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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Соціальна держава, в якій людина визнана 

найвищою соціальною цінністю, де поважають її честь і гідність, одним з 

пріоритетних своїх завдань завжди визначає захист права особи на оплату 

праці, адже саме це право забезпечує можливість фізичного існування 

людини, задоволення духовних, матеріальних та інших потреб. Важко 

вигадати щось більш принизливе для людини, яка працює і витрачає на це 

більшу частину свого часу та здоров’я, ніж невиплата або затримка 

заробітної плати, яка у більшості випадків є єдиним джерелом засобів для 

існування. 

Крім того, в умовах економічних змін, певної нестабільності виникає 

гостра потреба у захисті прав працівників на оплату праці. Так, важке 

економічне становище суб’єктів господарювання призводить до затримок 

виплати заробітної плати або до її «тінізації», що ускладнює захист прав 

працівників. За даними Державної служби статистики України упродовж 

червня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати 

збільшилася на 5,4% або на 101,0 млн. грн. і на 1 липня становила 1967,6 

млн. грн. На вказаний період основна частка загальної суми боргу припадала 

на промисловість (72,7%), транспорт, складське господарство, поштову та 

кур’єрську діяльність (10,0%). При цьому більше половини боргу утворено в 

Луганській (23,2%), Донецькій (19,6%) та Харківській (10,1%) областях. 

Докорінна реформа законодавства про працю можлива лише за умови 

ухвалення нового кодифікованого акта – Трудового кодексу України, до 

якого повинні увійти положення більшості норм правового регулювання у 

цій сфері. Також виникає проблема і щодо необхідності упорядкування 

процесуальних відносин з питань оплати праці, спрощення, доступності 

правових норм та ефективності їх застосування працівниками. 

Слід зазначити, що дослідженню правового регулювання оплати праці, 

а в деяких аспектах і захисту прав на оплату праці приділялась чимала увага 
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у вітчизняній науці. Окремі проблеми відображали у своїх працях такі вчені 

як В.М. Андріїв, В.М. Божко, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, О.В. Валецька, 

В.М. Вегера, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, О.О. Гаврилова, 

О.В. Гаєвая, Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М.О. Кабаченко, 

М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, Н.М. Мельничук, О.М. Обушенко, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, Я.В. Сімутіна, 

І.Я. Фурик, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

ін. Не заперечуючи важливості та цінності наукових доробків учених з цієї 

проблематики, проте враховуючи сучасні виклики, які стоять перед наукою 

трудового права України, вважаємо, що необхідно запропонувати нові 

теоретичні та практичні підходи до вирішення проблем, пов’язаних із 

захистом права працівників на оплату праці в умовах сьогодення, особливу 

увагу приділивши дослідженню окремих форм та способів такого захисту. 

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

дисертація виконана в межах планових тематик науково-дослідної роботи 

відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту 

держави і права імені В.М. Корецького НАН України «Проблеми 

застосування трудового та пенсійного законодавства в Україні» (2013–2014 

р.р. № РК 0112U007722), «Реформа трудового та пенсійного законодавства в 

умовах європейської інтеграції України» (2015–2016 рр. № РК 0115U002139). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формулювання пропозицій, спрямованих на забезпечення ефективності 

захисту прав та інтересів працівників, що охороняються законом, на оплату 

праці. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

– розглянути еволюцію права працівників на оплату праці та його 

захист; 

– розкрити сутність правового механізму захисту прав і законних 

інтересів працівників на оплату праці; 



 5 

– уточнити співвідношення понять «захист», «охорона», «захищеність» 

та визначити зміст поняття захисту прав працівників на оплату праці; 

– виділити окремі принципи захисту прав працівників на оплату праці; 

– визначити сутність і визначити співвідношення понять «форма» 

«спосіб» та «засіб» захисту прав працівників на оплату праці; 

– розкрити зміст існуючих форм та способів захисту прав працівників 

на оплату праці; 

– сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

механізму захисту прав працівників на оплату праці в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері реалізації 

працівниками права на оплату праці. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми захисту 

прав працівників на оплату праці. 

Методи дослідження. Для проведення комплексного дослідження і 

формулювання нових висновків були використані загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання правових явищ: діалектичний, дедуктивний, 

нормативно-порівняльний, формально-логічний, історичний, історико-

порівняльний, системно-структурний та інші. 

Історичний та історико-порівняльний методи дали змогу дослідити 

становлення права працівників на оплату праці та еволюцію його захисту 

(підрозділ 1.1). Діалектичний метод дозволив всебічно проаналізувати 

сучасний стан та виділити основні проблеми правового регулювання захисту 

прав працівників на оплату праці. За допомогою формально-логічного 

методу виявлено суперечливості в понятійному апараті, виокремлено 

необхідні ознаки понять та сформульовано висновки й пропозиції. При 

співставленні понять та форм застосовано метод системного аналізу та 

синтезу, що викликано сутністю захисту таких прав. У дисертації 

використаний також метод нормативно-порівняльного аналізу внутрішнього 

трудового законодавства України та міжнародно-правових норм, які 

регулюють питання винагороди за працю, що дало змогу автору виокремити 
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принципи захисту прав працівників на оплату праці. Дедуктивний метод дав 

можливість визначити поняття захисту прав працівників на оплату праці у 

механізмі захисту трудових прав. 

Основні положення та висновки, представлені в роботі, ґрунтуються на 

аналізі чинного трудового законодавства, міжнародних нормативно-правових 

актів, досягненнях загальної теорії права, узагальнень судової практики, 

статистичних даних тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із 

перших в українській науці трудового права комплексним дослідженням 

теоретичних і практичних проблем захисту права працівників на оплату 

праці. У дисертації обґрунтовується низка понять, концептуальних у 

теоретичному плані і важливих для юридичної практики положень та 

висновків, одержаних особисто здобувачем, а саме: 

вперше: 

– сформульовано визначення правового механізму захисту прав та 

інтересів працівників на оплату праці як системи передумов, заходів та 

способів, спрямованих на забезпечення реалізації відновлення порушеного 

права або охоронюваного законом інтересу працівника на оплату праці чи 

визнання такого; 

– розмежовано та визначено поняття «форма захисту прав працівників 

на оплату праці», «спосіб захисту прав працівників на оплату праці» та 

«засоби захисту прав працівників на оплату праці». Зокрема під формою 

захисту прав працівників на оплату праці слід розуміти регламентовану 

діяльність компетентних державних органів, громадських організацій або 

зацікавленої особи, яка спрямована на відновлення порушеного права, 

усунення перешкод у його реалізації, відшкодування або компенсацію 

шкоди, спричиненої порушенням цього права. Спосіб захисту прав 

працівників на оплату праці – це конкретна правова дія, яка полягає у 

відновленні порушеного трудового права, усуненні перешкод щодо його 

реалізації, відшкодуванні чи компенсації шкоди, завданої порушенням цього 
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права. Засоби захисту прав працівників на оплату праці – це сукупність 

інструментів та юридично значущих дій, що застосовуються та здійснюються 

уповноваженою особою та органами, які здійснюють захист, при виявленні 

факту порушення права і в ході його захисту з метою відновлення 

порушеного права, усунення перешкод у його реалізації, відшкодування чи 

компенсації шкоди, яка завдана порушенням цього права;  

– виділено ознаки здійснення права на захист прав працівників на 

оплату праці, при цьому сформульовано та обґрунтовано необхідність 

включення до їх числа такої ознаки як мета; 

– визначено принципи захисту прав працівників на оплату праці, 

зокрема: єдності та диференціації; гарантованості захисту; забезпечення 

захисту; матеріальної зацікавленості; адекватності захисту порушеного чи 

оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу; рівності сторін; 

простоти й доступності захисту; оперативності захисту; індивідуального та 

колективного захисту; невідворотності захисту; координації та узгодженості 

захисту державою; 

удосконалено: 

– критерії розмежування форм, способів і засобів захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів працівників на оплату праці; 

– механізм захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

працівників на оплату праці, зокрема запропоновано доповнити Кодекс 

законів про працю України та проект Трудового кодексу України окремою 

статтею, яка б містила невичерпний перелік способів захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів працівників на оплату праці; 

– обґрунтування пропозиції доповнити проект Трудового кодексу 

України окремою статтею, в якій передбачити обов’язковим етапом для 

вирішення розбіжностей між працівником і роботодавцем звернення 

працівника з претензією до роботодавця та визначено механізм дій за таким 

зверненням; 
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– визначення самозахисту як однієї з неюрисдикційних форм захисту 

права працівника на оплату праці під яким запропоновано розуміти дію чи 

систему дій по захисту прав працівників на оплату праці, що можуть 

застосовуватись чи застосовуються особою (особами), право чи 

охоронюваний законом інтерес яких порушено або оспорюється, без 

звернення до інших осіб; 

дістали подальшого розвитку: 

– визначення поняття захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

працівників на оплату праці як системи передумов, заходів та способів, 

спрямованих на забезпечення реалізації відновлення порушеного права або 

охоронюваного законом інтересу працівника на оплату праці чи визнання 

такого; 

– пропозиції наділити працівника правом призупинення виконання 

своїх трудових обов’язків у разі затримки виплати належної йому заробітної 

плати. Право працівників на призупинення виконання роботи повинно 

стимулювати роботодавця до забезпечення виплати заробітної плати 

працівникам у передбачені трудовим договором строки. При цьому 

моментом виникнення права працівника призупинити роботу є день 

наступний за днем виплати заробітної плати, встановлений колективним 

договором, локальними нормативними актами або трудовим договором; 

– теоретичні підходи щодо обґрунтування недоцільності застосування 

медіації при вирішенні індивідуальних трудових спорів з питань оплати 

праці. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та 

пропозиції, сформульовані у дисертації, можуть бути використані у 

подальших наукових розробках проблем захисту прав працівників на оплату 

праці. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх 

можна використати як у правотворчій діяльності, зокрема при вдосконаленні 

проекту Трудового кодексу України, інших нормативно-правових актів 

України з питань захисту прав працівників на оплату праці, так і у 
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правозастосовній діяльності органів державної влади та осіб по захисту 

порушених прав на оплату праці, а також у навчальному процесі в 

юридичних навчальних закладах при викладанні дисципліни «Трудове право 

України», написанні підручників, науково-практичних посібників і розробці 

методичної літератури. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 

висновки і пропозиції дисертаційного дослідження доповідалися на 

засіданнях відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького 

права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, а 

також на трьох науково-практичних конференціях, серед них: «Актуальна 

юриспруденція: інновації в юридичній науці та правозастосовній практиці» 

(м. Київ, 29 травня 2014 р.); «Тенденції та інновації юридичної науки» 

(м. Тернопіль, 11 червня 2014 р.); «Треті економіко-правові дискусії» 

(м. Львів, 26 червня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’ятьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України та наукових періодичних виданнях іншої держав, а також у 

трьох збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ 

НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 

 

1.1   Еволюція права на оплату праці, його поняття та ознаки  

 

У ст. 3 Конституції України 1996 року проголошено: «Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [1].  

