорони праці визначають такі поняття, як аудит якості контролю 

охорони праці, процес погіршення здоров’я працівника [317]. Введення таких 

понять дозволить збільшити інструменти для охорони та реалізації права 

працівника на охорону праці. Варто зазначити, що використання нових 

понять та термінів матиме вплив, як на саме правове забезпечення, оскільки 

змінить його структуру, так й на свідомість самих суб’єктів суспільних 

відносин з охорони праці через зміну уваги та використання більш 

актуальних та необхідних виразів для належного правового забезпечення, що 

сприятиме зменшенню випадків неправомірної поведінки.  

Окремо слід розглянути європейське законодавство з питань охорони 

праці, оскільки воно є більш конкретне та саме у напрямі наближення із ним 

повинно розвиватись національне. Так, однією із змін, що визначені 

Директивою № 89/391/ЄЕС є напрямок роботи роботодавця щодо 

профілактики настання небезпечних ситуацій на виробництві. Звісно, про 

необхідність попередження небезпеки стверджується й у нормах права 

національного законодавства, однак із їх змісту можливо зрозуміти, що такі 

норми є доволі загальними.  Разом з тим, відповідно, до ст. 2 Директиви № 

89/391/ЄЕС роботодавець зобов’язаний дотримуватись наступних принципів 

щодо профілактики:  

уникання ризиків;  

оцінка ризиків, яких не можна уникнути;  

боротьба з джерелами ризиків;  

адаптація роботи до індивідуальних працівників, особливо щодо 

проектування робочих місць, вибору виробничого обладнання, робочих і 

виробничих методів, для того, щоб, зокрема, полегшити монотонну роботу, а 

також роботу з заданим робочим ритмом і знизити її вплив на здоров'я ;  

адаптація до технічного прогресу;  

заміна небезпечних виробничих процесів на безпечні або менш 

небезпечні;   
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вироблення узгодженої та чіткої політики попередження, яка 

охоплювала б технологію, організацію роботи, умови праці, соціальні 

відносини, а також вплив факторів, пов'язаних з виробничим середовищем;  

пріоритет колективних заходів захисту над індивідуальними [318].  

Особливістю даних принципів є їх точний характер, завдяки чому їх 

зміст не потребує подальшого уточнення, лише виділення етапів реалізації. 

Крім того, такі принципи поєднують у собі, як правовий аспект, так й 

економічний, що дозволяє більш ефективно впливати на суб’єктів суспільних 

відносин з охорони праці.  

Тож, можливо дійти висновку, що до національних стандартів із 

охорони праці варто внести зміни. Насамперед, слід імплементувати наступні 

міжнародні стандарти: OHSAS 18001:2007, що уже був згаданий вище, а 

також ISO 14000, що визначає екологічні стандарти, які, власне, 

безпосередньо впливають на рівень охорони праці та рівень шкідливого 

впливу на життя та здоров’я працівника. Наступним кроком є уже зміни до 

існуючого законодавства.  

Так, ст. 1 Закону України «Про охорону праці», слід доповнити ч. 4, що 

міститимуть наступні тлумачення нових понять: ч. 4  аудит охорони праці — 

систематичний, оформлений у письмовій формі процес отримання інформації 

та її оцінювання відповідно до «критеріїв аудиту». Також, слід доповнити ст. 

3 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві, де визначаються поняття, ще 

наступним: погіршення стану здоров’я — підтверджуваний медичним 

висновком  стан фізичного чи психологічного здоров’я людини, що не 

відповідає її звичайному стану здоров’я через ті трудові умови, в яких вона 

знаходиться та через трудові обов’язки, що виконує.  Дані поняття, створенні 

та адаптовані на основі міжнародного законодавства до національного 

законодавства. 

Крім того, слід доповнити ст. 13 Закону України «Про охорону праці», 

яка містить перелік обов’язків роботодавця наступною правовою нормою: 
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роботодавець зобов'язаний діяти, обираючи найменш ризиковий спосіб 

поведінки на основі опрацьованих даних про ризики.  

Тож, європейське та міжнародне законодавство з охорони праці є значно 

прогресивнішим за національне. Здійснювати вдосконалення правового 

забезпечення охорони праці відповідно до саме міжнародного законодавства 

слід поступово та, насамперед, змінюючи не норми права, а стандарти та 

нормативи, оскільки останні не відповідають жодним правовим вимогам та 

принципам. Крім того, важливо, не просто перенести норму права в 

українські нормативно-правові акти, а узгодити її із іншими та вдосконалити 

щодо особливостей суспільних відносин із охорони праці саме в України.  

Останньою, але не менш важливою проблемою є відсутність розвитку 

правового забезпечення втілення таких повноважень органів державної 

влади, які відповідно до ст. 30 Закону України «Про охорону праці» наділені 

компетенцією у сфері охорони праці, як рекомендація та заохочення. На 

сьогодні, серед великої кількість засобів забезпечення реалізації прав й 

обов’язків із охорони праці, найбільш дієвим є використання не одного 

засобу забезпечення, а їх поєднання. Якщо ж один із елементів не взаємодіє 

із рештою або ж переважає над іншими, то відповідно й дієвість самої 

системи буде меншою. Виходячи із даного положення, однією із причин не 

вдосконалення повноважень органів державної влади до компетенції яких 

входить сфера охорони праці щодо реалізації рекомендацій та заохочень є 

відсутності балансу між ними та застосуванням юридичної відповідальності. 

Дійсно, найбільш результативним засобом вважається юридична 

відповідальність за порушення правових норм з охорони праці. Так, У. П. Бек 

вказує, що ефективного захисту можна досягти лише завдяки негативній 

юридичній відповідальності. Тому юридичну відповідальність за порушення 

норм з охорони праці необхідно розглядати як обов’язок правопорушника 

перенести передбачені законом невигідні, негативні наслідки своєї дії чи 

бездіяльності. Вона завжди проявляється в одному з таких видів: 
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кримінальній, адміністративній, цивільній або трудоправовій 

відповідальності [319, с. 312].  

Чільне місце юридичної відповідальності, у даному випадку, 

обґрунтовується неефективністю та неправовим характером інших засобів. 

Разом з тим, аналізуючи законодавство із охорони праці, теж можливо 

помітити використання саме юридичної відповідальності, як гарантії 

втілення правової норми. Однак, обраний у даному дослідженні напрям 

розвитку правового забезпечення охорони праці, передбачає співпрацю між 

суб’єктами суспільних відносин із охорони праці, відповідно, використання 

єдиної юридичної відповідальності не може сприяти його вдосконаленню. 

Саме тому, правові норми національного законодавства слід доповнити 

такими засобами забезпечення, як заохочення та рекомендація.  

Такі зміни повинні бути відображені у діяльності органів державної 

влади, а тому розділ 6 Закону України «Про охорону праці»  слід доповнити 

новою нормою, яка б стосувалась усіх органів, що згадані у даному розділі, 

як компетентні. Відповідно, нова ст. 30-1 Закону України «Про охорону 

праці»  буде мати наступний зміст:  

1. Органи, які здійснюють державне управління охороною праці зобов’язані 

проводити заходи, що стимулюватимуть правомірну поведінку серед 

працівників та роботодавців. Такими заходами є: 

 Надання рекомендацій щодо охорони праці у певній сфері господарювання 

 Надання рекомендацій щодо вдосконалення охорони праці на конкретному 

підприємстві за заявою роботодавця 

 Застосування заохочувальних засобів в межах компетенції 

2. Органи, які здійснюють державне управління охороною праці зобов’язані 

надавати письмову відповідь, що міститиме розроблені рекомендації, на 

заяву роботодавця щодо рекомендацій по вдосконаленню охорони праці 

протягом 15 днів.  

Таким чином, обрані методи будуть застосовуватись добровільно та за 

ініціативою приватних суб’єктів суспільних відносин із охорони праці, 
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діяльність органів державної ж влади стане профілактичною та сприятиме 

виконанню правових норм без застосування саме юридичної 

відповідальності.  

Тож, сутністю даної проблеми є монополізм застосування юридичної 

відповідальності, як засобу забезпечення реалізації суб’єктами суспільних 

відносин з охорони праці власних прав та обов’язків. Дане дослідження 

допомогло розкрити й можливість у використанні інших способів, що у 

комплексі є юридичною гарантією. Крім того, дане дослідження й свідчить 

про необхідність урізноманітнити засоби забезпечення, що дозволить 

зменшити витрати роботодавця на покриття компенсацій та виділити кошти 

на розвиток, а також й зменшити самі ризики щодо  невірного обраного 

напряму розвитку підприємства. Важливо, що на відміну від юридичної 

відповідальності, такі заходи запобігають  порушенню прав, а не 

забезпечують їх відновлення.  

Отже, на сьогодні, правове забезпечення охорони праці має велику 

кількість недоліків. Наукові дослідження щодо конкретних напрямів 

вдосконалення правових норм проводяться постійно, однак вирішення однієї 

проблеми часто спонукає до виникнення ще декількох. На основі 

проведеного аналізу, як наукових позицій, так й законодавства з охорони 

праці можливо дійти висновку, що ключовим моментом є прийняття нового 

кодифікованого акту, оскільки реформування законодавства та підвищення 

ефективності правового забезпечення охорони праці не може бути дієвим, 

якщо є частковим. Проте, на основі виділених нами змін до сучасного 

законодавства, можливо дійти висновку, що головним є саме зміст норм 

права із охорони праці, який повинен належним чином відображений за 

допомогою юридичної техніки, а також бути зрозумілим особам, які його 

реалізують. Відповідно, реформування законодавства та вдосконалення 

правового забезпечення охорони праці мають бути послідовними та 

охоплювати сферу правової освіти, діяльності органів публічної влади та 

роботодавців, що створюватимуть цілісну систему та результативний 
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механізм правового забезпечення права працівника на безпечні для життя та 

здоров’я умови праці.  
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Висновки до Розділу 4 

1. Доцільно вдосконалити ч.3 ст. 155 КЗпПУ наступним чином: надання 

дозволу на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів 

виробничого та соціального-культурного призначення є обов'язком 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці, що здійснюється за заявою роботодавця або ж будь-

якого зацікавленого суб'єкта. Також, до даної ст. 155 слід додати ч. 4, ч. 5 та 

ч. 5-1, що міститимуть наступні правові норми: ч. 4 рішення про надання 

дозволу надається протягом 14 днів. Продовжити строк розгляду заяви про 

надання дозволу можливо на 14 днів, про що повідомляється у письмовій 

формі роботодавця не пізніше наступного дня із дати прийняття рішення про 

продовження строку; ч. 5 посадова особа центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну владу у сфері охорони праці у випадку 

необгунтованої відмови у наданні дозволу або ж порушення строків розгляду 

заяви притягується до юридичної відповідальності визначеної ст. 39 Закону 

України «Про охорону праці»; ч. 5-1 роботодавець, що не повідомив про 

введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та 

соціально-культурного призначення центральні органи виконавчої влади до 

компетенції яких входить сфера охорони праці   притягується до 

відповідальності відповідно до ст. 43 Закону України «Про охорону праці». 

2. Доктринальними проблемами правового забезпечення охорони праці є 

такі: 

3. Застарілість наукових матеріалів, на основі яких були надані 

визначення поняттю «хронічне професійне захворювання» 

4. Відсутність напрямів дослідження, де специфіка забезпечення 

охорони праці відрізняється від загальної суб’єктним складом: 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці молоді 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб із 

інвалідністю 
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 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб, що 

працюють на пенсії 

3. До практичних проблем у правовому забезпеченні охорони праці 

відносяться такі: 

5. Застарілість правового забезпечення співпраці між органами публічної влади 

та роботодавцями й працівниками: 

 не вдосконалення процедури отримання надання Мінсоцполітики дозволу на 

введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та 

соціально-культурного призначення 

 не вдосконалення діяльності щодо видання стандартів з охорони праці 

Міністерством охорони здоров’я 

6. Прогалини у законодавчо визначеному процесі розслідування нещасних 

випадків на виробництві:  

 відсутність чіткого переліку процесуальних прав працівника у процесі 

розслідування нещасних випадків на виробництві 

 не забезпечення принципу рівності процесуальних прав працівника та 

роботодавця у процесі розслідування нещасних випадків на виробництві 

 відсутність спеціалізованих строків давності для розслідування нещасних 

випадків 

7. Не відповідність національного законодавства щодо охорони праці 

європейським та міжнародним стандартам  

 використання різної термінології  

 відсутність імплементації міжнародних стандартів ISO 14000 та OHSAS 

18001:2007 

 різний обсяг обов’язків роботодавця за міжнародним та національним 

законодавством щодо охорони праці 

8. Відсутність розвитку правового забезпечення втілення таких повноважень 

органів державної влади, які відповідно до ст. 30 Закону України «Про 
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охорону праці» наділені компетенцією у сфері охорони праці, як 

рекомендація та заохочення. 

4. Слід доповнити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві  новою ст. 34, що 

продовжуватиме тему правового статусу працівника, із яким трапився 

нещасний випадок на виробництві та буде містити наступну правову норму: 

«потерпілий має право на:  

9. ознайомлюватися з матеріалами розслідування 

10. отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи 

щодо нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання 

(отруєння) 

11. надавати відповідні пояснення та додаткову інформацію 

12. бути повідомленим про усі рішення комісії не пізніше 1 дня з дати прийняття 

такого рішення 

13. оскаржувати рішення комісії до суду 

14. заявляти відводи членам комісії 

15. ініціювати проведення експертиз із питань, що є необхідними для розгляду 

справи 

16. бути поінформованим про усі засідання комісії, час та місце їх проведення не 

пізніше, ніж за один день до їх проведення 

5. Запропоновано ст. 30-1 Закону України «Про охорону праці»  

викласти у наступному змісті:  

Органи, які здійснюють державне управління охороною праці 

зобов’язані проводити заходи, що стимулюватимуть правомірну поведінку 

серед працівників та роботодавців. Такими заходами є: 

 Надання рекомендацій щодо охорони праці у певній сфері господарювання 

 Надання рекомендацій щодо вдосконалення охорони праці на конкретному 

підприємстві за заявою роботодавця 

 Застосування заохочувальних засобів в межах компетенції 
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Органи, які здійснюють державне управління охороною праці 

зобов’язані надавати письмову відповідь, що міститиме розроблені 

рекомендації, на заяву роботодавця щодо рекомендацій по вдосконаленню 

охорони праці протягом 15 днів. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ  

 

5.1 Тенденції подальшого розвитку правового забезпечення 

охорони праці 

Від стану побудованої системи охорони праці безпосередньо залежить 

питання забезпечення одного із найголовніших конституційних прав 

громадян – права на життя та здоров’я. В той же час, у зв’язку із постійним 

розвитком суспільних відносин, змін та удосконалення потребує передумова 

можливості побудови належної системи охорони праці, а саме законодавство, 

що встановлює правила поведінки у даній сфері. Як наслідок, аналіз 

нормативно-правового забезпечення охорони праці є важливим  напрямом 

наукових досліджень.  

Ефективність нормативного забезпечення охорони праці цілком 

залежить від його розвитку та відповідності встановлених правил сучасному 

стану  суспільних відносин, що зумовлює необхідність постійного 

вдосконалення і поліпшення системи охорони праці в умовах сучасного 

соціально-політичного життя суспільства. У дослідженнях питання розвитку 

правового забезпечення охорони праці, серед іншого, звертається увага на 

різні окремі напрями, зокрема на формуванні нових підходів в правового 

регулювання охорони праці, актуалізацію нормативної бази, усунення 

колізійності відповідних норм, які регулюють сферу охорони праці. 

Однак, консолідація підходів з метою встановлення тенденцій 

розвитку, пріоритетних напрямів удосконалення правового забезпечення 

охорони праці носить не тільки узагальнюючий характер, але і має мету щодо 

формування розуміння ефективності та достатності наявного правового 

забезпечення. Аналіз тенденцій розвитку охорони праці дозволяє виявити 

напрямки удосконалення, які потребують додаткової уваги як в науковому 
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середовищі, так і уповноважених на впровадження правового регулювання 

органів. 

Питання необхідності удосконалення правового забезпечення охорони 

праці, серед іншого, є наслідком сучасних економічних відносин та курсу 

України на вступ до ЄС, що, безперечно,  потребує нового підходу до питань 

охорони праці в Україні. Невідповідність правого забезпечення охорони 

праці сучасним реаліям, що фактично ставить під сумнів дію законодавчих 

засад для забезпечення безпеки життя та здоров’я працівників в умовах 

виробничого середовища, що відповідатиме стандартам ЄС, вказує на 

необхідність подальшого дослідження векторів розвитку правового 

забезпечення в даній сфері. 

Питання вдосконалення правового забезпечення охорони праці 

піднімались в роботах таких вчених, як Н.Л. Авраменко [345], С.А. Андреєв 

[346], О.В. Батюк [347], А.П. Бочковський [348], С.Я. Вавженчук [349], Л.П. 

Гаращенко [350], В.М. Гранєвська [351], М.О. Дей [352], Г.В. Демчук [353], 

Н.М. Денисова [354], О.В. Дмитрук [355], Н.Й. Дуброва [356], В.Г. 

Здановський [357], Ю.Ю. Івчук [358], З.Я. Козак [359], І.І. Корякіна [360], 

О.Є. Кружилко [361], А.М. Кутиркін [362], А.П. Лапай [363], М.О. Лисюк 

[364], А. Литвин [365], О. Мірошниченко [366], І.М. Новак [367], К.В. 

Ноженко [368], О.М. Обушенко [369], В.Т. Олієвський [370], М.В. Репін 

[371], Н.В. Романенко [372], В.Й. Сивко [373], Л.В. Скорик [374] та інші. 

Розвиток окремої галузі права є питанням комплексним, що потребує 

досить ґрунтовного і усестороннього дослідження. Відтак, досліджувані у 

науковому середовищі вектори розвитку правового забезпечення в сфері 

охорони праці є досить різнонаправленими, що в своїй сукупності забезпечує 

необхідну такому комплексність подальшої ґенези законодавчого підґрунтя в 

сфері охорони праці. Зазначена комплексність підходів науковців полягає в 

тому, що ними розкриваються проблеми досить широкого спектра 

направленості, оскільки аналізовані тенденції досить спеціалізовані і 
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відповідають окремим напрямам в межах охорони праці, відтак пропоновані 

ними дії щодо подолання таких проблем мають розгалужений характер.  

В загальному розумінні, тенденція - напрям розвитку чого-небудь 

[131, c.72], тобто це загальний напрям розвитку, що включає в себе різної 

природи зміни окремого явища, які розвивають його в окремому напрямку. 

Таким чином, для формування розуміння про наявність та зміст тенденцій 

правового забезпечення охорони праці, важливим аспектом є аналіз існуючих 

в науковому середовищі пропозицій щодо удосконалення чинного правового 

забезпечення у сфері охорони праці, з метою виявлення спільних ознак 

відповідних пропозицій, та їхнє подальше групування у тенденції.  

Так, Г.А. Трунова, зосередила свою увагу на тенденціях розвитку 

охорони праці в межах захисту працівників від нещасних випадків. Вчена 

виділяє три основні напрями розвитку в даній сфері. Основним, на думку 

вченої є створення превентивної програми страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань за такими напрямами: 

здійснення заходів з регулювання шляхом включення норм з охорони праці 

до програм соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання. Важливим Г.А. Трунова також називає 

регулювання соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання є захист працівників від стресу та 

небезпечних психосоціальних ризиків у виробничому середовищі, а також 

необхідність оновлення національних списків професійних захворювань з 

використанням списку МОП в якості довідкового. Вчена також зазначає, що з 

метою вдосконалення системи захисту працівників від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання необхідне спрощення механізмів 

звернення за забезпеченням та створення можливостей для звернення 

застрахованих в електронній формі [375, c.85-86]. Узагальнюючи відповідні 

підходи вченої, відзначимо, що основним із векторів подальшого розвитку у 

сфері охорони праці необхідним вбачається саме удосконалення наявної 

нормативної бази, що на наш погляд є обов’язковим, оскільки розвиток 
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суспільних відносин пов'язаний із необхідністю постійного реформування 

правил поведінки в даній сфері шляхом впровадження необхідного 

нормативно-правового підґрунтя.  

При цьому важливим є розробка програм саме превентивних програм 

страхування від нещасних випадків, тобто таких, які направлені на 

попередження можливих негативних наслідків. Вважаємо відповідний 

напрямок особливо актуальним, оскільки попередження можливих 

негативних наслідків направлене не тільки на створення належних умов 

праці, але і на зменшення кількості негативних наслідків, як для самого 

працівника, який здійснюватиме свою трудову функцію у більш безпечних 

умовах праці, а життя та здоров’я якого будуть менш схильними до ризиків. 

Водночас, держава, забезпечуючи зменшення нещасних випадків, також 

зменшує загальну кількість видатків на допомогу постраждалим особам, або 

не зменшуючи загальну кількість видатків, може збільшити суму допомоги в 

кожному окремому випадкові.  

Наведена Г.А. Труновою теза про запровадження правового 

регулювання можливого стресу працівників та інших психосоціальних 

ризиків також є досить актуальною на даний час. Пов’язано це із тим, що 

чинна модель правового забезпечення охорони праці не розглядає подібні 

випадки, як такі, що пов’язані із загрозою для здоров’я особи, що, 

враховуючи останні загальновідомі дослідження, не є вірним, відтак 

законодавства в даній сфері дійсно потребує доопрацювання та змін. 

В той же час, запропоновані зміни щодо переходу до електронної 

форми механізмів доступу до отримання допомог та реєстрації нещасних 

випадків вважаємо необхідним кроком для покращення взаємовідносин 

працівників та держави в сфері забезпечення постраждалих працівників 

допомогою в разі нещасного випадку. При цьому, працівник отримує 

можливість більш легкого способу доступу до необхідної процедури 

отримання допомоги, а держава отримує можливість зменшити витрати на 
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адміністрування відповідної процедури, що вивільнить кошти для 

забезпечення інших сфер відповідальності держави.  

К.І. Самчук вважає важливим вектором розвитку правового 

забезпечення охорони праці - удосконалення організації та методики 

бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з охороною праці, що на думку 

автора дозволить створити інформаційне поле процесу здійснення контролю 

за станом охорони праці, що є найбільш відповідальною та трудомісткою 

функцією управління як на рівні суб’єкта господарювання (з боку його 

власника та керівника), так і на рівні держави [376, c.202]. Ми не можемо не 

погодитись із даною тезою, оскільки запровадження належного обліку 

заходів з охорони праці надає можливість для належного рівня аналізу 

необхідних витрат у даній сфері, що може впровадити достатній рівень 

забезпечення фінансування найбільш пріоритетних напрямів забезпечення 

працівників в даній сфері, серед іншого, шляхом перерозподілу фінансування 

на ті напрями, які потребують особливої уваги підприємства. 

О.В. Єременко досить широко узагальнює результати свого 

дослідження, зауважуючи, що основні пріоритети та напрями управління 

охороною праці визначають поєднання реформування господарського 

механізму з відповідними процесами в охороні праці; гарантованість 

реалізації прав і гарантій власника і працівника в сфері охорони праці; 

моніторинг потреб удосконалення управління охороною праці; формування 

державної політики охорони праці та її реалізацію; розвиток системи 

страхування від виробничих ризиків [377, c.31]. В той же час, слід зауважити 

про досить важливі аспекти необхідного реформування, які описав автор. 

Зокрема, цікавою з наукової точки зору є необхідність запровадження 

гарантованості прав власника і працівника в сфері охорони праці, що 

очевидно зобов’язує до створення реальних механізмів, необхідних для 

реалізації свої прав сторонами, із запровадженням яких відповідні права 

будуть мати менше ознак декларативності. В даному випадку також слід 

наголосити на гарантуванні прав не лише працівника, але і власника 



276 
 

 

підприємства, що вочевидь пов’язано із його зацікавленістю в безпечних 

умовах праці на підприємстві, що забезпечить стабільну роботу останнього. 

Водночас, оскільки охорона праці є галуззю, в якій працівник бере 

безпосередню участь шляхом дотримання встановлених правил безпечної 

праці та утримується від дії, які є потенційно небезпечними на робочому 

місці, права власника підприємства задовольняються шляхом дотримання 

працівником відповідних правил. Поряд із цим, власник повинен мати 

належні важелі впливу в цілях дотримання працівником встановлених 

правил. Розвиток системи страхування також є пріоритетним напрямком 

розвитку охорони праці, на якому наполягають і інші вчені. Зазначимо, що 

розвиток даного напрямку дозволить забезпечити більш ефективне 

акумулювання та розподіл необхідних коштів, необхідних для забезпечення 

функціонування відповідного інституту та дозволить запровадити належні 

умови фінансування постраждалих осіб. 

Р.В. Галич вказує на важливість якісного аналізу повноважень 

розгалуженої системи суб’єктів нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю. Так, відзначається, що дослідження законодавства 

вказує на те, що пріоритетність у справі нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю в Україні надається саме державним інституціям. 

«Вищим наглядом і контролем» слід визначити здійснення діяльності в сфері 

нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю Верховною 

Радою України. Вагомим аспектом ефективної діяльності з нагляду і 

контролю в досліджуваній сфері є організаційно-правова побудова суб’єктів 

у цій справі. Вивчення останньої дає змогу швидко виявляти основні 

недоліки і прогалини процесу їх функціонування, вчасно запропонувати 

відповідні зміни та удосконалити положення щодо нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю з метою усунення негативних проявів 

порушень правових норм як для працівників і роботодавців, так і держави як 

регулятора всіх правових і фінансово економічних процесів [378, c.408]. 

Цілком погоджуємось із позицією про важливу роль держави та її інституцій 
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в процесі забезпечення дотримання законодавства в сфері охорони праці. 

Враховуючи зазначене, очевидним є необхідність розвитку системи 

державних органів із забезпеченням їх необхідних повноважень в даній 

сфері, завдяки чому механізм дотримання законодавства в сфері охорони 

праці буде діяти на належному рівні. Вважаємо, що саме дієвий механізм 

забезпечення реалізації суб’єктами правовідносин свої прав у сфері охорони 

праці є одним із найбільш значущих елементів функціонування даної сфери, 

оскільки надає можливість суб’єктам на належному рівні реалізувати свої 

права на безпечні умови праці. Відтак, розвиток та удосконалення 

відповідного механізму, в тому числі через впровадження дієвих механізмів в 

систему управління охороною праці та контролю за дотриманням 

законодавства є досить важливим в цілях розвитку правового забезпечення 

охорони праці. 

А.Л. Федорова вказує, що робота по приведенню українського 

законодавства у відповідність зі стандартами ЄС ведеться давно, 

визначаються відповідальні структури, міністерства, встановлюються 

терміни. Ще у 2012 році Координаційною Радою з адаптації законодавства 

було схвалено Прогресивний план адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС [379], в якому перерахована значна кількість Директив, 

визначених в Угоді про асоціацію. Втім, процес приведення українського 

законодавства у відповідність до цих документів залишається не завершеним. 

Крім того, слід зазначити, що згідно статті 424 Угоди про асоціацію [380], 

Україна має не тільки враховувати законодавство ЄС, але й практику Суду 

Європейського Союзу, в рішеннях якого часто розкривається зміст, 

деталізуються положення правових актів ЄС [381, c.158]. Відзначимо, що 

відповідний напрям розвитку законодавства, а саме адаптація національного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу повинен стати 

пріоритетним напрямом розвитку правового регулювання в сфері охорони 

праці, оскільки імплементація відповідних норм у внутрішнє законодавство 

не лише забезпечить використання прогресивного регулювання даної сфери, 
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але і уніфікація та приведення національних нормативно-правових актів у 

відповідність до законодавства Європейського Союзу залишається також 

зобов’язанням України, як сторони міжнародних угод.  

Важливою проблемою удосконалення законодавства про охорону 

праці залишається проблема його систематизації. У цей час основною 

проблемою є застарілість нормативно-правових та нормативно-технічних 

актів, більшість яких була прийнята до 1991 р. і не відповідає вимогам 

сьогодення. Акти колишнього Союзу PCP потребують перегляду на предмет 

їхньої актуальності [382, c.15]. Відзначимо, що систематизація законодавства 

дозволить, крім забезпечення можливості більш зручного правозастосування, 

узгодити наявні норми у даній сфері між собою. Таким чином, під час 

систематизації законодавства органом законодавчої влади отримає 

можливість проаналізувати весь наявний масив нормативно-правових актів в 

галузі охорони праці, визначити прогалини правового регулювання та колізії 

у ньому, обрати вектор спрямованості правового регулювання, безперечно з 

урахування норм міжнародних нормативно-правових актів, та затвердити 

його. 

О. В. Виноградов розглядаючи питання розвитку правового 

забезпечення охорони праці вказує, що для покращення умов та охорони 

праці в Україні органам влади потрібно: вжити заходи з підвищення 

ефективності наглядової функції, що буде сприяти зменшенню кількості 

порушень вимог нормативних актів з безпеки та гігієни праці; забезпечити 

подання законопроекту про застосування штрафних санкцій за порушення 

законодавства про охорону праці, що підвищить відповідальність 

роботодавців за виконання вимог законодавства про охорону праці; 

збільшити рівень заробітної плати інспекторському складу контролюючих 

органів, що підвищить їх зацікавленість у досягненні кінцевих результатів – 

зменшення рівнів травматизму на виробництві, поліпшення умов та безпеки 

праці; розробити програму підготовки державних службовців-інспекторів з 
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питань охорони праці, що поліпшить виконання ними наглядових функцій 

[383, с.34].  

Разом з тим, підтримуємо наведену позицію лише частково. 

Безперечно впровадження ефективних механізмів нагляду за охороною праці 

відіграє важливу роль у ефективності правового забезпечення галузі, а 

встановлення належного рівня санкцій за порушення приписів законодавства 

є необхідною умовою для функціонування відповідних механізмів. В той же 

час, ми не вбачаємо прямого зв’язку із підвищенням матеріального 

забезпечення інспекторського складу контролюючих опарганів та 

досягненням кінцевих результатів у вигляді зменшення ризиків травматизму 

на підприємствах.  

Очевидним є той факт, що забезпечення безпечних умов праці на 

підприємстві є обов’язком роботодавця, та працівника, який повинен 

дотримуватись встановлених правил. Тобто саме від цих осіб напряму 

залежить рівень травматизму на виробництві. Підвищення рівня 

матеріального забезпечення інспекторів, на нашу думку, дозволить зменшити 

кількість корупційних проявів при проведенні перевірок дотримання 

роботодавцями вимог законодавства щодо забезпечення працівників 

безпечними умовами праці. Таким чином, вбачається лише опосередкований 

зв'язок матеріального забезпечення інспекторів із досягненням зменшення 

травматизму на виробництві. Водночас вважаємо, що спеціальна підготовка 

інспекторського складу контролюючих органів дійсно вплине на розвиток 

правового забезпечення охорони праці, оскільки належного рівня нагляд за 

виконанням приписів законодавства в сфері охорони праці забезпечить 

дієвість наявного механізму правового забезпечення галузі, та дозволить 

впроваджувати зміни в тих випадках, коли прослідковується окрема 

неефективність окремих частин такого механізму. 

Д. І. Сіроха відзначає, що на даному етапі розвитку українського 

законодавства з охорони праці та забезпечення здоров’я працівників 

залишилась не вирішеною низка актуальних у законодавчому плані питань. 
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Так, до цього часу багато норм у сфері охорони праці регулюються 

законодавством, що було прийняте ще за радянських часів, і відповідно є 

застарілими в частині регулювання нових технологій та ризиків. Не усунуто 

окремі дискримінаційні положення щодо умов праці різних категорій 

працівників. Водночас можна відмітити і позитивні моменти у даній сфері. 

Вчений зауважує, що головним пріоритетом України на сьогодні залишається 

скасування застарілих нормативних документів (ГОСТів, ОСТів, РСТУ і 

технічних умов), які не мають аналогів у ЄС, та продовження роботи з 

розроблення та прийняття технічних регламентів з урахуванням положень 

acquis communautaire та національних стандартів, гармонізованих із 

міжнародними та європейськими стандартами [384, c.72,75].  

Погоджуємось із позицією автора щодо необхідності оновлення 

національного законодавства та гармонізації його з європейським 

законодавством. В основному дана проблема продиктована застарілістю 

нормативного забезпечення, основа якої була прийнята ще до набуття 

Україною незалежності. Таким чином, позицією Д.І. Сірохи підтверджується 

тенденція розвитку українського законодавства шляхом приведення його у 

відповідність до законодавства Європейського союзу. Також, враховуючи 

наведену позицію очевидною є тенденція щодо необхідності актуалізації 

законодавства до сучасного стану суспільних відносин. 

І.М. Новак, вказує, що створення сучасної моделі забезпечення 

професійної безпеки та охорони праці в Україні потребує: 

 удосконалення концептуального забезпечення і чинного 

законодавства з питань професійної безпеки та охорони праці й механізму 

його реалізації; 

створення умов щодо імплементації міжнародних трудових норм і 

стандартів з професійної безпеки та охорони праці до національного 

законодавства; 

формування у суспільстві настанов щодо запровадження соціальної 

відповідальності роботодавця в сфері професійної безпеки та охорони праці, 
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орієнтації на соціальний діалог і залучення громадських організацій до 

управління охороною праці на всіх рівнях [385, c.116].  