Як зазначає професор В.М. Андріїв, у системі прав людини одне з 

найважливіших місць посідають права другого покоління, до яких 

відносяться і трудові права – можливості людини реалізовувати свої 

здібності, задовольняти власні потреби шляхом розпорядження своєю 

робочою силою, забезпечувати собі життя на гідному рівні. Визнання цих 

прав за людиною відбулося не так уже і давно – на початку XX століття. 

Пройшовши складний шлях від абсолютного ігнорування цієї категорії прав 

до їх визнання на міжнародному рівні, трудові права стали одним із 

визначальних векторів розвитку гуманітарної спрямованості міжнародного 

співробітництва та міжнародного права [2, с. 7].  

Дослідження проблем захисту права на оплату праці неможливо уявити 

без визначення поняття та основних ознак цього права. Крім того, зрозуміти 

сутність еволюції трудових прав людини, зокрема й права на оплату праці, 

можливо лише прослідкувавши їх розвиток.  

У юридичній науці проведено вже чимало досліджень, присвячених як 

правам людини в цілому, так і соціальним правам зокрема. Трудові права як 

відносно самостійний інститут у системі прав людини були предметом 

вивчення у наукових роботах В.М. Андріїва, С.Я. Вавженчука, 

Є.В. Краснова, А.М. Лушнікова, М.В. Лушнікової та ін.  
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Слід погодитися з твердженням А.М. Лушнікова та М.В. Лушнікової 

про те, що сучасні трудові права, зафіксовані у міжнародно-правових 

документах, конституціях і законодавстві економічно розвинених держав, є 

результатом тривалого історичного становлення і розвитку прав людини [3, 

с. 84].  

Дослідження процесу формування права, концепцій виникнення прав 

людини, проведене В.М. Андріївим, дозволило йому окреслити 

еволюційний шлях трудових прав від первісного суспільства до нашого часу 

за допомогою 7 етапів. Отже, 1-й етап – первісні суспільства – природне 

зародження трудових прав з появою людини працюючої; 2-й етап – 

зародження позитивістського підходу до прав людини, обумовленого 

появою держави. Його сутність полягає у невіддільності трудових прав від 

інших прав людини, сприйнятті їх як блага, «дарованого державою». Точну 

дату початку цього етапу, як зазначає вчений, наразі вказати неможливо, 

оскільки історично не встановлено чітких термінів виникнення перших 

держав (перші держави – Єгипет, Шумер виникли приблизно 5 тис. років до 

н.е.); 3-й етап – XVII-початок XVIII ст. – обгрунтування прородності 

трудових прав загальною концепцією природних прав людини як 

невід’ємного від людини права на розпорядження своїми здібностями, права 

на свободу праці та на продукти своєї праці. Одночасно виникають 

протистояння між позитивістськими та природно-правовими концепціями, 

коли природне право розпочинає боротьбу за своє існування та 

встановлення справедливості; 4-й етап – XIX ст. – визнання деяких трудових 

прав (свободи праці, права на працю, права на укладення договору найму 

послуг), які діють при мінімальному втручанні держави в процес 

регулювання трудових відносин у частині захисту трудових прав. Захисту 

підлягають тільки найбільш уразливі верстви населення. Трудові права є 

частиною цивільних прав і не виділяються в окрему групу; 5-й етап – 

початок XX ст. – офіційне конституційне закріплення трудових прав у 

деяких країних світу як результат поступок працівникам, що боролись за 
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свої права, та поступове розширення їхнього переліку; 6-й етап – XX ст. – 

міжнародне визнання трудових прав. Створення міжнародних організацій, 

розроблення та встановлення мінімальних міжнародних стандартів у сфері 

праці, імперативно-добровільне зобов’язання держав приєднуватися до цих 

стандартів, забезепечення рівноправності всіх людей, а також посилений 

захист найбільш уразливих категорій працівників; 7-й етап – кінець XX- 

початок XXI століття – поширення впливу глобалізаційних процесів на 

формування трудових прав [2, с. 256-258].  

Враховуючи наведені вище етапи розвитку трудових прав, спробуємо 

дослідити, яким чином в ході історичного розвитку змінювалося ставлення 

соціуму та держави до захисту й забезпечення права на винагороду за 

працю, оскільки основна увага у межах цього дисертаційного дослідження 

присвячена саме цьому трудовому праву – праву на оплату праці.  

Слід згадати, що питання правового регулювання оплати праці в 

історичному аспекті у свій час досліджували такі науковці як О. фон 

Цвідінек-Зюденгорст, А.М. Гуляєв, П.П. Чубинський, В.Ф. Дерюжинський, 

В.П. Літвінов-Фалінський та ін. Чимало уваги приділила цій проблемі у 

своєму дисертаційному дослідженні російська вчена Н.М. Салікова (2003 р.). 

Проте найбільш ґрунтовно генезис правового регулювання оплати праці 

викладений в однойменній монографічній роботі В.М. Божка (2010 р.). 

Як зазначила Н.М. Салікова, трудове право як самостійна галузь права 

сформувалось відносно недавно, відповідно й правове регулювання оплати 

праці існує не так давно [4, с. 14]. Проте, на нашу думку, більш точною є 

позиція В.М. Божка, який стверджує, що інститут оплати праці виник 

одночасно з появою інституту найманої праці, що відбулося ще задовго до 

XII століття [5, с. 7]. Отже, можна стверджувати, що виникнення інституту 

оплати праці не доцільно повязувати з виокремленням трудового права в 

самостійну галузь права.  

Як зазначає В.М. Божко, першу згадку про правове регулювання 

оплати праці можна знайти ще в законах Ешнунни Білалами, які ухвалено на 
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початку XX століття до нашої ери [5, с. 7]. З Месопотамії (Межиріччя) до 

нашого часу дійшли два примірники запису законів Біланами, які містять 

статті, що регламентують різні можливі форми найму людини на роботу та її 

винагороди. Зокрема статті 7 та 8 закону Білалами визначали розміри оплати 

праці для окремих категорій працівників (женця, сівача та ін.) [6, с. 7]. 

Передбачалось декілька форм оплати праці – сріблом або у натуральній 

формі. 

Питання оплати праці регулювалось і в законах Хаммурапі періоду 

1792-1750 років до нашої ери. В якості прикладу можна навести положення 

цих законів, відповідно до яких еквівалентом оплати праці воїнам за їх 

службу були землі, які передавались їм як винагорода [5, с. 8-9]. 

Відомості про винагороду за службу містяться також і в «Афінській 

політії» Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), в якій досить детально описано 

оплату праці осіб, які користуються громадянськими правами в Афінах. 

«Винагороду отримує, по-перше, народ, за участь у другорядних народних 

зборах – по одній драхмі; а за участь у важливих зібраннях – по дев’ять 

оболів. По-друге, за судочинство отримують по 3 оболи. По-третє, члени 

Сенату отримують по 5 оболів, а тим, хто виконує ще обов’язки приданів, 

додатково виплачується на харчування один обол» [7, с. 34]. 

З урахуванням вищенаведеного слід зазначити, що вже в стародавні 

часи існував зв’язок між працею та її оплатою, зокрема між величиною 

винагороди та якістю виконаної роботи.  

Винагорода за працю завжди була у числі основних цінностей для 

людини, незалежно від того, в який період вона жила. Аналізуючи історію 

появи феномену винагороди за працю, можна дійти висновку, що ще задовго 

до появи будь-яких норм про працю та її оплату використання праці людини 

винагороджувалося у грошовій або натуральній формі. 

Так, за часів Київської Русі у Х-ХІ століттях у містах в умовах 

бурхливого розвитку торгівлі й ремесел починає використовуватися і 

наймана праця. Як пише В.М. Божко, згадку про окремі види ремісничої 
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праці, наприклад, про організованих у виробничі артілі будівельників, 

знаходимо вже в XІ столітті. Зокрема в «Сказанії о Борисі та Глібі» записано, 

що, бажаючи збудувати церкву, князь Ізяслав закликає для цього 

«старейшину древоделям», а старійшина, домовившись із князем, «собра вся 

сущая под ним древоделя» і будує з ними замовлену церкву. Окрім того, 

відповідно до «Сказанія о Борисі та Глібі» в давньоруський період також 

існували такі об’єднання ремісників: корпорація городників, на чолі якої 

стояв старшина – «старий огородьникьмь» (у Вишгороді); корпорація 

«ізвозників», що возила дерево з київської пристані, та спеціальні 

промисловці, які виготовляли на продаж домовини (у Києві) тощо. Таким 

чином, ремісники (теслі, городники, будівельники мостів, перевізники й 

інші) вже в той час працювали за наймом [5, с. 41-42].  

Згадки про оплатний характер вільнонайманих працівників містяться в 

історичних переказах про життя Ярослава Мудрого. Зокрема у них 

зазначалось, що коли князь намагався з’ясувати причину недостатньої 

кілкьості будівельників, йому відповіли, що така причина криється в 

побоюваннях люду залишитися без оплати їхньої праці. У відповідь на це 

Ярослав Мудрий гарантував отримання кожним працівником оплати за його 

роботу [8, с. 1]. Отже, за вільно обрану працю пропонувалась винагорода. 

Слід зауважити, що хоча і письмового договору не укладалось, проте 

винагорода пропонувалась самим князем, який був і законом, і гарантом його 

виконання. 

Чимало згадок щодо винагороди за працю містяться у найдавнішій 

пам’ятці законодавства у Київській Русі – Руській правді. При цьому 

зазначена пам’ятка  містила не лише норми оплати праці, але й окремі 

гарантії такої винагороди. Таким чином, вона ще у ХІ ст. вперше стала 

гарантом певного соціального забезпечення, законодавчо закріпивши 

порядок оплати праці певних верств населення, зокрема князівських слуг, що 

здійснювали виконання судових функцій, та чиновників, які завідували 
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«срубкою городов» – городникам й так само мостникам за будівництво та 

лагодження мостів [9, с. 127]. 