Вчений притримується думки про важливість імплементації 

міжнародного нормативно-правового регулювання в національне 

законодавство, що ми вважаємо за доцільний вектор подальшого розвитку 

законодавства в сфері охорони праці. Водночас цікавим з наукової точки 

зору є виокремлення науковцем в окрему категорію створення умов для такої 

імплементації. Зауважимо, що підготовка підґрунтя для імплементації є 

досить важливим кроком для впровадження міжнародних норм в галузі 

охорони праці. Відповідний крок дозволить в тому числі уникнути можливих 

колізій з новими нормами законодавства. Окремої уваги потребує 

впровадження соціального діалогу та залучення громадських організацій до 

управління охороною праці.  

В даному випадку, громадські організації можуть акумулювати наявні 

проблеми правового забезпечення охорони праці, аналізувати ефективність 

наявної моделі побудови даної категорії правового забезпечення та надавати 

результати відповідного аналізу з пропозиціями по змінах у законодавство з 

метою формування найбільш ефективного та належного механізму 

забезпечення охорони праці. 

Досліджуючи питання розвитку правового забезпечення охорони 

праці, С.І. Горденко зазначає, що до першочергових завдань у даній сфері 

належить подальше вдосконалення і нормативно-правове укріплення системи 

державного управління охорони праці, необхідність якого визначається тим, 

що створена раніше й досить ефективна у стабільних умовах система 

державного управління охорони праці почала давати збої в умовах 

динамічного розвитку соціально-економічних процесів у суспільстві та 

реформування центральних органів виконавчої влади; а також створення 

умов для забезпечення ефективної взаємодії всіх соціальних партнерів, 

сприяння розвитку соціального партнерства у сфері охорони праці [386, c.93]. 

Вважаємо, що запровадження дієвих механізмів правового забезпечення 
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охорони праці, які матимуть змогу досить чітко та якісно виконувати 

поставлені завдання і підтримання належного рівня охорони праці на 

підприємствах, є значним і важливим вектором розвитку правового 

забезпечення в даній сфері. Саме через ефективне управління галуззю, 

можливе гарантування реалізації наданих суб’єктам охорони праці прав, та 

контроль за виконанням ними обов’язків. Окрім того, враховуючи досить 

швидкі зміни та перетворення в суспільних відносинах, наявні механізми 

управління та контролю за охороною праці зобов’язані адаптуватись до таких 

змін в максимально короткі терміни, що дозволить забезпечити безперебійну 

та ефективну роботу даних інституцій.  

Необхідність у соціальному діалозі, на якому наполягає С.І. Горденко, 

на нашу думку також займає важливе місце серед направлень для розвитку 

правового забезпечення охорони праці, оскільки його наявність дозволить 

знайти консенсус між бажаними та можливими механізмами забезпечення 

охорони праці, та дозволить віднайти найбільш ефективні моделі побудови 

відповідних механізмів, які згодом перетворяться в вимоги, викладені в 

нормативно-правових актах. Крім того вважаємо, що відповідні вимоги, 

враховуючи участь у їх розробці різних сторін, будуть виконуватись 

суб’єктами в галузі охорони праці більш якісно, оскільки такі вимоги 

відображатимуть не лише бачення держави на окремі правовідносини, але і 

самих суб’єктів, на яких такі вимоги поширюватимуться. 

О.К. Шуаібов у своїх роботах також звертав увагу на можливі 

напрями удосконалення правового забезпечення охорони праці. Серед 

виділених вченим напрямів можемо відзначити: підвищення ролі профспілок, 

активізація їх діяльності у сфері охорони праці; активізація участі 

працівників та громадських структур у розв'язанні питань охорони праці; 

забезпечення реалізації прав робітників на відшкодування шкоди у випадку 

виробничого травматизму, активне впровадження системи соціального 

страхування від нещасних випадків і профзахворювань, опрацювання 

пропозицій щодо вдосконалення національної системи страхування від 
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нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; формування більш 

відповідального ставлення до питань охорони праці з боку керівників усіх 

підприємств, установ, організацій, підвищення статусу служб охорони праці, 

недопущення їх ліквідації чи скорочення; прискорення переходу нормативної 

бази в галузі охорони праці з метою її актуалізації; підвищення професійного 

рівня працівників служб охорони праці; підготовку фахівців, які спроможні у 

нових економічних і правових умовах на високому рівні опрацьовувати 

правові акти; створення системи інформаційного забезпечення підприємств 

правовими актами з питань охорони праці; урахування всіх факторів, які 

спричиняють виробничий травматизм і профзахворювання (вирішальною тут 

є реалізація Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища) [387, с. 11].  

Цікавим в розглядуваному контексті є підвищення ролі профспілок, 

що очевидно повинно збільшити вагу даного інституту у відносинах охорони 

праці. Відзначимо, що нормативне забезпечення даного інституту є досить 

значущим, що проявляється у наданні профспілкам досить великої кількості 

повноважень з метою впливу на відносини роботодавця та працівника. Разом 

з тим, ми не можемо назвати даний інститут достатньо дієвим у сучасних 

суспільних відносинах, що потребує аналізу досвіду країн, в яких інститут 

профспілкових організацій відіграє важливу роль в трудових відносинах, у 

тому числі в частині забезпечення охорони праці, та впровадження 

відповідних моделей в українське законодавство в галузі охорони праці. 

Окремо слід виділити питання професійного рівня працівників служб 

охорони праці. Очевидно, вченим мались на увазі саме служби на 

підприємствах, та питання підвищення їх професійного рівня. Вважаємо дане 

питання достатньо актуальним з огляду на безпосереднє виконання ними 

функцій по організації безпеки праці на підприємствах. В даному векторі 

розвиту правового забезпечення охорони праці слід розглянути можливість 

запровадження проходження обов’язкових курсів з підвищення кваліфікації 

відповідних працівників, які повинні бути регулярними з огляду на досить 
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значний масив інформації, знань та навичок, які відповідні працівники 

повинні отримати. Зауважимо, що питання забезпечення охорони праці 

виходять за межі суто юридичних знань, та потребують ті особи, на яких 

покладено обов’язок із забезпечення належних та безпечних умов праці на 

підприємстві досить широкого спектра знань, серед яких особливої уваги 

потребують знання та навички в протипожежній безпеці та енергетиці. Окрім 

того, відповідна особа повинна мати достатні знання щодо самого процесу 

виробництва на підприємстві та можливі ризики, які пов’язані із виконанням 

трудової функції працівниками. Таким чином, запровадження необхідності 

отримання знань такими особами повинно покладатись не лише на державу, 

яка може запровадити загальні курси підготовки відповідних спеціалістів, але 

і підприємства, які деталізують загальні знання в межах специфіки 

виробництва на конкретному підприємстві. 

М. Ю. Улітіна пропонує три способи зниження травматизму під час 

виконання трудової функції, зокрема вчена пропонує здійснювати 

стимулювання працівників щодо уникнення травм, шляхом проведення 

роботодавцями належної мотивації до безпечної праці, що на думку вченої 

повинно вплинути на усвідомлення працівниками своєї відповідальності за 

виробничий травматизм та необхідності отримання знань з безпеки праці для 

уникнення травм. Окрім того автор пропонує також здійснення мотивації 

самих роботодавців шляхом встановлення їм встановлення знижок і надбавок 

до страхових тарифів з метою мінімізації професійних ризиків. Ще одним 

можливим способом, який також можна віднести до правового забезпечення 

охорони праці, є введення податку на травми, отримані державою кошти від 

адміністрування якого, на думку М.Ю. Улітіної можливо використати для 

здійснення виплат працівникам або з метою підтримки досліджень в галузі 

охорони праці [388, с. 62]. Вважаємо перші два направлення досить цікавими 

з наукової точки зору, при чому вони можуть бути об’єднанні в одне – 

мотивування сторін трудових відносин в забезпеченні охорони праці. 

Важливим є законодавче закріплення відповідних видів мотивації, яка на 
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нашу думку, може позитивно вплинути на загальний стан безпеки праці на 

підприємствах. Доцільним вважаємо введення відповідних видів мотивації на 

підприємства з високим ризиком виробничого травматизму, що дозволило б 

забезпечити збереження здоров’я осіб, а також збалансувати витрати держави 

на виплату різного роду допомог у зв’язку із отриманими працівником 

травмами. В той же час, зважаючи на встановлення пільг і для роботодавця 

вбачаються певні корупційні ризики з боку контролюючих органів, яким 

було б надано повноваження щодо перевірки стану забезпечення охорони 

праці та надання підприємствам дозволу на використання встановлених 

пільг.  

Разом з тим, виокремлену М.Ю. Улітіною пропозицію щодо введення 

податку на травми вважаємо недоцільною. Сам факт встановлення платежів 

за отримані працівником травми є підставою для підприємств для спроб 

замовчування інформації щодо отриманих травм на підприємстві з метою 

зменшення витрат підприємств. Окрім того, слід зважати на той факт, що 

Податковий кодекс України [389] не оперує поняттям вини не тільки при 

виникненні податкових правопорушень, але і при притягненні до 

відповідальності за податкові правопорушення.  

Враховуючи те, що обов’язки у правовідносинах з охорони праці 

покладені як на роботодавця, щодо забезпечення безпечних умов праці, так і 

на працівника щодо дотримання встановлених вимог щодо безпечної праці, 

відкритим залишається питання сплати відповідного податку у випадку 

отримання травми саме з вини працівника. Можливим виходом із даної 

ситуації може стати перекладення обов’язку зі сплати такого податку з 

роботодавця на працівника, у випадку вини останнього в отриманні травми. 

В той же час постає питання доведення його вини в отриманні травми. 

Однак, законодавством не передбачено ні подібного порядку, ні загалом 

використання інституту вини в податкових правовідносинах. Таким чином, 

вважаємо пропозицію щодо введення податку на травми недоцільною. 
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Проведений нами аналіз наукових джерел дозволив встановити, що на 

даний час відсутня загальна класифікація тенденцій розвитку правового 

забезпечення охорони праці. У зв’язку із цим відсутня можливість 

формування загального розуміння науково-дослідної проблематики в даній 

сфері. 

Відповідна класифікація матиме важливе теоретичне і практичне 

значення для подальшого розвитку правового забезпечення охорони праці, 

оскільки вона дозволить: 

- досягнути більш глибокого розуміння сутності явищ, які впливають на 

процес генези правового забезпечення охорони праці.  

- встановити внутрішню логіку вдосконалення правового забезпечення 

охорони праці, як специфічного процесу; 

- виявити взаємозв’язки між різними видами тенденцій розвитку правового 

забезпечення охорони праці. 

- встановити взаємозв’язки між різними видами тенденцій розвитку 

бухгалтерської звітності, що виділяються різними дослідниками; 

- об’єднати окремі пропозиції, які надаються вченими, з метою формування 

груп із спільними ознаками, що дозволить об'єднати незначні тенденції в 

більш загальні тенденції, що визначатимуть вектори подальшого розвитку 

наукових досліджень 

- систематизувати узагальнені тенденції на основі окремих ознак та критеріїв. 

Враховуючи проведений аналіз пропозицій вчених щодо 

впровадження змін щодо правового забезпечення охорони праці, вважаємо за 

доцільне згрупувати їх у тенденції які можливо класифікувати за критерієм 

цільової направленості на: 

1) Гармонізаційну тенденцію (до даної тенденції входять пропозиції щодо 

імплементації до національного законодавства норм та стандартів, які 

передбачені міжнародним законодавством). 
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2) Актуалізаційну тенденцію (змістом даної тенденції є пропозиції щодо 

приведення правового забезпечення охорони праці у відповідність до вимог 

сучасного стану суспільних відносин). 

3) Систематизаційну тенденцію (до складу даної тенденції відносяться позиції 

щодо необхідності реформування системи нормативних актів в сфері 

охорони праці, їх систематизація з аналізом, об’єднанням та встановленням і 

усуненням колізій). 

4) Організаційну тенденцію (відповідна тенденція передбачає удосконалення 

систем управління в галузі охорони праці, як на державному, так і на 

приватному рівнях, введення участі громадськості та налагодження 

соціального діалогу між суб’єктами охорони праці, як роботодавцем та 

працівником, так і контролюючими та законодавчими органами). 

1) Гармонізаційна тенденція.  

Питання гармонізації законодавства з міжнародними стандартами є 

пріоритетним для України, з огляду не лише на прогресивність правового 

регулювання  охорони праці міжнародними структурами, але і враховуючи 

взяті Україною на себе зобов’язання у зв’язку із підписанням міжнародних 

угод, зокрема Угоди про асоціацію з Європейським союзом [380]. В той же 

час відзначимо про досить складний та тривалий шлях адаптації та 

гармонізації національного законодавства та законодавства Європейського 

союзу. Так, В. Ф. Опришко вказував, що враховуючи те, що правову базу 

однієї тільки Ради Європи складають понад 170 конвенцій, хартій, угод, а 

Верховна Рада надала згоду на обов’язковість для України менше половини з 

загальної кількості конвенцій, то стає зрозумілим, що труднощі на цьому 

шляху, крім економічного, фінансового, соціального мають і суто правовий 

аспект [390, c. 23].  

Враховуючи досить значний масив правових актів, які необхідно 

імплементувати Україні в національне законодавство, тривалий час на 

відповідні дії є досить очевидним. Окрім того слід зауважити, що 

імплементації потребують не лише норми в галузі охорони праці, але й 
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правила, які регламентують інші суспільні відносини, відтак відкритим 

залишається черговість адаптації законодавства до вимог, встановлених 

Європейським союзом. 

Поліпшення систем охорони праці та промислової безпеки в країнах-

членах ЄС обумовлене впровадженням за останні роки низки законодавчих і 

нормативних актів. Оновлення національних систем охорони праці з 

урахуванням європейського законодавства стосується, насамперед, нових 

учасників, законодавство яких має адекватно відображати 

загальноєвропейські положення у сфері охорони праці [391, c.27]. 

Враховуючи євроінтеграційну направленість України, можемо відзначити 

досить важливе значення гармонізаційної тенденції розвитку правового 

забезпечення охорони праці, що дозволить не лише якісно змінити рівень 

самого правового забезпечення, але і впровадити нормативне забезпечення, 

необхідне для інтеграції України до Європейського союзу.  

Однак, як досить влучно вказує В.В. Жернаков,  у процесі здійсненні 

адаптації національного законодавства України до міжнародних стандартів у 

сфері охорони праці, у процесі євроінтеграції вирішальним для діяльності 

державних органів і посадових осіб, відповідальних за нього, має стати 

принцип врахування законодавчих актів Європейського Союзу, наскільки це 

доцільно для України з огляду на економічні, політичні, фінансові та 

соціальні наслідки прийняття відповідних правових норм. Тому 

функціонування правової системи в Україні, яка має сприяти досягненню 

стабільності в суспільстві, гарантувати верховенство права, права людини й 

забезпечувати функціонування ринкової економіки, має не тільки бути 

завданням першого етапу, а й стати принципом усього євроінтеграційного 

процесу, зокрема й гармонізації законодавства про охорону праці [392, 

с.116].  

Вважаємо дану позицію вченого досить раціональною, оскільки 

недостатнім є копіювання та перенесення окремих норм до національного 

законодавства. Необхідним є попередній аналіз не лише важливості 
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запровадження окремих інститутів, але і дослідження можливих наслідків їх 

імплементації. Суб’єкти правовідносин можуть бути не лише не готовими до 

кардинальних змін, що може мати наслідком несприятливі для суспільства 

наслідки у зв’язку із порушенням стабільності правовідносин. Відтак, 

мінімально необхідним, на нашу думку, є розробка чіткої стратегії 

імплементації норм європейського законодавства, із врахуванням їх 

необхідності, можливості відповідної інтеграції в національне законодавство, 

а також аналіз можливих наслідків, які можуть виникнути під впливом 

нового регулювання. При дотриманні усіх необхідних способів по 

забезпеченню стабільної економічної ситуації, тенденція розвитку правового 

забезпечення в напряму гармонізації національного законодавства з 

європейським є пріоритетною в цілях запровадження високого рівня безпеки 

праці. 

Таким чином, ми вбачаємо, що реалізація цієї тенденції має 

здійснитись за наступними напрямами:  

 Імплементація норм міжнародного законодавства в національне (Тобто 

здійснення перенесення актів міжнародного законодавства в сфері охорони 

праці, зокрема створення порядку та процедур їх упровадження. Окрім цього, 

даний процес передбачає забезпечення тлумачення, практики застосування, а 

також дотримання та виконання норм права, які відповідають міжнародному 

праву, органами державної влади ). 

 Адаптація національного законодавства України до міжнародних стандартів 

(Тобто здійснення процесу приведення українського законодавства в сфері 

охорони праці  у відповідність з acquis communautaire, що ставить на меті є 

досягнення відповідності законодавства у даній сфері, тим критеріям, які 

встановлюються міжнародним співтовариством). 

 Оновлення національної системи охорони праці з урахуванням міжнародного 

законодавства (Тобто удосконалення національної системи правового 

забезпечення охорони праці, що в цілях належного регламентування даної 

сфери в умовах сучасного рівня суспільних відносин, із врахуванням 
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міжнародних стандартів, однак з огляд на економічні та соціальні 

можливості та потреби України). 

2) Актуалізаційна тенденція.  

Л.Ю. Малюга не безпідставно зазначає, що рівень безпеки трудового 

процесу залежить насамперед від стану його правового забезпечення, тобто 

від якості та повноти розробки відповідних законодавчих актів. В Україні 

багато уваги приділяється питанням нормативно-правового забезпечення 

охорони праці. Вчена вказує, що в державі діє 2061 нормативно-правовий акт 

у сфері охорони праці без урахування санітарних норм і правил [393, c.47]. 

Очевидною є досить значна кількість нормативно-правових актів в 

сфері охорони праці, разом з тим, враховуючи історію впровадження 

багатьох норм в період відсутності в Україні ринкових відносин, можемо 

констатувати необхідність внесення змін до досить значної частки наведеної 

кількості нормативних актів, з метою приведення їх стандартів, що 

відповідають сучасним  суспільним відносинам. 

Подібної думки дотримується Н. В. Чумакова, яка вказує, що 

незважаючи на наявність масштабної нормативно-правової бази з питань 

охорони праці, необхідно визнати, що вона є недосконалою. Це обумовлено 

наявністю значної кількості (майже 500 одиниць) нормативних актів СРСР, 

розроблених за галузевою належністю, що не охоплюють нові форми 

господарювання, зорієнтовані за видами економічної діяльності, та не 

враховують сучасний рівень розвитку науки та техніки [394, c.94]. Загальна 

кількість актів, що створюють правове забезпечення охорони праці лише 

підкреслює довгий шлях кропіткої роботи по актуалізації даних актів до 

сучасних умов ринкових відносин. При цьому, саме зміна планової 

економіки на ринкові відносини є важливим аспектом, оскільки із 

відповідною зміною важливим стало забезпечення прав не лише працівників 

щодо охорони праці, але і дотримання інтересів роботодавців у даних 

відносинах. Саме досягнення консенсусу у між інтересами обох сторін є 

передумовою до розвитку не лише самого правового забезпечення охорони 
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праці, але і дотримання суб’єктами відповідних правовідносин встановлених 

вимог. 

І. І. Логінова вказує, що нормативно-технічні акти, затверджені за 

часів колишнього СРСР, потребують комплексного аналізу для встановлення 

відповідності положень цих актів чинному законодавству України про 

охорону праці та подальшого визначення необхідності внесення змін до 

чинних або розроблення нових [395, c.99].  

Таким чином, актуалізаційна тенденція розвитку правового 

забезпечення охорони праці передбачає аналіз  наявного масиву нормативно-

правових актів, виявлення застарілих норм, та таких, що не відповідають 

сучасним суспільним відносинам, і що найважливіше – чинному 

законодавству, створюючи при цьому правові колізії. Проведений аналіз 

повинен стати передумовою для внесення змін до таких нормативних актів, 

або їх скасування. При цьому, вважаємо, що скасування застарілого акту не 

завжди повинно мати наслідком прийняття на його зміну нового, більш 

актуального та відповідаючого сучасним вимогам та рівню суспільних 

відносин. Враховуючи час прийняття частини актів з охорони праці, а саме 

період існування СРСР, очевидним є можливість зникнення частини 

врегульованих суспільних відносин, які були предметом регулювання. Саме в 

такому випадку, прийняття нового акту вважаємо за недоцільне. 

Враховуючи наведене, відзначимо, що актуалізаційна тенденція 

повинна реалізуватись шляхом: 

 Аналізу чинного законодавства на відповідність вимогам сучасних 

суспільних відносин (Тобто проведення дослідження нормативної бази в 

сфері охорони праці з метою виявлення норм законодавства, регулювання 

яких не відповідає сучасним суспільним відносинам, вимогам до 

законодавства та потребам суб’єктам правовідносин).  

 Виявлення наявних неузгодженостей між нормами законодавства (Тобто 

опрацювання нормативно-правової бази з метою виявлення правових колізій 
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між нормами, наявність яких, безсумнівно, порушує системність правового 

регулювання та знижує його ефективність).  

 Скасування нормативно-правових актів, які не відповідають визначеним 

вимогам або внесення до них необхідних змін (Тобто забезпечення 

результату від вищенаведених досліджень законодавства шляхом усунення 

колізій через прийняття відповідних необхідних змін до нормативно-

правових актів, або їх скасування у випадку невідповідності сучасному рівню 

суспільних відносин в сфері охорони праці). 

3) Систематизаційна тенденція.  

С.Г. Меленко стверджує, що на проблему впорядкування 

законодавства в кожній країні звертається досить велика увага з боку всіх 

гілок влади, тому що від стану законодавства, його впорядкованості залежить 

розвиток держави та процвітання її населення» [396, с. 24]. Саме з метою 

забезпечення упорядкованості законодавства, з чим безпосередньо 

пов’язується розвиток правового забезпечення, здійснюється систематизація 

законодавства.  

На думку А.І. Граціанова, систематизація законодавства стала 

необхідною у зв’язку з накопиченням великої кількості розрізнених актів, 

більша кількість яких утратила силу, хоча формально акти не були скасовані, 

суперечливістю законів, виданих у різний час, і неузгодженістю термінології. 

Щоб у масі чинних джерел права, а також тих, що змінюються, швидко 

знаходити потрібні норми, державні органи, підприємства і працівники, які 

мають справу з нормативними актами, змушені постійно займатися роботою 

з приведення їх до впорядкованої сукупності – системи [397, с. 14].  

Таким чином, вбачається, що проблематика відсутності 

упорядкованості законодавства, серед іншого пов’язується із 

нагромадженням великої кількості нормативно-правових актів, які 

регулюють подібні, а інколи і одні й ті ж самі правовідносини. У зв’язку із 

цим створюються колізії між нормами, що негативним чином відображається 

на регулюванні та розвитку правовідносин. Крім того, важливим є 
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упорядкування нормативно-правових актів, що забезпечить більш 

ефективний доступ до них з метою застосування.  

Н.М. Кошіль, досліджуючи форми систематизації законодавства 

України, вказує, що ними нині є інкорпорація, консолідація та кодифікація 

законодавства України [398, c.108]. Водночас, П.О. Ізуїта в своїй 

дисертаційній роботі обґрунтовує пропозицію проведення певної 

інвентаризації нормативного матеріалу. За її підсумками застарілі норми та 

нормативно–правові акти потрібно скасувати, після чого провести 

систематизацію нормативного матеріалу у цій сфері. З огляду на 

різноплановість та багатоаспектність інституту охорони праці вчений вважає 

за доцільне використати інкорпорацію як вид систематизації законодавства 

про охорону праці. Для цього, на його думку, необхідно значно зменшити 

кількість нормативно–правових актів шляхом їх групування. Після чого всі ці 

нормативно–правові акти повинні увійти в Офіційний збірник законодавства 

з охорони праці [48, c.9].  

Враховуючи значну кількість нормативно-правових актів в галузі 

охорони праці, цілком підтримуємо позицію П.О. Ізуїти, щодо необхідності 

їх систематизації. Разом з тим відзначимо, що інкорпорація, а саме 

групування наявних нормативних актів до одного збірника є недостатньою 

для подальшого розвитку правового забезпечення охорони праці, оскільки 

наявний масив законодавчої бази потребує не лише інкорпорації, але і 

аналізу на наявність колізій, застарілість, відповідність стандартам 

Європейського союзу та рівню суспільних відносин. Більш доцільним 

вважаємо здійснення кодифікації, а саме включення необхідних для 

здійснення регулювання норм у новий законодавчий акт, позбавивши 

чинності норми, які не є актуальними на сьогодні.  

Інкорпорація може лише частково виконати дану функцію, оскільки 

передбачає втрату чинності актом повністю після не включення його до 

збірника, однак в наявних актах, які, хоча і в більшості своїй є застарілими, 

можливо віднайдення норм, які забезпечать належний рівень охорони праці у 
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сучасних умовах. Відзначимо, що систематизація нормативних актів, з 

огляду на особливості її проведення, може застосовуватись разом із іншими 

тенденціями розвитку правового забезпечення охорони праці, як самостійно 

та паралельно, так і у складі інших тенденцій, зокрема актуалізації правового 

забезпечення. 

Систематизаційна тенденція розвитку правового регулювання, на наш 

погляд може реалізуватись шляхом: 

 Інкорпорації нормативно-правових актів в галузі охорони праці (Тобто 

об'єднання нормативно-правових актів, якими врегульовують споріднені за 

правовою природою суспільні відносини в межах правовідносин охорони 

праці у одному збірнику, без зміни їхнього змісту).  

 Консолідації нормативно-правової бази, яка встановлює правила поведінки 

суб’єктів правовідносин з охорони праці (Тобто прийняття нових 

нормативно-правових актів, які об’єднають раніше діючі акти,  без суттєвих 

змін у їх змісті, та, з набуттям чинності, повністю  замінять акти, які стали 

основою для нових, об’єднаних актів законодавства).  

 Кодифікації законодавства, що регулює відносини в сфері охорони праці 

(Тобто проведення повної змістовної переробки, узгодження й об'єднання 

певної групи юридичних норм в межах інституту охорони праці в єдиному 

нормативному акті. Тобто, здійснення впорядкування правових норм, яке 

супроводжується переробкою їхнього змісту, зі скасуванням одних й 

ухваленням інших норм права з метою створення єдиного, логічно і 

юридично цільного, нормативно-правового акту в сфері охорони праці). 

4) Організаційна тенденція. 

С.І. Горденко для вирішення проблем охорони праці вимагає взаємодії 

відповідних органів влади та громадськості. Реалізація відповідних 

державних програм, спрямованих на покращення умов і охорони праці, 

дозволить розробити і впровадити науково обґрунтовану державну систему 

наглядової, навчально-методичної та контрольної діяльності у сфері охорони 

праці; адаптувати нормативно-правову базу з питань охорони праці до вимог 
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директив Європейського Союзу; вирішити питання науково-методичного та 

інформаційного забезпечення з питань охорони праці на національному та 

регіональному рівні та багато іншого, що дозволить здійснити комплексне 

вирішення задач охорони праці, забезпечити пріоритет життя і здоров’я 

робітників стосовно результатів виробничої діяльності і створити безпечні та 

здорові умови праці на підприємствах і в організаціях усіх форм власності 

[386, c.95].  

Таким чином, встановлення механізмів, які запроваджуються 

організаційні зміни в галузі охорони праці, та адаптовані до досить швидкої 

зміни суспільних відносин є також одним з пріоритетних напрямів розвитку 

правового забезпечення в даній галузі, який надасть змогу якісно виконувати 

поставлені завдання і підтримання належного рівня безпеки праці на 

підприємствах. 

С. В. Федоренко небезпідставно зауважує, що ефективна організація 

охорони праці передбачає постійну співпрацю роботодавця з найманими 

працівниками та їх представниками, створення з ними спільних органів 

управління, до яких належить комісія з питань охорони праці підприємства, 

яка створюється лише за рішенням загальних зборів (конференції) найманих 

працівників. Вона є постійно діючим консультативно-дорадчим органом 

найманих працівників та роботодавця, тому на відміну від служби охорони 

праці її рішення мають рекомендаційний характер [399, c.57].  

Організаційні тенденції розвитку передбачають налагодження 

соціального діалогу між роботодавцем та працівником, що було також 

досліджено вище. В даному випадку проявляється пошук нових форм 

організації, які б дозволили віднайти консенсус між інтересами працівника і 

роботодавця, з якими ми цілком погоджуємось. Впровадження в нормативне 

забезпечення нових можливостей в частині створення інститутів з метою 

пошуку спільних інтересів, на нашу думку є досить важливим вектором 

розвитку у даній сфері. 
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Подібну думку підтримує і О.В. Виноградов, який вказує, що у 

сучасних умовах управління охороною праці ґрунтується на базі економічної 

зацікавленості власника і працівників підприємств у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці, що, зрештою, при правильній організації робіт 

позитивно відбивається на матеріальному становищі всього персоналу 

підприємства. Розвиток різних форм власності та їх законодавче закріплення 

передбачає принципово нові підходи до управління охороною праці на 

підприємствах [383, c.34]. Таким чином, очевидною є необхідність 

правильної організації внутрішніх процесів на підприємстві з метою 

створення безпечних умов праці, що забезпечить як інтереси роботодавців в 

належній роботі підприємства, так і достатній рівень безпеки для життя та 

здоров’я самих працівників. Модель відповідних змін повинна бути 

розроблена на державному рівні з метою її імплементації в локальні акти 

підприємств, що дозволить ефективно запровадити належні та необхідні 

механізми у сфері охорони праці та значно підвищить рівень її правового 

забезпечення, що, безперечно є значущим напрямом розвитку даної галузі. 

Отже, організаційна тенденція розвитку правового забезпечення 

охорони праці може реалізуватись через: 

 Удосконалення систем управління в галузі охорони праці (Відповідне 

удосконалення доцільно проводити шляхом створення суб’єктів управління 

та контролю у відносинах з охорони праці або забезпечення існуючих 

суб’єктів  удосконаленим переліком повноважень, що забезпечить належне 

виконання ними функцій з метою досягнення поставлених цілей). 

 Створення правових механізмів доступу громадськості до управління 

охороною праці (Тобто створення механізмів щодо впровадження науково-

обґрунтованої державної системи наглядової, навчально-методичної та 

контрольної діяльності громадськості у сфері охорони праці, що забезпечить 

контроль за додержанням покладених обов’язків як на органи управління, так 

і на безпосередніх суб’єктів правовідносин в сфері охорони праці). 
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 Впровадження нових правових інститутів для забезпечення соціального 

діалогу в сфері охорони праці (Серед можливих напрямів є налагодження 

взаємозв’язків органів управління та громадських організацій, які на підставі 

проведених досліджень проблем правового забезпечення, його ефективності 

можуть надавати пропозиції щодо змін до законодавства з метою 

запровадження його ефективної дії).  

Таким чином приходимо до висновку, що сучасний стан правового 

забезпечення охорони праці вимагає детального аналізу законодавства в 

даній сфері з метою його удосконалення та приведення у відповідність до 

сучасного стану суспільних відносин у сфері охорони праці та потреб 

суб’єктів даних правовідносин.  

З аналізу пропозицій вчених по удосконаленню чинного правового 

забезпечення в розглядуваній сфері, можемо констатувати наявність досить 

широкого направлення досліджуваних ними проблем, та пропозицій по їх 

усуненню, з метою розвитку правового забезпечення охорони праці. В той же 

час, вбачається наявність спільних ознак відповідних пропозицій, що 

дозволяє сформувати розуміння про наявність основних чотирьох тенденцій 

в розвитку правового забезпечення охорони праці, диференційованих за 

критерієм цільової направленості на гармонізаційну, актуалізаційну, 

систематизаційну та організаційну тенденції. 

Водночас, враховуючи важливість питання забезпечення належного 

рівня безпеки праці, вважаємо актуальною необхідність проведення 

подальших досліджень тенденцій розвитку правового забезпечення в даній 

сфері, з метою дієвого удосконалення законодавства з охорони праці, що зі 

своєї сторони забезпечить реалізацію права на життя та здоров’я робітників 

під час виконання трудової функції. 
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5.2 Європейський та світовий досвід правового забезпечення 

охорони праці: напрями запозичення з урахуванням інтенсивної 

євроінтеграції 

 

Державна політика України щодо охорони праці виходить із 

конституційного права кожного громадянина на належні безпечні і здорові 

умови праці та пріоритету життя і здоров’я працівника по відношенню до 

результатів виробничої діяльності. Охорона праці є невід’ємною частиною 

загальних умов праці, яка забезпечується спеціально розробленими та 

впровадженими заходами та засобами, реалізація яких повинно забезпечити 

постійне поліпшення умов і безпеки праці, зменшення рівнів травматизму та 

професійної захворюваності. 

Як показує світовий досвід безпека праці є основною гарантією 

стабільності та якості будь-якого виробництва. До того ж відсутність 

нещасних випадків позначається на професійній активності працюючих, на 

моральному кліматі в колективі, а отже і на ефективності та продуктивності 

праці, скорочує витрати на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та 

небезпечних для здоров’я умовах. 

Особлива увага на безпечні умови праці розпочалася ще з середини ХХ 

століття. Такі фундаментальні акти, які є обов’язковими до застосування та 

виконання на теренах усіх країн світу, як Загальна декларація прав людини 

ООН 1948 року та Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні та 

культурні права 1976 року закріпили право на охорону праці як невід’ємне 

право людини. Саме тому більшість країн з високим розвитком 

промисловості розпочали звертати основний акцент на питання охорони 

праці та закріплювати на власному державному рівні відповідні акти, 

технічні стандарти, правила та створювати компетентні органи з охорони 

праці на виробництві та в трудовій галузі загалом. У свою чергу, світові 

держави весь час перебувають у пошуку нових підходів до управління 

охороною праці та її реформування, обумовлених змінами, що відбуваються, 
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в економіці та соціальній сфері. При цьому, кожна з них володіє певним 

досвідом та практикою в тій чи іншій розробці та проведенні стратегій 

розвитку правового забезпечення охорони праці. 