На думку О.М. Олєйнічук, Руська правда не тільки вперше законодавчо 

закріпила обов’язковість виплат за певну роботу, що було важливим в умовах 

панування натурального господарства, але й вперше встановила 

відповідальність за таку невиплату, що можна вважати першими витоками 

кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати, передбаченої 

ст. 175 Кримінального кодексу України [10, с. 92]. 

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що вже в період Київської 

Русі існували норми, які гарантували не тільки право працівників на оплату 

праці, яка, до того ж, була досить значною за розміром, а й передбачали  

захист цього права. 

У статутах Великого князівства Литовського у редакції 1529 та 1566 

років були регламентовані угоди про закупництво. Їх суть полягала в тому, 

що особа (закуп) могла взамін за виплачений аванс надати свою робочу силу 

[11, с. 283]. При цьому Статут у редакції 1529 р. урегульовував спір, який міг 

виникнути, якщо сторони не змогли домовитись про розмір оплати праці та 

обсяги виконаної роботи. Зокрема встановлювалось, що така оплата 

становила 15 грошей за рік чоловіку та 10 грошей – жінці [12, с. 45]. 

Таким чином, наведені вище приклади підтверджують тезу про те, що 

винагорода за працю у тій чи іншій формі існувала і певним чином 

регламентувалася з моменту появи власне такого явища як наймана праця. 

Проте про становлення оплати праці як інституту трудового права на теренах 

колишньої Російської імперії, до складу якої входила більшість українських 

земель, можна говорити лише з кінця XVIII-початку XIX століття. 

Як зазначив В.М. Божко, характерною особливістю цього періоду було 

те, що саме тоді почали з’являтися перші спеціальні нормативно-правові 

акти, дія яких була спрямована на регулювання відносин винагороди за 

працю. Поява такого законодавства в Російській імперії зумовлена 

відсутністю вільних працівників. Проте в провідних країнах світу фабричне 
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законодавство з’явилось тоді, коли фабричні працівники мали особисту 

свободу та активно вимагали захисту своїх прав та інтересів [5, с. 52]. Саме 

тому, досліджуючи еволюцію права на оплату праці, не можна оминути 

увагою питання становлення трудових прав працівників.  

Очевидно, що виникнення поняття «права людини» у його науковому 

значенні пов’язано з появою та поширенням ідеї природного права. Воно 

зародилося ще у часи античності. Про це свідчать, зокрема, праці 

давньогрецьких філософів (софістів) Протагора, Лікофрона, Антифонта та 

ін., які стверджували, що всі люди є рівними від народження та мають 

однакові, обумовлені природою, права. У період феодалізму природно-

правові ідеї отримали релігійне забарвлення. Пізніше вони набули 

подальшого розвитку в наукових працях Дж. Локка, Ш. Монтеск’є,                          

Ж.-Ж. Руссо, І. Канта та інших мислителів.  

Варто погодитися з Є.В. Красновим, що вирішальним етапом у 

розвитку трудових прав людини, зокрема і права на оплату праці, стали 

буржуазно-демократичні революції XVII-XVIII ст., які висунули не тільки 

широкий набір прав людини, а й принципи свободи і формальної рівності, що 

стали основою універсальності прав людини [13, с. 6].   

Британський історик Т. Карлейль (1795-1881) писав: «Грошова 

винагорода у розмірі, достатньому, щоб працівник міг жити і далі працювати, 

так само необхідна для найблагороднішого з трудівників, як і для 

найнікчемнішого, якщо ви вважаєте, що він має залишитися в живих» [14, 

с. 301]. На відміну від послідовників Д. Рікардо, він вважав, що заробітна 

плата має бути не мінімальною, на рівні фізичного виживання, а 

справедливою. Така теорія отримала назву природно-правової. На думку 

деяких сучасних дослідників, вона стала джерелом виникнення таких прав 

працівників як право на свободу праці, на оплату праці та вільний обмін у 

сфері праці [3 , с. 86].  

З цьому моменту виникають перші теорії соціального захисту 

працівників, однією з яких була ідея, висунута австрійським юристом 
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А. Менгером, який запропонував покласти на державу обов’язок, у разі 

незнаходження працівником місця роботи у приватному секторі, 

запропонувати йому роботу зі звичайною щоденною оплатою [15, с. 7]. 

Перші спеціальні законодавчі акти у сфері регулювання трудових 

відносин були прийняті у XIX-на початку XX століття, отже, саме цей період 

пов’язують з розвитком трудових прав. Розвиток трудового законодавства, 

тобто легалізація трудових відносин, у більшості країн відбувався за 

класичною схемою: спочатку регламентувались умови праці окремих 

категорій працівників (жінок та дітей), згодом були визначені 

стандартизовані вимоги до умов трудового договору, такі як тривалість 

робочого часу, розмір оплати праці тощо.  

Легітимізація та стандартизація умов праці призвели до необхідності 

утворення перших державних наглядових органів у сфері охорони праці. Такі 

органи були створені в 30-ті роки XIX століття. До них переважно 

відносились фабричні інспекції. Після цього настав період бурхливого 

розвитку трудового законодавства, що обумовило необхідність створення 

спеціальних органів з вирішення трудових спорів (примирні камери, 

третейські суди тощо) [3, с. 91].  

Що стосується України, то на тій території, яка в XIX столітті входила 

до складу Російської імперії, саме в цей період активізується законодавчий 

процес у сфері регулювання трудових правовідносин. 

24 травня 1835 року було затверджено «Положення про відносини між 

власниками фабричних закладів та робочими людьми, котрі поступали до 

них у винайм», яке, на думку В.П. Литвинова-Фалінського, стало першим 

актом в історії Російської імперії, дія якого була спрямована на регулювання 

відносини між наймачем та вільними працівниками [16, с. 47]. Назване 

Положення запроваджувало, в тому числі, і гарантування самостійного 

визначення між сторонами договору розміру оплати праці та закріплення 

такого в договорі. 
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На думку О.В. Валецької, інститут оплати праці зароджується саме у 

XIX столітті. Але пройде ще багато часу перш ніж окремі норми з оплати 

праці сформуються у відповідний інститут у сучасному розумінні як система 

норм трудового права, що регулюють однорідні та взаємопов’язані відносини 

організації оплати праці між найманими працівниками та роботодавцями 

згідно з законодавством, актами соціального діалогу та локальними 

нормативними актами [17, с. 7]. 

Не можна оминути увагою прийняті у липні 1886 року Закон «Про  

нагляд за закладами фабричної промисловості і про взаємні відносини 

фабрикантів і робітників», а також «Правила про найм робітників на 

фабрики, заводи і мануфактури», які суттєво обмежували свавілля 

роботодавців.  

У цих актах зроблено спробу врегулювати питання укладення договору 

найму, оплати праці тощо. Зокрема у них передбачалось укладення договору 

найму із записом його умов до розрахункової книжки, яка видавалася не 

пізніше ніж через сім днів з дня допуску робітника до роботи. У 

розрахунковій книжці, крім загальних відомостей, вказувався розмір 

заробітної плати, підстави її нарахування і строки, записи про стягнення. 

Крім того, регулювалися випадки накладення штрафів, наприклад, за прогул, 

за неналежну роботу, порушення порядку, та їх розміри. Окремі положення 

були присвячені встановленню строків та механізму виплати заробітної 

плати. Зокрема плата мала виплачуватись не рідше одного разу на місяць, 

якщо укладено строковий договір, і не рідше двох разів на місяць за 

безстрокового договору. В Законі запроваджувалось також обмеження 

натуральної форми оплати праці (ст. 2222) та встановлювався обов’язок 

фабриканта щодо своєчасної виплати винагороди за працю (ст. 2229) [18].     

Слід погодитися з В.М. Божком, що особливістю цього періоду була 

активізація законотворчої діяльності, спрямована на збалансованість 

сформованого в той час фабрично-заводського законодавства. Вперше в 

історії Російської імперії було створено механізм юридичної відповідальності 
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роботодавця за порушення ним фабрично-заводського законодавства [5,                  

с. 79].  

Згідно зі ст. 1868 «Уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и 

исправительныхъ» фабрикант не міг самостійно зменшувати розмір оплати 

праці до закінчення чинного договору найму, інакше його могли притягнути 

до юридичної відповідальності. Так, якщо фабрикант або керівник 

підприємства порушили законодавство про оплату праці й ці порушення було 

здійснено ними вперше чи вдруге, але вони спричинили масові протести 

працівників, що, в свою чергу, викликало необхідність застосування 

надзвичайних заходів задля придушення безладу, або такі порушення 

законодавства було виявлено втретє, проте вони не спричинили жодного разу 

до порушення тиші й порядку з боку незадоволених їх діями працівників, то 

такі фабрикант чи керівник підприємства могли бути заарештовані на строк 

до трьох місяців із позбавленням права в подальшому обіймати керівні 

посади на промислових підприємствах [18].  

Окрім того, було розширено права фабричних інспекцій, які 

повноправно вирішували спори щодо порушених прав працівника на оплату 

праці, та створено колегіальні губернські присутності з фабричних справ, що 

здійснювали загальний нагляд за дотриманням фабрично-заводського 

законодавства, в тому числі і з питань оплати праці працівників. Так, 

тогочасним законодавством фабричній інспекції було надано надзвичайно 

багато повноважень у сфері відносин оплати праці, притому не лише щодо 

контролю за дотриманням цього законодавства. Зокрема відповідно до 

пункту «в» ст. 7 «Правил про нагляд за закладами фабричної промисловості і 

про взаємні стосунки фабрикантів і робітників» фабрична інспекція 

розглядала і затверджувала розміри заробітної плати, табелі, розклад та 

правила внутрішнього розпорядку; фабрична інспекція могла перевіряти 

також розціночні відомості, облікові табелі й тарифи, на основі яких 

працівникам нараховувалася заробітна плата. Про це складався відповідний 

протокол, який був підставою для притягнення як фабриканта (власника 
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підприємства), так і керівника підприємства до юридичної відповідальності 

(не лише дисциплінарної або адміністративної, але й до кримінальної) через 

порушення ними законодавства про оплату праці. Такі протоколи інспекторів 

розглядались мировими та окружними судами [18]. 