Обрання Україною стратегічного курсу на європейську інтеграцію, а 

також набуття нашою державою членства в Світовій організації торгівлі та 

інших міжнародних організаціях зумовило нагальну потребу приведення 

національного законодавства з охорони праці до світових, зокрема 

європейських, стандартів. Успішність процесу гармонізації українського 

законодавства залежить не тільки від вимог положень Угоди про Асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом (ЄС), яка встановлює конкретні 

зобов’язання з гармонізації законодавства України до законодавства ЄС, але 

й від потреб і можливостей України. Такий процес може включати як 

уніфікацію правової термінології, адаптацію окремих правових норм та 

формування єдиного правового простору загалом. 

Проведення гармонізації національного трудового законодавства щодо 

охорони праці до європейських та світових стандартів забезпечить високий 

рівень соціального захисту працівників, зокрема щодо охорони здоров’я та 

безпеки праці. Головною метою такого процесу є прийняття єдиних правових 

норм щодо соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-

технічних заходів, що спрямовані на збереження життя, здоров’я та 

працездатність людини під час здійснення трудових відносин. 

Серед науковців та практиків, які зверталися до вивчення окремих 

аспектів цієї тематики, необхідно відмітити таких як А.А. Басанець, 

Г.М. Біла, Р.Б. Бойко, С.М. Волошина, Г.Г. Гогіташвілі, 

Л.О. Добровольський, В.Ц. Жидецький, Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, 

О.М. Костенко, І.С. Кравченко, Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, О.М. Обушенко, 

О.П. Рудницька, В.А. Петренко, П.Д. Пилипенко, Ю.М. Прокопчук, 

О.В. Савчук, Д.І. Сіроха, М.Г. Федоренко, В.І. Яцкін та інші. Проте, 

зважаючи на велику кількість досліджень, комплексної характеристики та 

аналізу даної тематики не запропоновано. 
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У своїй роботі про проблемні питання адаптації законодавства про 

охорону праці України до законодавства Європейського Союзу 

О.П. Рудницька зазначає, що серед різноманітних факторів, що зумовлюють 

незадовільний стан охорони праці в Україні, основними є: незадовільні 

умови праці, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам; достатньо 

великі обсяги у сфері тіньового ринку праці; наявність недоліків у виконанні 

державної політики у сфері охорони праці [400, с. 142].  

Окремі автори наукових робіт, ще однією вагомою причиною 

незадовільного стану охорони праці в Україні вважають неврахування в цій 

сфері європейських та міжнародних стандартів, що спричиняє вагомі 

прогалини в чинному законодавстві через регресивність більшість норм 

права в даній сфері та відсутності з боку законодавця впровадження стратегій 

на покращення умов охорони праці з врахуванням соціально-економічного 

розвитку та впровадження нових професій. 

Проблеми охорони праці й здоров’я працівників завжди посідали вагоме 

місце в законодавствах країн ЄС, США, Великобританії тощо. Крім цього, у 

різних країнах ЄС система управління охороною праці сформована по-

різному. Саме тому, слід розглянути правове забезпечення охорони праці 

деяких країн кожної окремо. 

Досить цікавим і гідним детального висвітлення видається досвід таких 

країн англосаксонської правової сім’ї як Великобританії та США у 

відповідній сфері. 

1. Охорона праці у Великобританії 

Правова система в галузі охорони праці Великобританії є досить 

складною. На відміну від вітчизняного законодавства, кожен наступний 

прийнятий закон в тій чи іншій сфері по своєму доповнює одне одного, а не 

відміняє його чинність. Проте, незважаючи на це, британська система 

управління охороною праці ідеально відповідає економічним, соціальним і 

політичним особливостям цієї країни. 
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На сьогодні у сфері охорони праці найманих працівників у Великій 

Британії діє Фабричний закон 1961 року (Factories Act 1961), який 

поширюється на основну частину промисловості, в якому містяться 

попередні закони 1937 і 1959 років, та новий закон про охорону праці 1974 

року (Health and Safety at Work 1974). Зазначені два закони діють одночасно, 

доповнюючи один одного. 

Відповідно до частини XIV даного закону, поняття «фабрика» 

(«factory») означає приміщення, в яких люди працюють ручною працею в 

будь-який спосіб, в будь-якому процесі. Закон також визначає як «фабрики» 

деякі інші специфічні приміщення, такі як пральні та друковані роботи [401]. 

В одному єдиному понятті розкривається робоче середовище найманого 

працівника та його місце роботи. 

Законом 1961 року передбачено, що основним обов’язком в сфері 

охорони праці є забезпечення роботодавцем безпечного відгородження 

працюючих механізмів, їх частин або трансмісій, які використовуються на 

фабриці, задля зниження рівнів ризиків виробничих травм серед працівників. 

Особливістю цієї вимоги є її абсолютний характер, тобто встановлення 

відгородження, завдяки якому робота з будь-яким механізмом буде 

безпечнішою, повинно забезпечуватися в будь-якому випадку, навіть якщо 

його встановлення ускладнює використання даного механізму або зробить 

таке використання взагалі неможливим. Безпека в процесі роботи вважається 

забезпеченою, якщо виключена можливість заподіяння будь-яким 

механізмом шкоди працюючій на ньому людині [401]. Зважаючи на те, що на 

сьогодні людський та технічний потенціал виріс і на допомогу найманим 

працівникам прийшли «розумні» механізми, дана законодавча вимога 

залишається чинною та обов’язковою до виконання. 

Зміст Фабричного закону 1961 року також містить такі положення як 

спеціальні положення про забезпечення безпечних умов праці при роботі з 

ліфтами, підйомниками, ланцюгами, канатами та іншим механізмами, як 

використовуються для підйому вантажів, а також з підйомними кранами; 
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положення, що встановлюють вимоги до стану робочих місць і підходів до 

них; положення про захист працівників від шкідливих випарів та 

вибухонебезпечного пилу; положення про безпечні умови роботи з паровими 

котлами та пресами. Крім цього, фабрики повинні мати посвідчення, видані 

органами пожежної охорони, про те, що все фабричні приміщення 

відповідають вимогам пожежної безпеки. 

При цьому, недотримання положень Фабричного закону 1961 року є 

правопорушенням, яке карається за своєю суперечливістю в суді магістратів 

штрафом у розмірі до 20 тисяч фунтів стерлінгів, або за винесеним 

обвинуваченням у коронному суді, обмеженням свободи терміном до двох 

років. 

Закон про охорону праці 1974 року покращив вимоги свого попередника 

та визначає основну структуру і повноваження для заохочення, регулювання 

і забезпечення на робочому місці безпеки, охорони праці та соціального 

забезпечення в межах Сполученого Королівства. Закон визначає загальні 

обов’язки, покладені на роботодавців, працівників, підрядників, 

постачальників товарів та речовин для використання на робочих місцях, 

людей, які здійснюють моніторинг робочих приміщень, а також на людей в 

цілому. 

Відповідно до вимог Закону 1974 року обов’язком кожного роботодавця 

є: забезпечення і підтримання безпеки виробничих процесів; забезпечення 

безпеки при використанні, зберіганні та транспортуванні різних механізмів, 

предметів і речовин; надання інформації, проведення інструктажу та 

навчання, а також здійснення контролю робочих місць, з метою виключення 

ризиків заподіяння шкоди здоров’ю працівників. При цьому роботодавець не 

має права стягувати зі свого працівника будь-яких обчислень на 

фінансування заходів з охорони праці, передбачених відповідним 

законодавством [402]. 

Відповідно до Закону 1974 року роботодавець зобов’язаний підготувати 

та періодично переглядати письмову заяву про власну загальну політику 
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щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці, а також про заходи 

щодо її здійснення. Ця заява доводиться до відома всіх працівників. 

Роботодавець також повинен забезпечити здорові та безпечні умови 

праці особам, які не є його працівниками, але чиї інтереси в сфері охорони 

праці можуть бути порушені в процесі виробництва. 

Обов’язком кожного працівника є турбота про власне здоров’я і безпеку, 

а також про здоров’я і безпеку оточуючих, інтереси яких можуть бути 

порушені в процесі його виробничої діяльності. Працівник також має 

сприяти наймачеві в процесі виконання ним своїх обов’язків з охорони праці 

[402]. 

У 1995 році парламентом прийнято черговий законодавчий акт про 

охорону праці – «Правила звітності про травми, хвороби та небезпечні події». 

У результаті цього довгого й нелегкого історичного шляху у Великобританії 

склався свій своєрідний тип управління охороною праці: тут у законодавчому 

порядку встановлюються лише стандарти відповідності. Далі кожен 

роботодавець самостійно обирає спосіб досягнення зазначених стандартів. 

Головне – додержуватися вимог Правил безпеки, здоров’я й умов праці, 

прийнятих у 1992 році відповідно до Директиви ЄС 89/654/EEC. Стан 

охорони праці на підприємствах і його відповідність задекларованим 

стандартам у Великобританії суворо контролюється державою. Стежить за 

цим Служба охорони праці та здоров’я (Health and Safety Executive), 

організована в нинішньому вигляді більше як 30 років тому, дана Служба є 

частиною Департаменту праці та пенсій, яким керує державний секретар, 

член Кабінету Міністрів. Проте не всі питання охорони праці у 

Великобританії контролює Служба охорони праці та здоров’я. Частину 

повноважень делеговано органам місцевого самоврядування. Місцевій владі 

довірено контролювати соціально-культурну сферу та малий бізнес. Розподіл 

цих повноважень регулюється Правилами про охорону праці та здоров’я 

(виконавчі органи) 1998 року [403, с. 107]. 
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У 2004 році у Великобританії було затверджено «Стратегію безпеки та 

гігієни праці до 2010 року й на наступний період». Дана Стратегія 

проголошує безпечну працю та здоров’я працівників як один з головних 

пріоритетів цивілізованого суспільства. Серед завдань Стратегії – зниження 

вже до 2010 року рівня смертності та важких травм на виробництві на 10%, 

професійних захворювань – на 20%, втрат робочого часу з причини 

захворювань – на 30% [404, с. 396-397]. 

Автори Стратегії виходили з того, що з часів прийняття в 1974 році 

«Закону про охорону здоров’я працівників та безпеку праці» у світі відбулись 

серйозні зміни, що обумовило необхідність модернізації системи охорони 

праці. Так, у Великобританії значно зросла кількість малих підприємств 

(понад 90% з 3,5 млн. англійських компаній мають штат співробітників, що 

не перевищує 10 осіб). Збільшилась кількість працівників, зайнятих неповний 

робочий день. Жінки становлять близько 52% від загальної чисельності 

робочої сили [404, с. 396-397]. 

Особливе місце у Стратегії приділено питанням охорони праці на 

підприємствах публічного сектора, який за задумом авторів повинен стати 

прикладом для наслідування щодо організації безпечних та здорових умов 

праці. Крім цього, значну увагу в Стратегії приділено розвитку соціального 

діалогу й соціального партнерства (з профспілками, бізнес-асоціаціями, 

неурядовими організаціями), а також установленню тісного співробітництва з 

регіональним та місцевим рівнями влади [404, с. 396-397]. 

У тексті документа поміж іншого зазначається, що метою Стратегії є не 

створення суспільства без ризиків, а будівництво спільноти, здатної 

правильно оцінювати, усвідомлювати й управляти ризиками. Безпека праці є 

колективною відповідальністю, значна роль в якій відводиться самому 

працівникові [404, с. 397]. 

Як свідчить практика, цікавим досвідом в охороні праці Великобританії 

є роботи Комісії з охорони і безпеки праці з доведення до кожного 

працівника і роботодавців знань з охорони праці на робочому місці. З даною 
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метою тиражується значна кількість спеціалізованих матеріалів, які 

розраховані на різні цільові аудиторії. При цьому вони зручною і простою 

формою інформують роботодавців та працівників організацій про основні 

вимоги Закону про охорону здоров’я працівників та безпеки праці. 

Процедура оцінки ризиків описана просто і зрозуміло: «п’ять кроків оцінки 

ризиків», результати оцінки ризиків вносяться в спеціальну реєстраційну 

карту для аналізу і складання плану заходів щодо зниження професійних 

ризиків і ліквідації загроз здоров’ю працівника. Обов’язковою вимогою є 

проведення процедури оцінки професійних ризиків з періодичністю однин 

раз на рік. Таким чином, можна досягти необхідного ступеня контролю над 

факторами, що несуть ризик загрози здоров’ю на робочому місці, та 

побудувати сучасну систему управління професійними ризиками, в якій 

охоплюється кожне робоче місце в організаціях всієї країни, і підтримувати її 

в актуальному стані. 

Отже, враховуючи значний досвід Великобританії у сфері охорони 

праці, можна виділити основні моменти, які можна запозичити у вітчизняне 

законодавство: 

1. необхідність усвідомлення роботодавцями своєї відповідальності за 

умови праці на підприємстві та необхідність залучення найманих працівників 

у процеси управління питаннями гігієни та охорони праці, оскільки здоров’я 

працівників і безпека робочих місць є системним елементом сучасного 

конкурентоспроможного бізнесу; 

2. створення практики підготовки та розповсюдження друкарських 

матеріалів, проведення роботи, спрямованої на профілактику травматизму на 

робочих місцях. 

2. Охорона праці у США 

Державна система, охорона праці і страхування від нещасних випадків 

на виробництві і професійних захворювань служить одним з невід’ємних 

елементів сучасного індустріального суспільства. У всіх розвинених країнах 

ці системи пройшли довгу дорогу розвитку, зокрема в США, де в даний час 
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діє ефективна державна система управління охороною праці і адекватна 

система соціального захисту та допомоги потерпілим, становлення цих 

систем зайняло десятки років. При цьому американському законодавству 

характерні єдність та диференціація в правовому регулюванні тієї чи іншої 

галузі права, тому правове забезпечення охорони праці є достатньо 

розгалуженим та складається з великої кількості різних правових актів [405]. 

Правовою основою чинної державної системи охорони праці в США є 

Закон про охорону праці (Occupational Safety and Health Act), підписаного 

президентом Річардом Ніксоном 29 грудня 1970 року. Головною метою, для 

досягнення якої приймався закон, було забезпечення працівників безпечними 

і здоровими умовами праці – так, щоб вони не піддавалися впливу відомих 

шкідливих факторів (токсичні хімічні речовини, надмірно сильний шум, 

високі і низькі температури повітря, вплив небезпечних і шкідливих 

механічних факторів і не працювали в антисанітарних умовах), а також 

створення фундаменту для дослідження, навчання та інформування в сфері 

охорони праці як працівників, так і роботодавців [405]. 

Даний закон містить достатньо різкі та обов’язкові до виконання вимоги 

щодо інформування (reporting requirements). Так, всі роботодавці зобов’язані 

протягом 8 годин повідомити в Управління про смерть робітника через 

нещасний випадок, пов’язаний з виконанням роботи; або якщо три і більше 

робочих були госпіталізовані в результаті нещасного випадку. Крім цього, 

роботодавець повинен повідомляти Управлінню про всі випадки смерті від 

серцевих нападів, якщо вони відбувалися на роботі. Розділ 8 давав 

повноваження інспекторам Управління входити, перевіряти і проводити 

дослідження в (звичайний) робочий час всі робочі місця. Роботодавець також 

зобов’язаний інформувати робітників про небезпечні та шкідливі фактори на 

його робочому місці. Управління також вимагає від роботодавця повідомляти 

про всі нещасні випадки і профзахворювання, що вимагають надання 

медичної допомоги (що відрізняється від першої допомоги) відповідно до 

форми 300 Управління OSHA Form 300, «Log of Work-Related Injuries and 
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Illnesses» (відома як «OSHA Log» або «Form 300»). Потрібно подавати 

щорічний статистичний звіт, він повинен вивішуватися в доступному місці 

протягом трьох місяців, а записи повинні зберігатися не менше 5 років [405]. 