Таким чином, XIX ст. – це століття формування, становлення і початку 

відособлення самостійної галузі – трудового права, легалізації трудових прав, 

які були засновані на єдності приватних і публічних начал у правовому 

регулюванні трудових відносин [3 , с. 93]. 

Приблизно у цей період з’являються перші наукові праці, присвячені 

правовому дослідженню проблем заробітної плати, її захисту та визначенню 

взаємних зобов’язань робітників і роботодавців. Зокрема О. фон Цвідінек-

Зюденгорст у 1905 році видає працю під назвою «Теорія і политика 

заработной платы, въ особенности изслъдованіе вопроса объ установленіи 

мінімума заработной платы» [19]. 

В.І. Войтінський одним з перших звертається до проблеми страйків та 

зачіпає водночас пов’язані з цим питання невиплати заробітної плати [20, 

с. 5-9]. 

Серед перших уніфікованих законодавчих актів у сфері регулювання 

праці на території України важливе місце належить Статуту промислової 

праці, який увійшов до другої частини тому XІ Зводу законів Російської 

імперії та вважався головним джерелом фабрично-заводського законодавства 

дореволюційної Російської імперії. Найважливішим його досягненням, на 

думку В.М. Божка, можна вважати той факт, що поняття «заробітна  плата» 

знайшло законодавче закріплення саме в цьому Статуті як в одному з перших 

нормативно-правових актів, але, на жаль, в ньому так і не було розкрито його 

змісту. Проте слід відзначити, що у Статуті промислової праці була значна 

кількість норм, які регулювали відносини оплати праці, і більшість з них 

були спрямовані на захист заробітної плати [5, с. 108].  

Відповідно до норм Статуту виплата заробітної плати могла 

здійснюватись лише в грошовій формі, розрахунок з працівниками будь-



 21 

якими купонами, умовними грошовими знаками і товарами було заборонено. 

У ст. 54 Статуту передбачалось, що видача заробітної плати робітникам 

повинна проводитися не рідше одного разу на місяць, якщо найм укладено на 

термін більше місяця, і не рідше двох разів на місяць при наймі на 

невизначений термін. При наймі на час виконання будь-якої роботи, плата 

видавалась у терміни, визначені умовами договору про найм робітника, а 

якщо в договорі ніяких умов про це не міститься, то плата здійснювалась 

після закінчення роботи. Було також регламентовано, що для ведення 

розрахунків з робітниками велась особлива книга. 

Статтею 55 Статуту визначалось, що працівник, який не отримав 

вчасно належної йому оплати не з власної вини, має право вимагати у 

судовому порядку розірвання укладеного з ним договору. По заявленому на 

цій підставі протягом місяця позову, якщо прохання працівника буде визнане 

обґрунтованим, то на його користь присуджується окрема винагорода в 

розмірі понад належної до виплати суми заборгованості, яка не має 

перевищувати: при строковому договорі  –  двомісячного його заробітку, а 

при договорі, укладеному на невизначений на строк –   двотижневого 

заробітку. 

Водночас Статут дозволяв здійснювати утримання із заробітної плати в 

якості заходу дисциплінарного стягнення. Зокрема для забезпечення 

«належного порядку» керівник підприємства мав право, відповідно до ст. 104 

Статуту, накладати грошові стягнення в разі вчинення проступків. 

Відповідно до ст.ст. 57, 109 Статуту промислової праці загальний розмір 

грошових стягнень, що накладались на працівника за прогул, порушення 

порядку та неякісну роботу, не мав перевищувати третини від загальної 

величини винагороди за працю, якщо працівник не був одруженим, і не 

перевищувати 1/4 заробітної плати, якщо він одружений або вдівець, котрий 

мав дітей [21].  

Отже, можна з впевненістю стверджувати, що саме Статут промислової 

праці заклав підвалини врегулювання відносин роботодавця і найманого 
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робітника, зокрема щодо оплати його праці, а також встановив відповідний 

правовий механізм захисту, нехай і обмежених, але законодавчо закріплених 

прав робітника, у першу чергу, судового. 

З огляду на вищенаведене, слід погодитися з висновком В.М. Божка 

про те, що Статут промислової праці передбачав значний обсяг гарантій прав 

працівників на оплату праці, який був навіть дещо вищий обсягу гарантій, 

встановлених у чинному законодавстві України. Зокрема на відміну від 

чинного трудового законодавства України, яким за певних умов передбачена 

можливість виплати працівникам заробітної плати у натуральній формі, у 

Статуті виплата заробітної плати не в грошовій формі заборонялася, а також 

була передбачена можливість притягнення за порушення законодавства щодо 

виплати заробітної плати не лише керівника, а і власника (фабриканта) 

підприємства [5, с. 111], що, на думку дисертанта, є більш дієвим способом 

забезпечення гарантії додержання прав працівника на оплату праці. 

З переходом до соціалістичної моделі змінюється напрям правового 

регулювання оплати праці.  

Після повалення Тимчасового уряду у Петрограді у жовтні 1917 року 

більшовики як ідеологи диктатури пролетаріату, захопивши владу і 

намагаючись розширити свою соціальну базу, за досить короткий термін 

приймають велику кількість декретів, законів і інших нормативних актів, 

спрямованих на покращення життя широких верств населення і, в першу 

чергу, робітників як головної опори радянської влади. На відміну від 

національно-державних утворень, радянські уряди України, незважаючи на 

неможливість втілити це у практику, велику увагу приділяли прийняттю 

нормативно-правових актів, які б забезпечували певний мінімум доходів 

найманих робітників та державних службовців. Ці акти, попри свій очевидний 

популізм, сприяли зміцненню впливу радянської влади на території України 

[22, с. 14-15]. 

У зв’язку з тим, що було прийнято досить велику кількість 

законодавчих і нормативних актів по регулюванню трудових відносин, 
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виникла необхідність їх систематизації та кодифікації. Ця робота завершилась 

створенням першого в Радянській державі Кодексу законів про працю, 

прийнятого ЦВК РСФРР 10 грудня 1918 року, який відображав державне 

регулювання економіки, характерне для періоду «воєнного комунізму». 

Відразу ж рішенням ЦВК УСРР дія цього Кодексу була поширена і на 

територію України.  

Питанням винагороди за працю був присвячений розділ VI зазначеного 

Кодексу. У його ст. 58 містилася норма про те, що винагорода не може бути 

нижчою прожиткового мінімуму, визначеного Народним комісаріатом праці. 

Статтями 59-60 визначалось, що при визначенні розміру винагороди для 

кожної групи і категорії працівників приймаються до уваги: важкість праці, 

небезпека умов, в яких праця проводиться, складність і точність виробленої 

роботи і ступінь самостійності і відповідальності за її виконання, необхідна 

для її виконання ступінь навченості та досвідченості. Винагорода кожного 

працівника визначалась зарахуванням його в певну групу і категорію [23].  

Таким чином, до характерних рис винагороди за працю, встановлену 

Кодексом законів про працю 1918 р., слід віднести такі: винагорода 

виплачувалась найманим працівникам на підставі їх найму винятково через 

біржу праці; розмір винагороди визначався централізовано тарифним 

положенням, але з гарантованим мінімальним розміром; оплата за працю могла 

здійснюватися тільки за одним місцем роботи і не рідше двох разів на місяць; 

виплата винагороди повинна була відбуватися грошима або, в окремих 

випадках, натурою. 

Наступний етап нової економічної політики, який прийшов на заміну  

«воєнному комунізму», вимагав інших підходів до регулювання праці, 

включаючи розуміння винагороди за працю як визначального фактора змісту 

трудових відносин між працівником та  роботодавцем. 

Другий в історії Радянської України Кодекс законів про працю набрав 

чинності з 15 листопада 1922 року і діяв майже п’ятдесят років.  
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Згідно зі ст. 146 цього Кодексу на інспекцію праці, технічну інспекцію 

та санітарну інспекцію покладався нагляд за виконанням усіма без винятків 

установами, підприємствами та господарствами всіх положень цього 

Кодексу, декретів, інструкцій, розпоряджень та колективних угод щодо умов 

праці, охорони здоров’я та життя працюючих [24]. 

Відродження елементів ринкової економіки, повернення до розуміння 

значущості права як універсального суспільного регулятора стало чинником 

обумовленого соціально-економічними процесами розвитку трудового 

законодавства, спрямованого на регламентацію оплати праці. Новації у 

виробничій сфері обумовили прийняття у 1922 році Кодексу законів про 

працю УСРР, низки інших нормативно-правових актів у галузі трудового 

права і, зокрема, регулювання оплати праці. Результатом цього стала 

практика укладення колективних договорів, проведення тарифної реформи, 

зміни форм оплати праці. У результаті розвитку і впровадження у соціальну 

дійсність новел законодавства про оплату праці, покращення діяльності 

державних органів з її регулювання, підвищення ролі профспілок умови праці 

і життя трудящих значно покращились [22, с. 15]. 

З 01 червня 1972 року набрав чинності Кодекс законів про працю УРСР, 

в якому окрема глава 7 була повністю присвячена питанням оплати праці [25]. 

А в 1978 році Конституція УРСР закріпила право на оплату праці відповідно 

до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального 

розміру як невід’ємну складову права на працю [26]. 

 Як пише О.В. Валецька, зміни у трудовому законодавстві наприкінці 

1980-х – на початку 1990-х років були продиктовані новими економічними 

умовами господарювання, тому спостерігається послаблення 

централізованого регулювання оплати праці та посилення колективно-

договірного, проте реального розвитку правова організація праці набуває 

лише з часу проголошення державного суверенітету України, коли Україна як 

держава стала на шлях створення національної правової системи, 
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невід’ємною частиною якої є і система правових норм, що регулюють 

відносини з оплати праці [17, с. 26].    

На сьогодні основними нормативно-правовими актами, які регулюють 

питання захисту права працівників на оплату праці в Україні, є Конституція 

України, Кодекс законів про працю України та Закон України «Про оплату 

праці». Окремі питання організації оплати праці визначає Закон України 

«Про колективні угоди і договори». Також питання щодо забезпечення права 

працівників на оплату праці регулюються у колективних угодах різного 

рівня. 

Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується [1, ст. 141]. Закріплюючи це 

право, Конституція одночасно проголосила і право на винагороду за працю, 

на своєчасне її отримання та захист цього права законом (ч. 7 ст. 43). Відтак, 

заробітна плата є тими коштами (а в основному і єдиними), маючи які, 

людина задовольняє свої матеріальні та духовні потреби.  

Держава повинна створювати умови для забезпечення працівникам 

здійснення права на працю, гарантування рівних можливостей у виборі праці 

(професії, спеціальності, роду трудової діяльності, місця праці, посади, 

спеціалізації) та забезпечення прав працівника на оплату праці.  

У Кодексі законів про працю України міститься визначення заробітної 

плати, а саме у ст. 94 зазначено, що це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від 

складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей 

працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, 

установи, організації і максимальним розміром не обмежується [25]. 

Держава забезпечує право на оплату праці працівника шляхом 

прийняття нормативно-правових актів, якими визначає економічні, правові та 
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організаційні засади оплати праці, встановлює права, гарантії, компенсації та 

відповідальність за порушення законодавства про оплату праці. 

Вирішення проблеми правового захисту права працівника на своєчасне 

отримання гідної заробітної плати цілком відповідає запитам сучасності, а 

також має велике значення для сьогодення тому, що не тільки Україна, а й 

країни, які проходять етап становлення ринкової економіки, мають подібні 

проблеми з реалізацією права на заробітну плату. При цьому захист прав 

працівника є одним із основних напрямків правового впливу у сфері праці. 

Враховуючи значення права на заробітну плату як засобу реалізації права на 

гідний рівень життя, забезпечення правового захисту права на заробітну 

плату є одним із актуальних напрямків реалізації захисної функції трудового 

права в сучасних умовах [27]. 

Стаття 2 проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1658) серед 

основних приниципів правового регулювання трудових відносин виділяє: 

гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі виплати 

заробітної плати, мінімальної заробітної плати на рівні, необхідному для 

забезпечення достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім’ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло; обов’язкової оплати всієї затраченої праці 

та рівної оплати за рівноцінну працю [28].  

Стаття 21 проекту Трудового кодексу України серед основних прав 

працівника визначає право на справедливу оплату праці, не нижчу за 

визначену законом мінімальну заробітну плату та своєчасну її виплату в 

повному розмірі. 

О.І. Процевський з цього приводу зазначає: «Право на працю – це 

природне і невід’ємне  право людини, яке виявляє її особисті можливості, 

здібності до праці» [29, с.101]. Повністю погоджуємося з цією думкою, адже 

право власною працею заробляти собі на гідне існування нерозривно 

пов’язане з правом на життя як таким, що неможливе без хоча б мінімального 

матеріального забезпечення. Право на оплату праці як складова права на 

працю є невідчужуваним, оскільки тільки особа вправі розпоряджатися 
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своїми здібностями до праці. Не дивлячись на те, що право на оплату праці 

виникає при застосуванні праці людини у різних формах, особливе правове 

регулювання та забезпечення за допомогою держави повинно мати право на 

оплату праці у трудових відносинах, оскільки в них, на відміну, наприклад, 

від цивільно-правових, в яких сторони є рівними, працівник знаходиться у 

підпорядкуванні роботодавця. При цьому останній, як правило, прагне 

мінімізувати свої витрати за рахунок, у тому числі, заробітної плати 

працівника, що зумовлює необхідність встановлення певних гарантій з боку 

держави.  

Одна з умов захисту трудових прав громадян будь-якої країни – 

належна оплата праці. Це рушійна сила підвищення добробуту населення, що 

призводить до соціально-економічного розвитку держави. 

При проведенні соціальної політики соціальні держави керуються 

низкою настанов, у тому числі такими основними принципами: 

1) принципом гідної оплати праці, застосування якого дозволяє 

забезпечити широке коло потреб працівника і його сім’ї з позиції 

розширеного (якісного) відтворення робочої сили та організації гідного 

життя; 

2) принципом комплексного підходу при визначенні ціни праці за 

допомогою договірних (ринкових) і державних (нормативних і податково-

бюджетних методів) регулювання оплати праці, що дозволяють формувати 

мотивацію до високоефективної праці, забезпечувати платіжоспроможний 

попит населення і створювати основу для соціальної стабільності у 

суспільстві; 

3) принципом соціальної згуртованості (найважливішим напрямком 

соціальної політики Ради Європи) як базовою умовою підвищення 

відповідальності держави, роботодавців і працівників за реалізацію прав 

людини у соціально-трудовій сфері, забезпечення добробуту всіх членів 

суспільства, прагнення до зменшення нерівності в доступі до матеріальних та 

інтелектуальних благ, зведення до мінімумуму поляризації суспільства [30]. 
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Вивчення сутності оплати праці є передумовою для вивчення, 

усвідомлення та визначення терміна «оплата праці». Як зазначила 

С.В. Вишновецька, зрілість наукової теорії, глибина її теоретичних 

висновків, її здатність адекватно відобразити глибинні процеси, приховані 

від нас закономірності, значною мірою визначається зрілістю і досконалістю 

наукових понять, що входять до складу цієї теорії [31, с. 55]. 

Хочу відразу зауважити, що в юридичній науці визначення понять не 

завжди є абсолютним та логічно завершеним, підтвердженням чого є 

існування великої кількості визначень загальновживаних науковцями понять 

«держава», «право», «праця» тощо. Це пояснюється неоднозначністю явищ, 

які відображають чи характеризують поняття, а відтак, відсутністю 

можливості абсолютного емпіричного виділення змісту поняття. 

Проте вивчення властивостей, змісту, побудови, системи 

характеризуючих ознак є необхідним, що зумовлює потребу дослідження 

того чи іншого правового явища. 

Ще у давні часи Цицерон писав: «Дефініція є стисле і вичерпне 

роз’яснення ознак тієї речі, яку ми бажаємо визначити» [32, с. 373]. 

Незважаючи на існуючі в науці трудового права численні розробки, 

присвячені проблемам визначення та співвідношення термінів «оплата 

праці», «заробітна плата», «винагорода за працю», звернення до дослідження 

співвідношення наведених понять вбачається доцільним і в межах даного 

підрозділу роботи. По-перше, у цій науковій дискусії вчені трудового права 

так і не досягли єдності думок, по-друге, розгляд цього питання небхідний 

для обгрунтування саме такої назви теми дисертаційного дослідження. 

У Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати поняття «заробітна 

плата» визначено як будь-яка винагорода або заробіток, що обчислюється в 

грошах, котрі підприємець виплачує за працю, яка або виконана, або має 

бути виконана, або за послуги, які або надані, або мають бути надані» [33]. 

Відповідно до ст. 1 Конвенції МОП № 100 про рівну винагороду за 

працю рівної цінності чоловіків і жінок термін «винагорода» означає 
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звичайну, основну чи мінімальну заробітну плату або звичайну, основну або 

мінімальну плату і будь-яку іншу винагороду, надану прямо або 

опосередковано працівникові за виконання останнім будь-якої праці [34]. 

Закон України «Про оплату праці» хоч і має відповідну назву, проте 

містить лише визначення поняття «заробітна плата», а визначення «оплата 

праці» у ньому відсутнє. Немає визначення поняття «оплати праці» і у 

Кодексі законів про працю України. 

Ч. 1 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» так визначає поняття 

«заробітна плата»: «Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, 

у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 

працівникові за виконану ним роботу» [35]. 

Проект Трудового кодексу України також оперує поняттям «оплата 

праці», проте не містить його визначення; наявне лише визначення поняття 

«заробітна плата» (ч. 1 ст. 206), яке викладене у такій редакції: «Заробітна 

плата – це обчислена у грошовому виразі оплата, встановлена трудовим 

договором, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 

роботу». 

У науковій літературі можна зустріти кілька десятків трактувань 

сутності заробітної плати, що зумовлено різними науковими поглядами 

дослідників.  

Для роботодавця оплата праці – це витрати, які він прагне мінімізувати, 

для працівника – це заробіток, який є основним (або і єдиним) джерелом 

доходу, і він прагне його збільшити. Відтак, пошуки оптимізації розміру 

заробітної плати обумовлюють безперервну еволюцію рівня її величини. 

Економічний погляд на поняття «заробітна плата» дещо відрізняється 

від юридичного. Так, в Економічній енциклопедії воно визначається 

наступним чином: «Заробітна плата – це грошове вираження вартості й ціни 

товару «робоча сила» та частково результативності її функціонування» [36,                     

с. 584]. 
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Певна група дослідників, зокрема В.І. Прокопенко [37, с. 139], 

ототожнюють поняття «заробітна плата» та «оплата праці», не загострюючи 

увагу на подібності чи різниці термінів.  

В.М. Лукашевич вважає, що ці поняття рівноцінні, хоча між ними існує 

певна відмінність, оскільки видатки безпосередньо на заробітну плату 

проводяться із фонду заробітної плати, а інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати проводяться за рахунок суб’єкта господарювання або «коштів 

спеціального призначення та цільових надходжень» [38, с. 139]. 

Проте застосування ототожнень, синонімізація для визначення одних і 

тих же понять може призвести до порушення принципів єдності, а відтак і 

визначеності юридичної термінології.  

Г.І. Чанишева та Н.Б. Болотіна стверджують, що поняття «оплата 

праці» є ширшим і його цільове призначення спрямоване на організацію 

оплати праці, визначення її окремих елементів та всієї системи правових 

засобів у цій сфері, тоді як поняття «заробітна плата» спрямоване на право 

окремого працівника отримувати грошову винагороду за працю [39, с. 81]. 

Р.З. Лівшиць вважає, що вони співвідносяться як частина і ціле [40, с. 7].   

О.Г. Гирич також вважає, що «оплата праці» є ширшим поняттям від 

поняття «заробітна плата, оскільки крім безпосередньо заробітної плати 

включає інші виплати [41, с. 138].  

Такі науковці як В.М. Толкунова і К.М. Гусов стверджують, що 

поняття «заробітна плата» є більш чітким та правильним до застосування, 

оскільки воно знайшло своє відображення у міжнародно-правових актах, 

зокрема у різних конвенціях МОП [42, с. 286].  