У відповідності до Закону про охорону праці 1970 року засновано 

незалежне федеральне агентство під назвою Управління з охорони праці 

(Occupational Safety and Health Administration, OSHA), яке стало основним 

виконавським органом, що забезпечує виконання Закону на всій території 

США. Крім того, в кожному штаті ухвалені свої закони і створені 

виконавські органи у сфері безпеки праці. Стандартні заходи із забезпечення 

безпеки праці, що закріплюються федеральним і місцевим законодавством, 

передусім передбачають, що кожен підприємець зобов’язаний 

використовувати безпечні устаткування й технології, застосовувати 

спеціальний одяг і взуття, забезпечувати безпечні умови праці для 

працівників і загалом робити все можливе, щоб захистити життя, здоров’я, 

безпеку й добробут працівників. Управління безпеки праці на виробництві та 

відповідні департаменти праці штатів випускають детальні розпорядження, 

що передбачають, зокрема, обмеження щодо використання небезпечних 

матеріалів, вимоги до вентиляції виробничих приміщень, до водопостачання, 

зберігання виробничих відходів, забезпечення працівників душовими 

кабінами тощо. Крім того, підприємці зобов’язані інформувати працівників 

про наявні небезпеки виробничих процесів і вивчати дотримання техніки 

безпеки, фіксувати будь-які, навіть дрібні, випадки виробничого травматизму 

й утрати робочого часу в результаті нещасних випадків на виробництві. Будь-

який працівник має право звернутися в Управління безпеки праці на 

виробництві з приводу наявних проблем з охороною праці на конкретному 

робочому місці [403, с. 107]. 

Крім цього, нормами Закону забороняється роботодавцю звільняти, 

мстити, пред’являти зустрічні звинувачення або дискримінувати будь-якого 

свого робочого, який звернувся зі скаргою на порушення вимог Закону про 

охорону праці. 
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Зазначені відомості служать основою для ухвалення рішень 

Управлінням безпеки праці на виробництві щодо вибору компаній і 

конкретних виробництв для проведення перевірок. Якщо на виробництві мав 

місце випадок із смертельним результатом, Управління безпеки праці на 

виробництві бере участь в розслідуванні в обов’язковому порядку. Щорік 

Управління безпеки праці на виробництві проводить десятки тисяч перевірок 

і накладає десятки мільйонів доларів штрафів на підприємців [406, с. 83]. 

Неможливо залишити без уваги досить важливий для США процес 

реформування та покращення процесів у сфері охорони праці й безпеки 

робочих місць з врахуванням головних викликів ХХІ століття. Так, урядом 

США було прийнято «Стратегічний план Департаменту праці Сполучених 

Штатів на 2006-2011 роки», відповідно до якого сприяння процесам 

створення на підприємстві безпечних та здорових умов праці є третьою з 

чотирьох стратегічних цілей уряду США у сфері праці. У документі зокрема 

зазначається, що з часу прийняття в 1970 році «Федерального закону про 

охорону здоров’я працівників і безпеку праці», у частині досягнення третьої 

стратегічної мети, США зіштовхується з новими викликами, пов’язаними з 

демографічними змінами, тероризмом і вичерпанням запасів природних 

ресурсів тощо. Американські спеціалісти прогнозують у найближчі два 

десятиріччя зростання попиту на кам’яне вугілля як одне з основних джерел 

енергетичної безпеки країни. Згідно з прогнозами спеціалістів, у зв’язку зі 

зростаючим попитом з боку підприємств, що працюють у сфері енергетики, 

металургії, транспорту, будівництва, хімічної промисловості тощо, 

гірничодобувна промисловість зазнає значного розвитку. На основі 

відповідних прогнозів Департамент праці США розробляє довгострокові 

стратегії, спрямовані на охорону праці більш ніж 300 тисяч робітників, 

безпосередньо зайнятих у зазначеному секторі економіки [404, с. 397]. 

Окрім загальної адміністрації у сфері охорони праці у США створено 

спеціальну галузеву адміністрацію з питань охорони праці. В Адміністрації 

діє цілодобова «гаряча лінія», на яку надходять скарги щодо порушень у 
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сфері охорони праці. Незалежно від форми подачі скарги (телефон, Інтернет, 

письмове звернення тощо), остання є підставою для негайної перевірки, за 

умови наявності в ній інформації щодо місця і факту загрози здоров’ю 

людей. Показником результативності роботи Адміністрації є щорічне 

зниження кількості нещасних випадків на виробництві й скорочення на 50% 

за останні п’ять років втрат робочого часу з причин аварій. 

Поряд з жорсткими санкціями за порушення законодавства з охорони 

праці (штрафи за перше порушення сягають 250 тис. дол., за повторне – 500 

тис. дол.), у країні діють спеціальні федеральні програми щодо охорони праці 

й здоров’я працівників (галузеві програми в секторах підвищеного 

виробничого ризику, програми стратегічного партнерства, консультаційні та 

навчальні програми, тренінги, гранти тощо) [404, с. 398]. 

Отже, враховуючи накопичений за роки потенціал та досвід у сфері 

охорони праці та безпеки найманих працівників на виробництві США, можна 

запозичити у вітчизняне законодавство наступне: 

1. практику відшкодування шкоди потерпілим зокрема, до досягнення 

пенсійного віку, коли виплати здійснюються страховою організацією; 

2. створення спеціальної галузевої адміністрації з питань охорони 

праці. 

Як зазначає практика охорони праці в Великобританії та США, 

ефективність виконання законодавства у сфері охорони праці у значному 

ступені залежить від діяльності інспекції з питань праці (у нашій країні ці 

функції виконує Державна служба з питань праці). Хоча законодавство й 

надає таким органам значні повноваження, на практиці останні досить часто 

зіштовхуються зі значними труднощами. Існує значна кількість причин, що 

обумовлюють відповідну ситуацію, а саме: відсутність або недостатня 

розробленість механізму притягнення до відповідальності осіб, що 

перешкоджають роботі інспекторів, складність процедури застосування 

законодавчих санкцій тощо. 
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Неможливо обминути досвід правового регулювання у сфері охорони 

праці достатньо розвинутих європейських держав як Швейцарії, Німеччини 

та Франції, правова система яких входить до романо-германської правової 

сім’ї. 

3. Охорона праці у Швейцарії 

У нормативно-правовій базі Швейцарії також не міститься визначення 

поняття «охорона праці». Діюча Конституція Швейцарії 1999 року 

встановлює загальний конституційний статус та основи реалізації 

громадянами країни права на працю. 

Відповідно до статті 27 Конституції Швейцарії кожному громадянину 

країни гарантується економічна свобода, яка полягає у свободі вибору 

професії, а також вільний доступ до приватногосподарської набувальної 

діяльності та вільному її здійсненні. Крім цього, в пункті 1 статті 110 даної 

Конституції передбачено права в області видання приписів про охорону 

працівниць та працівників; про відношення між роботодавцями та 

працівниками, особливо щодо спільного регулювання виробничих та 

професійних справ; про трудове співробітництво [407]. 

Сама нормативно-правова база Швейцарії в галузі охорони праці та 

здоров’я працівників містить такі основні закони: «Про працю», де викладено 

основні вимоги до трудового процесу, «Про страхування від нещасних 

випадків», де вказано основні профілактичні заходи для запобігання 

виробничому травматизму та професійним захворюванням, «Про безпеку 

технічного устаткування й апаратури», де встановлено основні технічні 

вимоги щодо заході безпеки під час використання трудових засобів і засобів 

виробництва. 

Інноваціями законодавчого характеру останніх років в Законі «Про 

страхування від нещасних випадків» і в Законі «Про працю» можна назвати 

вступ в силу постанов, які стосуються фабрично-заводських лікарів та інших 

фахівців з охорони праці. Головною метою прийняття цих постанов стало 

надання допомоги підприємствам в залученні на роботу фахівців з охорони 
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праці, інженерів з техніки безпеки, фабрично-заводських лікарів, лікарів-

гігієністів у випадку, якщо на місцях немає необхідного персоналу [403, с. 

107]. 

Загальний контроль за застосуванням законодавства про охорону праці в 

Швейцарії здійснює Федеральне бюро промисловості, мистецтв і ремесел, 

при якому діє відділ із захисту прав працівників, що складається з чотирьох 

інспекцій, завданням яких є контроль за дотримання трудового 

законодавства, та відділу із захисту прав працівників, що підпорядковуються 

службі трудової медицини. Контрольну діяльність за дотриманням вимог 

законодавства про працю у Швейцарії проводить кантональна влада, в 

підпорядкуванні якої перебувають власні профільні санітарні та 

протипожежні служби, що мають різне матеріально-технічне оснащення й 

неоднаковий за кількістю склад. Це зумовлено тим, що їхня матеріально-

технічна база формується відповідно до кількості населення кантону, за яким 

закріплена така служба [403, с. 107]. 

Важливий вплив на стан безпеки праці має так звана Національна каса, 

що здійснює страхування від нещасних випадків і професійних захворювань 

на виробництві. Ще в Законі 1911 року «Про страхування на випадок 

захворювання або травматизму» було передбачено вимоги для кожного 

роботодавця щодо обов’язкового страхування своїх працівників від 

нещасних випадків і професійних захворювань. Тому Національна каса, що 

займається таким страхуванням, має можливість значно впливати на галузь 

безпеки і гігієни праці, установлюючи умови, обов’язкові для дотримання. 

Національна каса, будучи суб’єктом приватного права, підтримує тісні 

відносини з федеральною і кантональною владою з усіх питань безпеки і 

гігієни праці в країні. Усі серйозні нещасні випадки на виробництві 

піддаються перевірці інспекторами каси (незалежно від державної інспекції). 

В їх компетенції – видавати накази про зупинку на виробництві всіх 

операцій, які вони вважають небезпечними. Ці інспектори мають доступ 

також до регістрів нещасних випадків і професійних захворювань на 
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підприємствах і можуть рекомендувати збільшення страхових внесків для 

тих підприємств, у яких є недоліки в цій сфері або в яких незадовільні 

програми безпеки й охорони здоров’я [408, с. 39]. 

Окрім цього, виконання приписів щодо охорони праці гарантується 

нормами Кримінального кодексу Швейцарії (Swiss Criminal Code) 1937 року, 

а саме статтями 229 та 230. Так, відповідно до статті 229 Кримінального 

кодексу Швейцарії передбачена відповідальність за створення небезпеки 

через порушення правил проведення будівельних робіт. В даному випадку 

відповідальність наступає за умисел керівництва через не прийняття до уваги 

вставлених вимог будівельних робіт при їх проведенні або при знесенні 

будівельного об’єкту, тим самим наражаючи на небезпеку життя та здоров’я 

власних працівників. 

Згідно зі статтею 230 Кримінального кодексу Швейцарії інкриміновано 

усунення або незастосування пристосувань з техніки безпеки. Порушенням 

вважається умисне пошкодження, зруйнування, усунення або іншим чином 

незастосування виведення із ладу на фабриках та інших підприємствах чи в 

машинах пристосувань, які слугують для запобігання нещасних випадків, що 

в подальшому може привести до створення небезпеки для життя та здоров’я 

працівників [409]. В обох наведених випадках за доведення умислу 

передбачено відповідальність для винної особи у вигляді тюремного 

ув’язнення та (або) штрафу. 

Аналіз кримінального законодавства Швейцарії щодо відносин 

роботодавців та найманих працівників, під кримінально-правовою охороною 

в першу чергу знаходяться відносини, пов’язані з забезпеченням працівників 

гарантіями щодо оплати праці та забезпеченням безпеки праці при 

проведенні різного роду робіт. 

Отже, на основі досвіду Швейцарії у сфері організації охорони праці, 

позитивним для запозичення у національне законодавство є: 

1. розмежування суб’єктів охорони праці, які здійснюють загальний та 

безпосередній контроль у сфері охорони праці, тобто в першому випадку, 
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наділення центрального органу виконавчої влади такими функціями, в 

іншому – локальним суб’єктам – органам місцевого самоврядування; 

2. створення спеціальних суб’єктів охорони праці приватного 

характеру наряду із існуючими державними суб’єктами охорони праці. 

4. Охорона праці у Німеччині 

Через стрімкий економічний розвиток та підвищення пріоритету 

соціального захисту громадян, в Німеччині останніми роками формується 

новий вигляд охорони праці, який відрізняється від традиційного. Охорона 

праці розглядається не як вимога суспільства про збереження здоров’я 

громадянина, а як основна мета підприємства на рівні з комерційним 

успіхом. Саме тому, система запобігання нещасним випадкам, що діє в 

Німеччині являється досить складною та визначається двозначно:  

1) як офіційні нормативно-правові акти (закони і постанови);  

2) як стандарти, правила, норми запобігання нещасним випадкам, що 

розроблені страховими асоціаціями в різних областях економічної діяльності. 

На законодавчому рівні в Німеччині відсутнє визначення поняття 

«охорона праці». В той же час, пункт 1 статті 1 Закону, що реалізує Рамкові 

директиви щодо безпеки та гігієни праці та охорони праці або Закон про 

охорону праці (Arbeitsschutzgesetz) від 07 серпня 1988 року, встановлює 

забезпечення безпеки та здоров’я працівників на робочому місці за 

допомогою заходів щодо охорони праці та покращення їх умов. Заходами 

щодо забезпечення безпеки праці, відповідно до пункту 1 статті 2 

зазначеного закону, визнаються заходи щодо запобігання нещасних випадків 

на виробництві та усунення загроз для здоров’я працівників, в тому числі 

заходи гуманної організації праці [410]. Виходячи з даних положень, можна 

зробити висновок, що німецьке законодавство розглядає охорону праці як 

систему заходів, спрямовану на забезпечення безпеки праці та охорону 

здоров’я працівників. 
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Законодавці Німеччини в зміст поняття охорони праці відносять такі 

компоненти, які водночас є видами правового регулювання охорони праці, а 

саме: 

 загальна охорона праці; 

 соціальна охорона праці; 

 технічна охорона праці; 

 медична охорона праці. 

До загальної охорони праці відносяться положення про охорону 

здоров’я та життя працівників та загальної техніки безпеки. До соціальної 

охорони праці відносяться положення про охорону праці певних категорій 

працівників, таких як неповнолітніх, молоді, жінок, в тому числі матерів. 

Крім цього, до соціальної охорони праці відносяться питання щодо 

регулювання робочого часу та часу на відпочинок, а також питання 

забезпечення інших соціальних прав працівника. До технічної охорони праці 

відносяться положення щодо поводження з небезпечними речовинами, 

вантажами та матеріалами, вибуховими речовинами, хімікатами, а також 

щодо поводження з сировиною і матеріалами для обладнання та апаратів. До 

медичної охорони праці відносяться вимоги щодо гігієни та питання щодо 

зниження ризиків виникнення професійних захворювань та різних проблем зі 

здоров’ям людей, які здійснюють трудову діяльність [411]. 

Німецьке законодавство порівняно з іншими країнами поняття охорони 

праці розкриває більш ширше та, крім заходів, направлених на забезпечення 

безпечних умов праці на робочому місці та на профілактику нещасних 

випадків та професійних захворювань, дане поняття включає регулювання 

робочого часу та часу на відпочинок. Загалом законодавство Німеччини в 

даній сфері охоплює весь спектр безпеки і охорони праці на виробництві, а 

саме: регулює всі вимоги дотримання роботодавцем положень трудового 

законодавства; вимагає від роботодавця створення організаційної структури, 

що забезпечує умови дотримання охорони праці; регулює права і обов’язки 
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працівників; передбачає розробку технічних регламентів і стандартів безпеки 

в трудовому процесі. 

За рахунок законодавчих актів Німеччина врегулювала цілу низку 

класичних проблем, пов’язаних із запобіганням нещасних випадків на 

виробництві (наприклад, у результаті використання парових казанів, ліфтів, 

вибухових рідин та речовин), а, своєю чергою, постанови вирішили питання 

захисту особливих категорій робітників (молоді чи вагітних жінок). 

Стандарти, правила, норми запобігання нещасним випадкам, які 

розробляються страховими асоціаціями, стосуються звичайних промислових 

ризиків, створюваних машинами в таких галузях, як швейна промисловість, 

виробництво хімічних речовин, гончарна справа, а також ризиків поводження 

з матеріалами. Згадані правила хоч і мають рекомендаційний характер, проте 

мають не менш важливий вплив на безпеку праці: фактично їх розглядають 

як директиви інспекторам, які їх враховують при проведенні інспекцій на 

підприємствах [412, с. 63-64]. 

Державна система охорони праці спрямована в першу чергу на 

запобігання нещасним випадкам на виробництві. Проводяться заходи, 

спрямовані на створення сприятливих умов праці, при дотриманні яких ризик 

виникнення нещасного випадку прагне до нуля, а також заходи щодо 

роз’яснення працівникам і роботодавцям норм безпечного виробництва та 

охорони праці. При цьому працівники здійснюють самоконтроль своїх 

робочих місць, вони повинні самостійно забезпечувати дотримання своїх 

прав в рамках договору. 

Контроль над дотриманням і виконанням законодавства про працю 

здійснюється органами Державної інспекції праці всіх федеральних земель, 

які координують свою автономну діяльність на базі Державної комісії з 

охорони праці та техніки безпеки. Комісія обговорює всі питання безпеки і 

охорони праці, гігієни праці та трудового права. Цілі і завдання кожної 

інспекції праці на регіональному рівні направляються до комітету для їх 

схвалення. Основним напрямком роботи інспекцій праці є проведення 
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перевірок. Інспекції праці співпрацюють з представниками працівників 

(поради трудящих), надають консультативну допомогу як роботодавцям, так 

і працівникам. 