Безпосередньо з позиції суб’єктивного права співвідношення понять 

«оплата праці» та «заробітна плата» розглядає О.І. Процевський. Він вказує: 

«Працівник, який виконав усі умови трансформації оплати праці у заробітну 

плату (можливість у дійсність), реально набув суб’єктивного права на 

винагороду за виконану ним роботу» [43, с. 66].  
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На думку В.С. Венедіктова, в рамках оплати праці як одного з 

найважливіших інститутів трудового права існує два поняття: «оплата праці» 

і «заробітна плата»; при цьому він висловлює думку, що термін «заробітна 

плата» – це більше економічна категорія, а термін «оплата праці» – юридична 

[44, с. 180]. 

В.І. Прокопенко зазначає, що заробітна плата є винагородою в 

грошовому вираженні, яку працівник одержує від підприємства чи фізичної 

особи, для яких виконує обумовлену трудовим договором роботу [37, с. 326]. 

Отже, «виконання праці породжує обов’язок, а відтак обов’язково 

повинно викликати відповідну дію роботодавця – виплату винагороди за 

використану працю» [45, с. 230]. 

Без перебільшення можна сказати, що за останні роки найбільш 

детальний у науці трудового права термінологічний аналіз праць дослідників 

інституту оплати праці здійснив В.М. Божко, присвятивши цьому цілий 

підрозділ у своїй монографії «Засади правового регулювання оплати праці: 

теоретичний аспект». Це дозволило автору виділити три основних погляди 

науковців на співвідношення термінів «оплата праці» і «заробітна плата»:               

1) вони є синонімами, тобто тотожні за змістом; 2) вони співвідносяться як 

частина і ціле; 3) вони взаємопов’язані причинно-наслідковим зв’язком: 

оплата праці характеризує певний процес (як систему відносин), наслідком 

якого є заробітна плата як предмет (винагорода) [46, с. 96]. При цьому сам 

дослідник відстоює третій підхід, згідно з яким ці терміни уособлюють 

явища, котрі поєднуються між собою причинно-наслідковим зв’язком: 

«Виконання роботи, передбаченої трудовим договором, спричиняє 

необхідність її трансформації через процес оплати праці в заробітну плату. А 

заробітна плата – результат цієї трансформації» [46, с. 102].   

У літературі також точаться дискусії щодо коректності вживання у 

визначенні поняття заробітної плати терміна «винагорода». 

Як стверджує В.М. Божко, виплата заробітної плати зумовлена саме 

дією відшкодувальності, а не винагороди, бо людина, працюючи, витрачає 
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енергію, інвестує свої знання, досвід, очікуючи адекватного відшкодування 

[47, с. 82]. Проте і термін «відшкодувальність» є не зовсім вдалим, оскільки 

не чітко відображає природу заробітної плати, так як ніяка «шкода» не 

завдається. Більш вдалим у даному випадку може бути термін «оплатність», 

що, в свою чергу, не заперечує міркувань В.М. Божка. 

Г.А. Капліна переконана, що вважати заробітну плату винагородою за 

працю не можна з таких причин: 1) заробітна плата  – це відшкодування 

вартості праці, витраченої працівником, а не заохочення (нагородження його 

за щось); 2) своєю трудовою діяльністю працівник має законне, безумовне 

право на одержання  заробітної плати,  на відміну від винагороди,   в  основі 

якої  є   бажання  роботодавця; 3) заробітна плата завжди носить регулярний, 

постійний характер, а винагороді, як було показано раніше, властивий 

несистемний, разовий  характер; 4) заробітна плата виплачується у  наперед  

обумовлених і встановлених розмірах і не може залежати від сьогохвилинного 

бажання роботодавця  – «скільки хочу – стільки плачу», на відміну від 

винагороди, заохочення,  яке роботодавець у сьогоднішніх умовах  

виплачувати не зобов’язаний [48, с. 143]. 

Дисертант поділяє наведені вище позиції науковців, що заробітна плата 

не може бути винагородою, оскільки роботодавець  безумовно повинен її 

виплачувати у визначеному розмірі, а термін «винагорода» може 

застосовуватись при виплаті заохочувальних виплат, де сам факти виплати 

такої та її сума не залежить винятково від виконання працівником трудової 

функції, а залежить від якісних характеристик її виконання, волі роботодавця 

та його можливостей. 

На думку дисертанта, надання переваги в законотворчій діяльності 

терміну «заробітна плата» не означає відмови від використання у 

термінологічному апараті трудового права поняття «оплата праці», адже в 

контексті чинного трудового законодавства, зокрема в тій його частині, що 

стосується права працівника та його захисту, їх можна вважати синонімами.  
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Так, в абз. 3 п. 2.1 мотивувальної частини Рішення від 15 жовтня 2013 

року № 8-рп/2013, аналізуючи положення трудового законодавства, 

Конституційний Суд України вказав, що поняття «заробітна плата» і «оплата 

праці», які використано у законах, що регулюють трудові правовідносини, є 

рівнозначними в аспекті наявності у сторін, які перебувають у трудових 

відносинах, прав і обов’язків щодо оплати праці, умов їх реалізації та 

наслідків, що мають настати у разі невиконання цих обов’язків [49]. 

Конституційний Суд України в своєму Рішенні також дійшов висновку, 

що крім обов’язку оплатити результати праці робітника, існують також інші 

зобов’язання роботодавця матеріального змісту. Ці зобов’язання стосуються 

тих витрат, які переважно спрямовані на охорону праці чи здоров’я робітника 

(службовця) або на забезпечення мінімально належного рівня його життя, у 

тому числі й у разі простою – зупинення роботи, що було викликане 

відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання 

роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (форс-мажор) тощо.  

Зазначене дає підстави для висновку, що обсяг заробітної плати 

найманого працівника становлять винагорода за виконану роботу, про що 

йдеться у ст. 94 КЗпП України і ст. 1 Закону України «Про оплату праці», та 

гарантовані державою виплати, передбачені ст. 12 Закону України «Про 

оплату праці». 

Отже, праву працівника на належну заробітну плату кореспондує 

обов’язок роботодавця нарахувати йому вказані виплати, гарантовані 

державою, і виплатити їх. При цьому право працівника не залежить від 

нарахування йому відповідних грошових виплат. Тому незалежно від того, чи 

було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат, чи ні, працівник, у 

разі порушення законодавства про оплату праці, має право звернутися до 

суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати. 

Таким чином, під заробітною платою, що належить працівникові, або 

за визначенням, використаним у частині 2 ст. 233 КЗпП України, належною 

працівнику заробітною платою необхідно розуміти усі виплати, на отримання 
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яких працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно 

до державних гарантій, встановлених законодавством для осіб, які 

перебувають у трудових правовідносинах з роботодавцем, незалежно від 

того, чи було здійснене нарахування таких виплат (п. 2.1 мотивувальної 

частини Рішення Конституційного Суду України від 15 жовтня 2013 року 

№ 8-рп/2013) [49]. 

З метою удосконалення законодавства слід погодитись з позицією 

О.Є. Соніна, який переконаний, що необхідно визначити єдину систему 

виплат роботодавців на користь працівників, яка б об’єднала чотири 

самостійні інститути трудового права (заробітна плата, гарантійні виплати, 

компенсації та виплати, що здійснюються у порядку відповідальності 

роботодавців перед працівниками), і закріпити таку систему в законодавстві 

[50, с. 5]. 

Заробітній платі, як стверджує В.М. Божко, притаманні наступні 

ознаки: це плата за виконану роботу; вона виплачується переважно у 

грошовій формі; правосуб’єктністю у правовідносинах із винагороди за 

працю володіють працівник та роботодавець як юридична особа, незалежно 

від форми власності та організаційно-правової форми створення, так і 

фізична особа; працівник має право на оплату своєї роботи відповідно до 

актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного 

трудового договору; у працівника суб’єктивне право на заробітну плату 

виникає з моменту фактичного початку роботи, якщо вона проводилась за 

розпорядженням чи з відома роботодавця; її розмір залежить від складності 

та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 

результатів його праці та господарської діяльності підприємства тощо; її 

розмір обмежений величиною мінімальної заробітної плати; неприпустиме 

обмеження її максимальним розміром; вона характеризується гарантованим 

характером [47, с. 53]. 
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На мою думку, необхідними ознаками заробітної плати є те, що 

заробітна плата є грошовою виплатою, яка виплачується у визначений строк 

працівнику за виконання трудової функції, обумовленої трудовим договором. 

При цьому слід звернути увагу на те, що до ознак заробітної плати не 

доцільно відносити виплату заробітної плати за виконану роботу, оскільки 

навіть якщо роботодавець протягом певного строку не доручив працівнику 

жодної роботи, але працівник підпорядковувався правилам внутрішнього 

трудового розпорядку (виходив на роботу, перебував на робочому місці в 

робочий час), то роботодавець зобов’язаний виплатити йому заробітну плату. 

З урахуванням наведеного вище дозволю собі не погодитися з думкою 

більшості вчених про те, що заробітна плата повинна виплачуватись 

обов’язково за виконану роботу.  

Висвітлення питання щодо структури заробітної плати також дасть 

можливість кращого розуміння цього поняття. 

Р.З. Лівшиць виділяв основну (постійну) та додаткову (перемінну) 

частину заробітної праці. Основна частина являє собою оплату у зв’язку із 

витратами праці у розмірах, встановлених у централізованому порядку для 

всієї держави. Додаткова становить оплату за результатами праці у розмірах, 

встановлених на кожному підприємстві, вона визначається змінними 

факторами, які відображають суб’єктивне відношення працівника до праці, 

сумлінне ставлення, його оперативність, ініціативність та інше [40, с. 29-30]. 

Слід звернути увагу, що чинний Кодекс законів про працю України не 

тільки не наводить визначення поняття структури заробітної плати, але і не 

розкриває її змісту. Натомість стаття 2 Закону України «Про оплату праці» 

повністю присвячена цьому питанню. Так, згідно з нею структура заробітної 

плати складається з: 

– основної заробітної плати, а саме винагороди за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 

обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді 
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тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових 

окладів для службовців;  

– додаткової заробітної плати. Це винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови 

праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій;  

– інших заохочувальних та компенсаційних виплат. До них належать 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і 

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або 

які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Як неодноразово наголошувалося у науковій літературі, структура 

заробітної плати, визначена Законом України «Про оплату праці», 

суперечить природі власне заробітної плати і не повинна включати 

одноразові та компенсаційні виплати [46, с. 28; 50, с. 321; 53, с. 35].  

Погоджуюсь з Н.Б Болотіною, яка зазначала, що хоч гарантійні і 

компенсаційні виплати не є заробітною платою, оскільки мають інше цільове 

призначення, однак, будучи включеними в єдиний організаційний та 

обліковий механізм, входять складовим елементом до системи організації 

оплати праці [51, с. 207]. Водночас хочу підкреслити, що заохочувальні та 

компенсаційні виплати не повинні входити в структуру заробітної плати, 

адже вони є своєрідною винагородою, що не відповідає, як досліджено вище, 

сутності заробітної плати.  

Підсумовуючи викладене, зазначу, що розвиток відносин з питань 

оплати праці, в тому числі і захисту права на оплату праці, глибоко сягає 

історичними коренями, оскільки одразу після здійснення розподілу праці 

внаслідок розвитку суспільства, виникнення залишку виробництва такі 

відносини почали виникати. Крім того, вдаючись до широкого трактування 

поняття норм права, зазначу, що звичаєве право, як описується вище, мало 
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предметом свого регулювання як відносини з питань оплати праці загалом, 

так і з питань захисту прав працівників на оплату праці зокрема.  

 

 

1.2 Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав працівників 

на оплату праці 

 

За своєю юридичною природою трудове законодавство має 

гуманістичний характер. Україна, як самостійна держава, проголосивши 

визнання загальнолюдських цінностей, зобов’язалась дотримуватися 

загальновизнаних принципів міжнародного права. Питання ж прав 

працівників на оплату праці на сучасному етапі розвитку нашої держави 

турбують більшість населення країни у зв’язку з все ще низьким рівнем 

оплати праці, існуючою заборгованістю з виплати заробітної плати тощо.  

Свого часу американська активістка руху за соціальні права Джонні 

Тіллмон наголошувала: «Заробітна плата – це мірило поваги, з яким 

суспільство відноситься до певної професії» [52, с. 285]. 

Слід погодитися з Я.В. Сімутіною, яка зазначила, що дослідження 

міжнародного законодавства з метою використання позитивного досвіду 

правового регулювання винагороди за працю в трудових відносинах, а також 

гармонізація законодавства України з міжнародним законодавством, що є 

необхідною умовою для входження України до міжнародних організацій, в 

тому числі до Європейського Союзу, свідчить, що міжнародні норми, 

присвячені питанням заробітної плати, активно впливають на національне 

законодавство, визначаючи його принципи і напрямки [53, с. 149]. 

У зв’язку із зазначеним питання регулювання прав працівників на 

оплату праці, приведення їх до міжнародних стандартів не тільки не втрачає 

своєї актуальності, а й в умовах інтеграції України в європейську спільноту, 

приведення норм трудового законодавства, в тому числі і з питань оплати 
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праці, у відповідність до світових загальноприйнятих вимог і стандартів 

потребує належного вивчення та своєчасного врахування. 

Питанням міжнародно-правового регулювання прав працівників на 

оплату праці приділили увагу багато вчених, а саме: Н.Б. Болотіна, 

О.В. Валецька, Л.П. Гаращенко, С.А. Іванов, М.О. Кабаченко, Є.В. Краснов, 

І.Я. Кісельов, Н.Л. Лютов, А.В. Омельченко, Я.В. Сімутіна, Г.І. Чанишева та 

ін.  

На думку Є.В. Краснова, поняття міжнародно-правового регулювання 

праці можна визначити як встановлену міжнародними договорами (актами) 

систему стандартів регулювання відносин у сфері праці, яку держави, що 

приєдналися до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), 

використовують у національному законодавстві [12, с. 47]. 

М.О. Кабаченко у своєму дослідженні, присвяченому міжнародно-

правовим стандартам оплати праці, запропонувала авторську конструкцію 

визначення поняття «міжнародний трудовий стандарт»: «Це певний зразок 

(еталон, модель), якому притаманна універсальність, загальність, об’єктивна 

форма вираження, який прийнятий компетентним органом міжнародної 

спільноти та зафіксований належним правовим способом у 

загальнодоступному документі і служить базовою нормою-принципом для 

порівняння з нею інших подібних об’єктів чи явищ» [54, с. 13]. 

На нашу думку, всі вищенаведені погляди варті уваги, оскільки кожен з 

них характеризує та підтверджує існування міжнародно-правового 

регулювання захисту права працівників на оплату праці. 

У ст. 9 Конституції України визначено, що чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства. Згідно зі ст. 8-1 Кодексу законів про працю 

України, 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. 
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Таким чином, у Конституції нашої держави і в Кодексі законів про 

працю України закріплений принцип пріоритету міжнародно-правових норм 

перед нормами національного законодавства, що є, безумовно, визнанням 

Україною верховенства принципів міжнародного права, в тому числі і в 

регулюванні прав працівників на оплату праці. 

Важливу роль в системі міжнародних актів відіграє Загальна 

декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 

1948 року, відповідно до ст. 23 якої кожна людина має право на працю, на 

вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист 

від безробіття. Важливим правом, визначеним в ч. 2 цієї статті, є право 

кожної людини, без будь-якої дискримінації, на рівну оплату за рівну працю 

[55, с. 18-24]. Відповідно ж до статті 8 Загальної декларації прав людини від 10 

грудня 1948 року кожна людина має право на ефективне відновлення в правах 

компетентними національними судами у випадках порушення його основних 

прав, наданих йому конституцією або законом. 

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права від 

16 грудня 1966 року зазначено, що держави визнають право на працю, яке 

включає право кожної людини на одержання можливості заробляти собі на 

життя працею, на яку він вільно погоджується; держави визнають за кожним 

право на справедливі та сприятливі умови праці, що включає винагороду, яка 

б забезпечила, як мінімум, усім працюючим справедливу заробітну плату та 

рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якої різниці [55, с. 36-58]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права 1966 р., який ратифікувала Україна та який набув чинності для 

України 26 березня 1976 року [55], кожна держава, яка бере участь у цьому 

Пакті, зобов’язується:  

a) забезпечити будь-якій особі, права та свободи якої, визнані в цьому 

Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли це 

порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні;  
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б) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка 

потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, 

адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим 

компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і 

розвивати можливості судового захисту;  

в) забезпечити застосування компетентними органами влади засобів 

правового захисту, коли вони надаються. 

Джерелами міжнародно-правового законодавства також є акти 

Міжнародної організації праці, членство в якій Україна набула з 1954 року. У 

Статуті МОП проголошено, що однією з цілей утворення МОП є 

гарантування заробітної плати, що забезпечує задовільні умови життя. 

Першими законодавчими актами МОП у сфері оплати праці були Конвенція 

№ 26 та Рекомендація № 30 (1928 р.) про запровадження процедури 

встановлення мінімальної заробітної плати [17, с. 58].  

Конвенції МОП визначають принципи оплати праці як для окремих 

категорій працівників, так і певні загальні питання оплати праці.   

У ряді конвенцій МОП знайшов відображення закріплений вперше в 

актах ООН принцип заборони дискримінації в оплаті праці. Так, згідно з 

Конвенцією № 100 про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної 

цінності (1951 р.), яка була ратифікована в серпні 1956 року, закріплено 

цілий ряд пропозицій щодо принципу рівного винагородження чоловіків і 

жінок за працю рівної цінності. При цьому зазначено, що термін «рівне 

винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності» стосується 

ставок винагородження, котрі визначаються без дискримінації за ознаками 

статі [34]. Конвенція встановлює принцип рівної плати за працю рівної 

цінності як винагороди, що визначається без дискримінації за ознакою статі. 

Цей принцип був втілений у Законі України «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» від 08 травня 2005 року, відповідно до ч. 2 

ст. 17 якого роботодавець зобов’язаний здійснювати рівну оплату праці   
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жінок  і  чоловіків  при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці 

[56]. 

У межах цього дослідження особливий інтерес представляє Конвенція 

МОП № 95 про захист заробітної плати, яка визначає основні принципи 

заробітної плати – своєчасність та повноту виплати. Згідно зі ст. 3 Конвенції 

заробітна плата, виплачувана готівкою, виплачуватиметься тільки грішми, 

що мають законний обіг, і виплату у формі векселів, бонів, купонів чи в будь-

якій іншій формі, призначеній замінити гроші, що мають законний обіг, буде 

заборонено. Крім того, передбачається, що державна влада може дозволити 

чи розпорядитися виплачувати заробітну плату банківськими чеками або 

поштовими переказами, якщо таку форму виплати прийнято у звичайній 

практиці чи вона конче потрібна з огляду на особливі обставини і якщо 

колективний договір чи рішення арбітражного органу це передбачають або за 

відсутністю таких постанов, якщо заінтересований працівник згоден на це. 

Згідно зі ст. 1 Конвенції МОП № 95 термін «заробітна плата» означає, 

незалежно від назви й методу обчислення, будь-яку винагороду або 

заробіток, які можуть бути обчислені в грошах, і встановлені угодою або 

національним законодавством, що їх роботодавець повинен заплатити, на 

підставі письмового або усного договору про наймання послуг, працівникові 

за працю, яку виконано, чи має бути виконано, або за послуги, котрі надано, 

чи мають бути надані [33]. Проте у ст. 94 Кодексу законів про працю України 

наголошується: «Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу». Таким чином, спостерігаємо певну 

відмінність у розглянутих вище визначеннях поняття заробітної плати. Така 

ж невідповідність присутня також і у проекті Трудового кодексу України, в 

якому передбачено, що простій, який стався не з вини роботодавця, 

оплачується у розмірі двох третин ставки.  

З цього приводу деякі науковці справедливо зауважують, що для 

виконання умов Конвенції МОП № 95 існує необхідність у внесенні 
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відповідних змін до трудового законодавства України, зокрема у частині, що 

стосується оплати праці працівників під час вимушеного простою. Така 

оплата, на думку науковців, має бути проведена за звичайною ставкою [57,             

с. 87]. Дана пропозиція безумовно заслуговує на підтримку, адже в 

Конституції України чітко встановлено обов’язковість міжнародних 

договорів, ратифікованих нашою державою. 

Важливою гарантією захисту заробітної плати є передбачене у ст. 10 

Конвенції  МОП № 95 про захист заробітної плати положення, відповідно до 

якого «заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій 

мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім’ї». 