Відповідальність за безпеку праці лежить на роботодавцю, однак 

законом передбачено, що в деяких випадках необхідно заручитися згодою 

сторін, зацікавлених у безпеці на робочому місці (наприклад, заводського 

комітету). Роботодавець зобов’язаний при певному чисельному складі 

працівників і залежно від ступеня ризику на виробництві призначити 

заводського лікаря й інженера з техніки безпеки. На підприємствах із 

кількістю працівників понад 20 осіб повинні призначатися уповноважені з 

техніки безпеки, що зі своєї ініціативи здатні сформулювати рекомендації та 

пропозиції в сфері своєї компетенції [408, с. 40]. 

Головною особливістю сфери охорони праці в Німеччині є широке 

розповсюдження профспілок. Будь-який суб’єкт господарювання, що 

здійснює свою виробничу діяльність на її території, повинен стати членом 

галузевої професійної спілки (Berufsgenossenschaft) в межах свого 

адміністративно-територіального округу. Загалом, в межах Німеччини діють 

35 профспілок, до яких належать входять близько 22 000 учасників. Німецькі 

профспілкові організації є незалежними установами і не підпорядковуються 

державним або політичним органам. Джерела фінансування профспілок 

формуються за рахунок щорічних внесків роботодавців. При цьому, розмір 

внеску кожного платника напряму залежить від рівня травматизму в його 

компанії. Така система фінансування заохочує роботодавців докладати 

максимальних зусиль для покращення рівня безпечності праці і захисту 

робітників. 

Отже, на основі досвіду Німеччини у сфері організації охорони праці, 

позитивним для запозичення у національне законодавство слід віднести: 

1. повноцінна регламентація проблемних та неврегульованих питань у 

сфері охорони праці як на рівні закону, так і на рівні постанов 

уповноважених суб’єктів; 
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2. більш чітка регламентація процедури відповідальності за безпеку 

праці на підприємстві, установі чи організації власника (роботодавця), в тому 

числі передбачення узгодження із зацікавленими сторонами у безпеці на 

робочому місці негативних наслідків у разі накладення стягнення. 

5. Охорона праці у Франції 

Французьке законодавство включає великий блок норм, якими 

регламентовано питання здоров’я та безпеки на робочих місцях. Загалом ці 

норми відносяться до різних галузей права, однак усі вони мають за мету 

мінімізувати шкідливі наслідки людської діяльності на саму людину і на стан 

оточуючого середовища. 

До джерел правого забезпечення в сфері охорони праці в Франції 

відносяться Конвенції та Рекомендації МОП про гігієну та безпеку праці, 

ратифіковані парламентом Французької Республіки та директивами та 

регламентами ЄС. Основним джерелом права в даній сфері є Трудовий 

кодекс Французької Республіки, частина IV якого «Здоров’я та безпека 

праці» («Et au travail») присвячена охороні праці та закріплює основні 

обов’язки роботодавця щодо забезпечення безпеки та захисту фізичного та 

психічного стану здоров’я працівників. 

У Законі Франції про гарантії проти професійних ризиків 1991 року 

передбачено обов’язок робітників відповідно до інструкцій, отриманих від 

роботодавця (безпосереднього керівника), і правил внутрішнього трудового 

розпорядку дбати як про власну безпеку і здоров’я, так і про безпеку інших 

осіб. У разі порушення зазначеного обов’язку, на робітників можуть бути 

покладені адміністративні стягнення у формі штрафів. У Франції працівник 

вправі відмовитися виконувати небезпечну для його життя і здоров’я роботу 

[418, с. 64]. 

Дане положення повністю співвідносить з українським прототипом, що 

передбачено в частині 2 статті 6 Закону України «Про охорону праці» [1]. 

Так, працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 
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виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, 

які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. 

Згідно з французьким законодавством значну роль у контролі за 

забезпеченням безпечних та здорових умов праці здійснює інспекція праці. 

Вказаний орган позбавлений можливості прямо притягнути правопорушника 

до відповідальності, лише застосовуючи процедуру звернення в судові 

органи. Показовим є той факт, що інспектори праці не наділені правом у разі 

виникнення надзвичайних обставин тимчасово закривати підприємства або 

видавати обов’язкові накази (наприклад, про евакуацію персоналу) за 

самостійним рішенням. У цьому випадку інспектори повинні звертатися в 

суд, де, відповідно, вказане звернення буде розглянуто в прискореному 

порядку [412, с. 64]. 

Основна відповідальність за роботу інспекції покладена на Міністерство 

праці Франції. Крім міжгалузевої інспекції праці, є інші органи, що грають 

значну роль у французькій системі охорони праці. До них відносяться: 

 Вища Рада з попередження виробничого ризику – національний 

орган під головуванням Міністерства праці. У його склад входять 

представники уряду, роботодавців і працівників; 

 Національне агентство по поліпшенню робочих умов створено та 

фінансується Міністерством праці; 

 Національний фонд (і регіональні фонди) страхування від 

захворювань. Регіональні фонди мають спеціальну технічну службу, що 

складається з інженерів-консультантів і контролерів, нараховує 800 чол., 

володіє широкими повноваженнями в забезпеченні контролю за охороною 

праці [413, с. 13]. 

Також французьке законодавство регламентує можливість створення на 

підприємствах, кількість працівників, на яких перевищує 250 осіб, так званої 

соціальної служби з проблем праці. Персонал зазначеної служби 

узгоджується та призначається за згодою між керівництвом підприємства 

(власником) і комітетом підприємства, а у разі відсутності домовленості – 
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інспектором праці. Служба з проблем праці покликана надавати допомогу 

працівникам у вирішенні психологічних та соціальних проблем, особливо 

жінкам, молоді, інвалідам, літнім трудящим. Дані служби повинні 

направляти та скоординовувати дії керівництва підприємства (власника) і 

комітету підприємства з розв’язання необхідних соціальних питань; 

допомагати у створенні на підприємстві сприятливого психологічного 

клімату, задоволеності всіх працівників працею, запобіганню стресів, 

виробничого дискомфорту, «виробничої туги» [412, с. 65]. 

Таким чином, на основі досвіду Франції у сфері організації охорони 

праці, позитивним для запозичення у національне законодавство є: 

1. передбачення в законодавстві обов’язку робітників відповідно до 

інструкцій, отриманих від роботодавця (безпосереднього керівника), і правил 

внутрішнього трудового розпорядку дбати як про власну безпеку і здоров’я, 

так і про безпеку інших осіб. Крім того, в разі порушення зазначеного 

обов’язку на робітників можуть бути покладені адміністративні стягнення у 

формі штрафів; 

2. чітко сформулювати та регламентувати процедуру виявлення 

правопорушень і притягнення до відповідальності, зокрема через задіяння 

судових інстанцій до вказаного процесу; 

3. можливості створення на підприємствах, установах, організаціях 

так званої соціальної служби з проблем праці для створення та забезпечення 

сприятливого психологічного клімату в колективі шляхом надання допомоги 

працівникам у рішенні соціальних та психологічних проблем, особливо 

жінкам, молоді, інвалідам, літнім трудящим. 

Важливе місце в сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці, 

що в Швейцарії, Німеччині та Франції, посідають організації трудящих 

(частіше це профспілкові організації). Як правило, функції та повноваження 

представницьких органів визначається в їхніх відносинах з роботодавцями. 

Вони визначаються трьома основними моментами: правом на одержання 

інформації та надання консультацій, правом стежити за дотриманням норм у 
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сфері безпеки і гігієни праці всередині і поза підприємством, правом 

накладати заборону або відмовлятися від згоди на рішення, прийняті 

роботодавцем у цій сфері [408, с. 41]. За таких умов спостерігається 

тенденція до запровадження сильних, належним чином організованих, 

узгоджених, сталих ефективних та результативних організацій з нагляду і 

контролю у сфері охорони праці, які допомагають органам на вищому рівні, 

краще та швидко розв’язувати проблеми в даній сфері. 

Не менш важливим для запозичення у власну правову базу є досвід 

країн-сусідів України, правова система яких досить схожа із українською. 

6. Охорона праці у Польщі 

Вважається, що в Польщі діє найбільш ефективна модель формування та 

реалізації державної політики у сфері праці. Республіка Польща досить 

успішно трансформувала радянську систему охорони праці у європейську 

модель. Вже в 1994 році Рада Міністрів Республіки Польща прийняла 

Національну Стратегічну програму «Безпека та захист працівників у 

виробничому середовищі». В 1997 році був переглянутий і доповнений 

Кодекс праці Польщі (Kodeks pracy) 1974 року, в який увійшли основні 

принципи Рамкової директиви 89/391/ЄЕС, зокрема, положення про 

обов’язок роботодавців здійснювати оцінку професійних ризиків, пов’язаних 

з працею, прийнятті відповідних профілактичних заходів для попередження 

виникнення цих ризиків, а також про інформування працівників про 

професійні ризики і принципи захисту від небезпек. На виконання вимог 

Трудового Кодексу розпорядженням Міністра праці та соціальної політики 

прийняті Загальні правила безпеки і гігієни праці, в яких деталізовано 

основні вимоги до роботодавців щодо забезпечення безпеки на робочих 

місцях з урахуванням оцінки ризиків. 

Десятий розділ «Безпека і гігієна праці» чинного Кодексу праці Польщі, 

крім основних обов’язків роботодавця і працівника в сфері охорони праці, 

окремими нормами встановлює вимоги до машин і устаткування, 

класифікацію шкідливих умов праці, критерії профілактики охорони 
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здоров’я, вимоги до навчання охорони праці та індивідуальних засобів 

захисту працівників, правовий статус комісії по перевірці стану безпеки 

праці, обов’язки органів нагляду і контролю за безпекою праці [414]. 

Наступною вдалою та надалі діючою програмою в Республіці Польща в 

сфері охорони праці стає «Адаптація умов праці в Польщі до стандартів 

Європейського Союзу», що реалізується в два етапи і складається з розробки 

і впровадження правових та організаційно-технічних рішень, які дозволили б 

досягти рівня безпеки та гігієни праці, що відповідають положенням 

директив Європейського Союзу. За цей період було прийнято низку 

стандартів, зокрема стандарти для захисту працівників від фізичних загроз, 

спецодягу і спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, для захисту 

від загроз травмування, машин і обладнання, якими встановлені основні 

технічні вимоги. 

Слід відмітити, що в Республіці Польща є ряд нормативних актів, що 

регулюють питання безпеки та гігієни праці, які були прийняті ще до вступу 

країни в Європейський Союз, але їх кількість не більше 100 одиниць. 

Крім кодифікованих та міжнародних актів, які діють на території 

Республіки Польща в сфері охорони праці, правову основу в частині безпеки 

та гігієни праці складають також спеціальні закони, національні та галузеві 

норми праці, нормативні документи, що визначають умови праці в різних 

сферах діяльності (в гірничо-геологічному секторі, в атомно-енергетичному 

та будівельному комплексі і т.д.), корпоративні статути і правила, трудові 

договори та правила внутрішнього розпорядку. 

До структури системи управління охороною праці у Польщі входять 

органи та організації, що беруть безпосередню участь у формуванні і 

реалізації завдань в області безпеки і гігієни праці на виробництві. Цю 

систему можна розділити на дві складові: національну та корпоративну. 

Перша включає Парламент Республіки Польщі (приймає законодавчі акти, 

що визначають основні принципи функціонування системи охорони праці в 

країні); Уряд, в тому числі Міністерство праці і соціальної політики та 
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Міністерство охорони здоров’я (здійснюють розробку керівних принципів у 

сфері безпеки та охорони праці); відповідні органи нагляду та контролю, 

зокрема Державна трудова інспекція, Державна санітарна інспекція, 

Управління технічного нагляду, суди та прокуратура [412, с. 65]. 

Крім цього, задля нагляду та контролю за додержанням трудового 

законодавства, в Польщі використовуються всі доступні форми спілкування, 

включаючи Інтернет. У всіх організаційних одиницях інспекції праці 

запроваджена система безкоштовних юридичних консультацій (у тому числі 

в електронній формі й по телефону). У своїй роботі державна інспекція праці 

Республіки Польща тісно співпрацює з органами громадського контролю за 

додержанням законодавства про працю. Так, на підприємствах з кількістю 

працюючих понад 100 та більше осіб утворюються комісії чи служби безпеки 

і гігієни праці, до складу яких входять представники роботодавця та 

найманих працівників [415, с. 70]. 

Зважаючи на викладене вище, слід наголосити, що досвід Республіки 

Польщі є корисним у побудові лаконічної ієрархічної структури суб’єктів 

охорони праці, зокрема особливої уваги та аналізу можливості впровадження 

в Україні заслуговує чітко регламентована система суб’єктів охорони праці 

на національному, тобто державному рівні. Враховуючи зазначене, на основі 

досвіду Польщі у сфері організації охорони праці позитивним для 

запозичення у національне законодавство буде: 

1. створення доступної, простої та лаконічної ієрархічної структури 

суб’єктів охорони праці, що складатиметься з двох ключових рівнів: 

державного та корпоративного (приватного); 

2. удосконалення загальних принципів організації діяльності суб’єктів 

охорони праці державного рівня. 

До нових напрямів розвитку законодавства про охорону праці в західних 

країнах можна віднести такі:  

1) створення служб охорони здоров’я на підприємстві;  
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2) створення на великих і середніх підприємствах комітетів із техніки 

безпеки й виробничої санітарії на двосторонніх засадах із представників 

роботодавця та працівників;  

3) регулювання участі працівників у здійсненні контролю за безпекою й 

гігієною праці;  

4) посилення відповідальності роботодавців за порушення вимог 

законодавства про безпеку й гігієну праці;  

5) поступове скасування нормативно-правових актів, що встановлюють 

спеціальну охорону праці жінок (крім охорони праці вагітних жінок і жінок-

матерів). 

Зважаючи на значну комплексність досліджуваної проблеми та її 

значення для подальшого розвитку процесів становлення інформаційної 

економіки в нашій країні, продовження наукових розвідок у вказаному 

напрямі видається вкрай важливим та актуальним. 
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Висновки до Розділу 5 

1. Реалізація гармонізаційної тенденції має здійснитись за наступними 

напрямами:  

 Імплементація норм міжнародного законодавства в національне (Тобто 

здійснення перенесення актів міжнародного законодавства в сфері охорони 

праці, зокрема створення порядку та процедур їх упровадження. Окрім цього, 

даний процес передбачає забезпечення тлумачення, практики застосування, а 

також дотримання та виконання норм права, які відповідають міжнародному 

праву, органами державної влади ). 

 Адаптація національного законодавства України до міжнародних стандартів 

(Тобто здійснення процесу приведення українського законодавства в сфері 

охорони праці  у відповідність з acquis communautaire, що ставить на меті є 

досягнення відповідності законодавства у даній сфері, тим критеріям, які 

встановлюються міжнародним співтовариством). 

2. Актуалізаційна тенденція повинна реалізуватись шляхом: 

 Аналізу чинного законодавства на відповідність вимогам сучасних 

суспільних відносин (Тобто проведення дослідження нормативної бази в 

сфері охорони праці з метою виявлення норм законодавства, регулювання 

яких не відповідає сучасним суспільним відносинам, вимогам до 

законодавства та потребам суб’єктам правовідносин).  

 Виявлення наявних неузгодженостей між нормами законодавства (Тобто 

опрацювання нормативно-правової бази з метою виявлення правових колізій 

між нормами, наявність яких, безсумнівно, порушує системність правового 

регулювання та знижує його ефективність).  

 Скасування нормативно-правових актів, які не відповідають визначеним 

вимогам або внесення до них необхідних змін (Тобто забезпечення 

результату від вищенаведених досліджень законодавства шляхом усунення 

колізій через прийняття відповідних необхідних змін до нормативно-
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правових актів, або їх скасування у випадку невідповідності сучасному рівню 

суспільних відносин в сфері охорони праці). 

3. Організаційна тенденція розвитку правового забезпечення охорони 

праці може реалізуватись через: 

 Удосконалення систем управління в галузі охорони праці (Відповідне 

удосконалення доцільно проводити шляхом створення суб’єктів управління 

та контролю у відносинах з охорони праці або забезпечення існуючих 

суб’єктів  удосконаленим переліком повноважень, що забезпечить належне 

виконання ними функцій з метою досягнення поставлених цілей). 

 Створення правових механізмів доступу громадськості до управління 

охороною праці (Тобто створення механізмів щодо впровадження науково-

обґрунтованої державної системи наглядової, навчально-методичної та 

контрольної діяльності громадськості у сфері охорони праці, що забезпечить 

контроль за додержанням покладених обов’язків як на органи управління, так 

і на безпосередніх суб’єктів правовідносин в сфері охорони праці). 

 Впровадження нових правових інститутів для забезпечення соціального 

діалогу в сфері охорони праці (Серед можливих напрямів є налагодження 

взаємозв’язків органів управління та громадських організацій, які на підставі 

проведених досліджень проблем правового забезпечення, його ефективності 

можуть надавати пропозиції щодо змін до законодавства з метою 

запровадження його ефективної дії).  

4. На основі досвіду Франції у сфері організації охорони праці, 

позитивним для запозичення у національне законодавство є: передбачення в 

законодавстві обов’язку робітників відповідно до інструкцій, отриманих від 

роботодавця (безпосереднього керівника), і правил внутрішнього трудового 

розпорядку дбати як про власну безпеку і здоров’я, так і про безпеку інших 

осіб. Крім того, в разі порушення зазначеного обов’язку на робітників 

можуть бути покладені адміністративні стягнення у формі штрафів; чітко 

сформулювати та регламентувати процедуру виявлення правопорушень і 

притягнення до відповідальності, зокрема через задіяння судових інстанцій 
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до вказаного процесу; можливості створення на підприємствах, установах, 

організаціях так званої соціальної служби з проблем праці для створення та 

забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі шляхом 

надання допомоги працівникам у рішенні соціальних та психологічних 

проблем, особливо жінкам, молоді, інвалідам, літнім трудящим. 

5. На основі досвіду Польщі у сфері організації охорони праці 

позитивним для запозичення у національне законодавство буде: 

1. створення доступної, простої та лаконічної ієрархічної структури 

суб’єктів охорони праці, що складатиметься з двох ключових рівнів: 

державного та корпоративного (приватного); 

2. удосконалення загальних принципів організації діяльності суб’єктів 

охорони праці державного рівня. 

 

6. Систематизаційна тенденція розвитку правового регулювання, на наш 

погляд може реалізуватись шляхом: 

1)Інкорпорації нормативно-правових актів в галузі охорони праці (Тобто 

об'єднання нормативно-правових актів, якими врегульовують споріднені за 

правовою природою суспільні відносини в межах правовідносин охорони 

праці у одному збірнику, без зміни їхнього змісту).  

2)Консолідації нормативно-правової бази, яка встановлює правила поведінки 

суб’єктів правовідносин з охорони праці (Тобто прийняття нових 

нормативно-правових актів, які об’єднають раніше діючі акти,  без суттєвих 

змін у їх змісті, та, з набуттям чинності, повністю  замінять акти, які стали 

основою для нових, об’єднаних актів законодавства).  

3)Кодифікації законодавства, що регулює відносини в сфері охорони праці 

(Тобто проведення повної змістовної переробки, узгодження й об'єднання 

певної групи юридичних норм в межах інституту охорони праці в єдиному 

нормативному акті. Тобто, здійснення впорядкування правових норм, яке 

супроводжується переробкою їхнього змісту, зі скасуванням одних й 
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ухваленням інших норм права з метою створення єдиного, логічно і 

юридично цільного, нормативно-правового акту в сфері охорони праці). 

7. Враховуючи накопичений за роки потенціал та досвід у сфері охорони 

праці та безпеки найманих працівників на виробництві США, можна 

запозичити у вітчизняне законодавство наступне: практику відшкодування 

шкоди потерпілим зокрема, до досягнення пенсійного віку, коли виплати 

здійснюються страховою організацією; створення спеціальної галузевої 

адміністрації з питань охорони праці. 

8. До нових напрямів розвитку законодавства про охорону праці в 

західних країнах можна віднести такі: 1) створення служб охорони здоров’я 

на підприємстві; 2) створення на великих і середніх підприємствах комітетів 

із техніки безпеки й виробничої санітарії на двосторонніх засадах із 

представників роботодавця та працівників; 3) регулювання участі 

працівників у здійсненні контролю за безпекою й гігієною праці; 4) 

посилення відповідальності роботодавців за порушення вимог законодавства 

про безпеку й гігієну праці; 5) поступове скасування нормативно-правових 

актів, що встановлюють спеціальну охорону праці жінок (крім охорони праці 

вагітних жінок і жінок-матерів). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 

доктрині розкрити проблеми правового забезпечення охорони праці в 

контексті євроінтеграції України, а також розробити пропозиції щодо їх 

вирішення. За результатами дослідження сформульовано нижченаведені 

основні висновки. 

1. Визначено, що напрями, за якими здійснюють наукові дослідження у 

сфері основ охорони праці є наступними: 1) контрольно-наглядова діяльність 

в сфері охорони праці; 2) порушення вимог законодавства про охорону праці, 

адміністративна та кримінальна відповідальність порушників охорони праці; 

3) правове регулювання охорони праці. 

2. Резюмовано, що методологію дослідження основ охорони праці 

формують наступні елементи: а) методи: 1) діалектичний метод; 2) історико-

аналітичний (історико-правовий) метод; 3) системний (системно-

структурний, структурно-функціональний) метод; 4) порівняльно-правовий 

метод; 5) формально-логічний (формально-догматичний, логіко-

семантичний) метод; 6) статистичний метод; б) підходи: 1)  соціологічний 

підхід; 2) психологічний підхід; 3) інші підходи; в) прийоми: 1) прийом 

опису; 2) прийом аналізу; 3) прийом пояснення; 4) прийом тлумачення; 5) 

прийом класифікації; 6) інші прийоми. 

3. Охорона праці в об’єктивному значенні — це система правових норм, 

що регулюють правовідносини між роботодавцем та працівником щодо 

безпеки праці та діяльність вповноважених органів, які здійснюють контроль 

та нагляд за діяльністю роботодавця з метою регуляції його поведінки щодо 

забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці. 

4. Для охорони праці характерні наступні загальні ознаки: 1) 

спеціальний предмет проявляється у регулюванні охорони права не лише в 
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контексті трудових правовідносин, що виникають, змінюються та 

припиняються, а й тих, що впливають чи будь-яким іншим чином пов’язані із 

даними правовідносинами; 2) системність проявляється у наявності 

взаємопов’язаних правових норм націлених на забезпечення прав працівника 

щодо безпечних умов праці; 3) гуманістичний характер, тобто розуміння 

права працівника на життя та здоров’я як найвищої цінності. 

5. Правове забезпечення охорони праці - це цілеспрямована, системна 

діяльність держави та її вповноважених державних органів, щодо 

встановлення правових норм, які регулюють трудові правовідносини та 

пов’язані з ними відносини, а також діяльність з контролю щодо дотримання 

правових норм, притягнення до юридичної відповідальності за допомогою 

комплексу соціальних, фізичних та юридичних засобів, забезпечених силою 

державного примусу з метою регламентації поведінки роботодавця щодо 

надання гарантій забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та 

безпечні умови праці. 

6. Мета правового забезпечення охорони праці – це логічно 

обґрунтований та спланований результат діяльності держави з впливу на 

суспільні відносини між суб’єктами охорони праці щодо врегулювання 

економічних, політичних, адміністративних, екологічних факторів фізичної 

та психологічної безпеки життя й здоров’я працівника, а також забезпечення 

при травмуванні на виробництві за допомогою правових методів, засобів та 

згідно з правовими принципами. 

7. Завданнями правового забезпечення охорони праці є такі: 1) 

забезпечення ефективного функціонування системи охорони праці;  2) 

узгодження інтересів держави, роботодавців та працівників між собою; 3) 

вдосконалення правових норм відповідно до сучасних європейських 

концепцій охорони праці; 4) гарантування можливості реалізації прав та 

обов’язків суб’єктів охорони праці; 5) забезпечення можливості швидкої 

трансформації механізмів охорони праці відповідно до науково-технічного 
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прогресу; 6) вдосконалення нормативної бази; 7) встановлення чітких 

правових механізмів дій у разі настання травматичних випадків. 

8. Загальні функції правового забезпечення охорони праці: 1) 

профілактична; 2) організаційно-правова; 3) об’єднуюча. 

9. Принципи правового забезпечення охорони праці - це керівні 

фундаментальні ідеї, які встановлені у змісті правових норм законодавства 

про охорону праці, впливають на зміст прийнятих нормативно-правових 

актів, передусім Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-

XII, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-

XIV та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та які своєю 

природою становлять основу функціонування права й визначаються 

безпосередньо в  законодавстві. 

10. Гарантії правового забезпечення охорони праці: 

1) гарантії створення належних, безпечних і здорових умов праці: 

- гарантія інформування працівника про стан охорони праці на 

підприємстві, в установі, організації під час укладання трудового договору; 

- гарантія охорони праці працівника під час роботи; 

- гарантія додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, 

будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів 

виробництва; 

- гарантія заборони введення в експлуатацію підприємств та 

впровадження нових технологій, які не відповідають вимогам охорони праці; 

- гарантія розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. 

2) гарантії додаткового захисту працівників: 

- гарантія пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці; 

- гарантія забезпечення працівників спеціальним одягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами та компенсацій за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття; 
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- гарантія видачі молока і лікувально-профілактичного харчування у 

встановлених законом випадках;  

- гарантія забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною 

водою;  

- гарантія перерв в роботі для обігрівання і відпочинку;  

- гарантія обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій;  

- гарантія переведення на легшу роботу за станом здоров'я;  

- гарантія охорони праці жінок; 

- гарантія охорони праці неповнолітніх; 

- гарантія охорони праці осіб з інвалідністю (у тому числі, їх навчання, 

перекваліфікація і працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій, 

встановлення на їх прохання неповного робочого дня або неповного 

робочого тижня та створення пільгових умов праці). 

3) гарантії соціального захисту та допомоги у разі настання нещасного 

випадку чи професійного захворювання: 

- гарантія відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я 

працівників або у разі їх смерті (отримання матеріального забезпечення, 

страхових виплат та соціальних послуг); 

- гарантія послуг медичної та професійної реабілітації (включаючи 

збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, придбання 

автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, 

відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної 

реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на 

житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його 

супроводжує тощо);   

- гарантія захисту прав працівника у разі настання нещасного випадку 

чи професійного захворювання, у тому числі й судового. 

11. Міжнародний механізм правового забезпечення охорони праці - 

цілісна та налагоджена система правових засобів і гарантій, а також 

спеціальних суб’єктів, які поширюють свою дію між різними народами, 
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створених і закріплених в цілях встановлення правових норм, які регулюють 

трудові правовідносини та пов’язані з ними відносини, а також за допомогою 

яких здійснюється діяльність з контролю щодо дотримання встановлених 

правових норм, притягнення до юридичної відповідальності за допомогою 

комплексу соціальних, фізичних та юридичних засобів, забезпечених силою 

державного примусу з метою регламентації поведінки роботодавця щодо 

надання гарантій забезпечення прав працівника на життя, здоров’я та 

безпечні умови праці. 

Ознаки суб’єктів механізму правового забезпечення охорони праці: 1) 

розгалуженість; 2) системність; 3) обмежена обов’язковість актів. 

12. Елементи національного механізму правового забезпечення 

охорони праці: 1) норми права із охорони праці; 2) правовідносини між 

суб’єктами охорони праці; 3) юридичні факти, що стосуються охорони праці; 

4) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів охорони праці. 

13. Норми права в сфері охорони праці — це соціально направленні, 

загальновизнані та формально вираженні правила, що встановлюються або 

санкціонуються державою та її відповідними органами щодо регулювання 

правовідносин між суб’єктами охорони праці щодо реалізації ними власних 

прав та обов’язків, дотримання заборони, а також щодо застосування 

юридичної відповідальності за їх порушення задля забезпечення прав 

працівника на життя, здоров’я та безпечні умови праці та регламентації 

поведінки роботодавця щодо надання гарантій реалізації цих прав. 

14. Юридичні факти у сфері охорони праці — це передбачені у 

загальновизнаних та соціально направлених нормах права, розміщених у 

законодавчих та локальних правових актах у сфері охорони праці, а також 

колективному та трудовому договорах, соціальні обставини, що виникли 

внаслідок свідомих та вольових діянь суб’єктів охорони праці та спричинили 

правові наслідки у вигляді виникнення, зміни чи припинення трудових 

відносин щодо охорони праці й безпосередньо пов’язаних із ними. 
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15. Акти безпосередньої реалізації норм права у сфері охорони праці — 

це свідомі, добровільні та правомірні діяння суб’єктів охорони праці щодо 

реалізації передбачених у законодавчих та локальних правових актах у сфері 

охорони праці, а також колективному та трудовому договорах норм права, з 

метою забезпечення права працівника на життя, здоров’я та безпечні умови 

праці та обов’язку роботодавця щодо надання гарантування цих прав. 

16. Доктринальними проблемами правового забезпечення охорони праці 

є такі: 

5. Застарілість наукових матеріалів, на основі яких були надані 

визначення поняттю «хронічне професійне захворювання» 

6. Відсутність напрямів дослідження, де специфіка забезпечення 

охорони праці відрізняється від загальної суб’єктним складом: 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці молоді 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб із 

інвалідністю 

 Відсутність доктринальних досліджень охорони праці осіб, що 

працюють на пенсії 

17. До практичних проблем у правовому забезпеченні охорони праці 

відносяться такі: 

9. Застарілість правового забезпечення співпраці між органами публічної влади 

та роботодавцями й працівниками: 

 не вдосконалення процедури отримання надання Мінсоцполітики дозволу на 

введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та 

соціально-культурного призначення 

 не вдосконалення діяльності щодо видання стандартів з охорони праці 

Міністерством охорони здоров’я 

10. Прогалини у законодавчо визначеному процесі розслідування нещасних 

випадків на виробництві:  

 відсутність чіткого переліку процесуальних прав працівника у процесі 

розслідування нещасних випадків на виробництві 
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 не забезпечення принципу рівності процесуальних прав працівника та 

роботодавця у процесі розслідування нещасних випадків на виробництві 

 відсутність спеціалізованих строків давності для розслідування нещасних 

випадків 

11. Не відповідність національного законодавства щодо охорони праці 

європейським та міжнародним стандартам  

 використання різної термінології  

 відсутність імплементації міжнародних стандартів ISO 14000 та OHSAS 

18001:2007 

 різний обсяг обов’язків роботодавця за міжнародним та національним 

законодавством щодо охорони праці 

12. Відсутність розвитку правового забезпечення втілення таких повноважень 

органів державної влади, які відповідно до ст. 30 Закону України «Про 

охорону праці» наділені компетенцією у сфері охорони праці, як 

рекомендація та заохочення. 

18. Актуалізаційна тенденція правового забезпечення охорони праці 

повинна реалізуватись шляхом: 

 Аналізу чинного законодавства на відповідність вимогам сучасних 

суспільних відносин (тобто проведення дослідження нормативної бази в 

сфері охорони праці з метою виявлення норм законодавства, регулювання 

яких не відповідає сучасним суспільним відносинам, вимогам до 

законодавства та потребам суб’єктам правовідносин).  

 Виявлення наявних неузгодженостей між нормами законодавства (тобто 

опрацювання нормативно-правової бази з метою виявлення правових колізій 

між нормами, наявність яких, безсумнівно, порушує системність правового 

регулювання та знижує його ефективність).  

 Скасування нормативно-правових актів, які не відповідають визначеним 

вимогам або внесення до них необхідних змін (тобто забезпечення 

результату від вищенаведених досліджень законодавства шляхом усунення 
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колізій через прийняття відповідних необхідних змін до нормативно-

правових актів, або їх скасування у випадку невідповідності сучасному рівню 

суспільних відносин в сфері охорони праці). 

19. На основі досвіду Франції у сфері організації охорони праці, 

позитивним для запозичення у національне законодавство є: передбачення в 

законодавстві обов’язку робітників відповідно до інструкцій, отриманих від 

роботодавця (безпосереднього керівника), і правил внутрішнього трудового 

розпорядку дбати як про власну безпеку і здоров’я, так і про безпеку інших 

осіб. Крім того, в разі порушення зазначеного обов’язку на робітників 

можуть бути покладені адміністративні стягнення у формі штрафів; чітко 

сформулювати та регламентувати процедуру виявлення правопорушень і 

притягнення до відповідальності, зокрема через задіяння судових інстанцій 

до вказаного процесу; можливості створення на підприємствах, установах, 

організаціях так званої соціальної служби з проблем праці для створення та 

забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі шляхом 

надання допомоги працівникам у рішенні соціальних та психологічних 

проблем, особливо жінкам, молоді, інвалідам, літнім трудящим. 

20. На основі досвіду Польщі у сфері організації охорони праці 

позитивним для запозичення у національне законодавство буде: 1) створення 

доступної, простої та лаконічної ієрархічної структури суб’єктів охорони 

праці, що складатиметься з двох ключових рівнів: державного та 

корпоративного (приватного); 2) удосконалення загальних принципів 

організації діяльності суб’єктів охорони праці державного рівня. 
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ДОДАТОК 2 

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: «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), «Актуальні проблеми 

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

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

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

Київ, 10-11 березня 2016 року), «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 2017 

року), «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України» (м. Львів, 27-28 січня 2017 року), «Правові 

механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, 

інтересів суспільства та держави» (Харків, 14 черв. 2019 р.). 

 