У п. 1 Рекомендації МОП № 85 щодо захисту заробітної плати також йдеться  

про те, що «має бути вжито всіх потрібних заходів з метою обмеження 

відрахувань із заробітної плати до такої межі, яка вважається крайньою для 

забезпечення утримання працівника і його сім’ї» [58].  

Слід зазначити, що певною мірою ці положення відображені як у 

чинному Законі України «Про оплату праці», так і у проекті Трудового 

кодексу України. Так, у ст. 262 Проекту встановлені обмеження розміру 

відрахувань із заробітної плати працівників. Зокрема розмір відрахувань 

може диференціюватися від 20 до 70 відсотків належних до виплати 

працівникові сум. Однак у цій статті, на відміну від згаданих актів МОП, не 

гарантується при визначенні максимальної суми, що може бути відрахована 

із заробітної плати працівника за будь-який період часу, врахування наявних 

економічних потреб працівника та його сім’ї, які у будь-якому випадку 

мають бути взяті до уваги. Враховуючи це, на думку дисертанта, ст. 262 

проекту Трудового кодексу України необхідно привести у відповідність до 

ст. 10 Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати, закріпивши, що при 

визначенні розміру відрахувань із заробітної плати працівника у будь-якому 

випадку підлягають урахуванню потреби не тільки працівника, а і його сім’ї. 

Мінімальна заробітна плата регламентована цілим рядом актів МОП,  а 

саме: Конвенцією МОП № 131 про встановлення мінімальної заробітної 
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плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються [59] та відповідною 

Рекомендацією № 135 [60], Конвенцією МОП № 26 про запровадження 

процедури встановлення мінімальної заробітної плати [61], Конвенцією МОП 

№ 117  про основні цілі та норми соціальної політики [62]. 

Водночас слід звернути увагу, що чинне законодавство України не 

містить поняття «справедлива винагорода» як однієї з обов’язкових ознак 

оплати праці, що суперечить міжнародним стандартам. У ст. 43 Конституції 

України проголошується, що розмір заробітної плати не може бути нижчим 

від визначеного законом [1]. На практиці це означає, що законом (про 

Державний бюджет на відповідний рік) встановлюється мінімальний розмір 

заробітної плати, який періодично переглядається залежно від економічної 

ситуації у державі. При цьому заробітна плата, яка виплачується 

працівникам, не може бути нижчою за такий встановлений розмір. 

Основною проблемою низької заробітної плати найманого працівника є 

небезпека того, що вона може призвести до бідності, незважаючи на 

наявність у людини зайнятості й постійної роботи. Тому однією з основних 

цілей діяльності міжнародних організацій, зокрема ООН, МОП, Ради Європи 

та інших, є послаблення зв’язку між низькою оплатою праці і бідністю. Не 

випадково у преамбулі Статуту МОП вказується на необхідність створення 

гарантій заробітної плати, що забезпечать задовільні умови життя індивіда 

[63, с. 9]. 

Крім того, ні в національному законодавстві, ні в законодавстві ЄС, на 

відміну від актів МОП, не закріплені критерії встановлення рівня мінімальної 

заробітної плати, що є ризиком неврахування міжнародних вимог та стан-

дартів при встановленні розміру мінімальної заробітної плати в країнах ЄС. 

У своїх технічних зауваженнях до проекту Трудового кодексу України 

(реєстр. № 1658), які стосуються питань оплати праці та мінімальної 

заробітної плати, МОП звернула увагу на те, що певною мірою проект 

Трудового кодексу продовжує спиратися на елементи централізованої 

системи оплати праці та не заохочує обговорення розміру платні. З огляду на 
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дуже швидкий розвиток моделей технології, виробництва та організації 

праці, соціальним партнерам важливо залишити певну гнучкість у визначенні 

правил та умов оплати праці. Крім того, експерти МОП пропонують чітко 

розрізняти у цьому розділі питання про мінімальну заробітну плату та 

питання про захист заробітної плати [64, с. 64]. 

Щодо процедури встановлення мінімальної заробітної плати, Бюро 

МОП рекомендує доповнити ст. 216 проекту Трудового кодексу України 

такими положеннями деяких конвенцій МОП: 

а) широкі консультації та безпосередня участь представницьких 

організацій роботодавців та працівників у впровадженні, застосуванні та 

модифікуванні процедури встановлення мінімальної заробітної плати (ст. 4 

Конвенції МОП № 131). Формулювання п. 4 ст. 216 проекту Трудового 

кодексу потребує деякого посилення в цьому відношенні; 

б) принцип, згідно з яким мінімальна заробітна плата має силу закону й 

не підлягає зниженню (ст. 2 (1) Ковенції МОП № 131), з тим, щоб працвіник, 

який отримував заробітну плату, що була меншою за мінімальну ставку, мав 

право на відшкодування в судовому порядку суми, яку він недоотримав; 

в) вживання відповідних заходів, таких як належне інспектування, для 

забезпечення ефективного застосування всіх положень, які стосуються 

мінімальних ставок заробітної плати на практиці (ст. 5 Конвенції МОП № 

131); 

г) відповідно до ст. 10 Конвенції  № 117 про основні цілі та норми 

соціальної політики 1962 р., яка вступить в силу в Україні наприкінці 2016 

року [62], до набуття чинності цієї Конвенції МОП рекомендує включити до 

тексту Трудового кодексу принцип, суть якого полягає в наступному: 

«Заохочується встановлення мінімальної заробітної плати в колективних 

договорах, що вільно укладаються між профспілками, які репрезентують 

заінтересованих працівників, та роботодавцями або організаціями 

роботодавців» [64, с. 65].  
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Як слушно зазначає В.М. Вегера, Кодекс законів про працю України 

(ст. 95) і Закон України «Про оплату праці» (ст. 3) хоча й указують у 

визначенні поняття «мінімальна заробітна плата» на те, що це розмір за 

просту, некваліфіковану працю, легального тлумачення категорій «проста 

праця» і «некваліфікована праця» не містять. Ця обставина сприяє 

зловживанню роботодавцем своїми правами в питаннях застосування 

мінімальної заробітної плати шляхом безпідставного розширення тих 

категорій працівників, яким вона може бути встановлена. З метою 

підвищення рівня захисту права працівників на оплату праці й 

упорядкування правозастосовної практики в цій сфері, на його думку,  

наведені дефініції варто закріпити у трудовому законодавстві [63, с. 8]. 

Також заслуговує на увагу пропозиція В.М. Вегери щодо закріплення на 

нормативному рівні конкретного переліку ознак, які б давали можливість 

розмежовувати поняття «проста праця» і «некваліфікована праця». 

Вважаю, що врахування зазначених положень при розробці та 

прийнятті нового Трудового кодексу України, в тому числі закріплення 

процедури та чітких критеріїв встановлення рівня мінімальної заробітної 

плати, забезпечить утвердження мінімальної заробітної плати як справжньої 

гарантії справедливої винагороди за працю, а встановлення на законодавчому 

рівні виплати заробітної плати не нижче за прожитковий мінімум 

гарантуватиме забезпечення достатнього життєвого рівня для працівників та 

для їхніх сімей. 

У цьому зв’язку не можна оминути увагою проблему визначення 

розміру прожиткового мінімуму, який на сьогодні базується на споживчому 

наборі, що складається з застарілих або необґрунтованих норм споживання, і 

його розмір та методика розрахунку абсолютно неадекватні наявним 

життєвим реаліям та цінам.  

 Згідно з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону України «Про 

прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 року, прожитковий мінімум – це 

вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 
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функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору 

продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів (далі – набір непродовольчих товарів) та мінімального набору 

послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості [65]. 

 Механізм формування прожиткового мінімуму передбачений також у 

положеннях Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» від 05 жовтня 2000 року [66], постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, 

наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних 

і демографічних груп населення» від 14 квітня 2000 року № 656 [67], наказу 

Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства економіки, 

Державного комітету статистики «Про затвердження Методики визначення 

прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до 

основних соціальних і демографічних груп населення» від 17 травня 2000 

року № 109/95/157 [68]. 

  В Україні прожитковий мінімум визначається нормативним методом 

у розрахунку на місяць на одну особу. Також він залежить від вікового 

критерію та соціальної і демографічної групи осіб: для дітей віком до 6 

років; для дітей віком від 6 до 18 років; для працездатних осіб; для осіб, які 

втратили працездатність.  

 Основою розрахунку прожиткового мінімуму для основних 

соціальних і демографічних групп населення є мінімальний споживчий 

кошик, основну частину якого складає набір продуктів харчування в 

розрахунку на одну особу на місяць. 

Таким чином, про відповідність розміру мінімальної заробітної плати 

прожитковому мінімуму можна говорити лише формально, адже останній є 

суттєво заниженим і не здатним забезпечити навіть елементарних 

фізіологічних потреб людини. Тому, на думку дисертанта, проблема 

забезпечення достатнього життєвого рівня працівників є комплексною, тобто 
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її вирішення можливе не тільки шляхом удосконаленння механізмів 

встановлення мінімальної заробітної плати, а, в першу чергу, визначення 

реального розміру прожиткового мінімуму, здатного забезпечити достатній 

життєвий рівень для працівників.   

Окремо слід зупинитися на аналізі міжнародно-правових актів щодо 

захисту права працівників на оплату праці при неплатоспроможності 

роботодавця, а також дослідити сучасний стан правового регулювання цього 

питання у законодавстві України. 

 1992 року було прийнято Конвенцію МОП № 173 про захист вимог 

працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця. У Конвенції 

зазначається, що держава, яка ратифікує Конвенцію, приймає зобов’язання 

щодо захисту вимог працівників за допомогою привілеїв або зобов’язання 

щодо захисту вимог працівників за допомогою установ-гарантів, або щодо 

обох видів зобов’язань. Цей вибір зазначається в заяві, яка супроводжує 

документ про ратифікацію [69]. У 2005 році Україна прийняла на себе друге 

зобов’язання, яке передбачає захист вимог працівників за допомогою 

надання привілею [70].  

Страхування роботодавцями своїх зобов’язань із виплати заробітної 

плати у випадку банкрутства – це загальнопоширена практика вже кілька 

десятків років у країнах ЄС. На сьогодні такі страхові установи для захисту 

працівників у випадку банкрутства роботодавця фінансуються або винятково 

за рахунок внесків роботодавців (Австрія, Данія, Норвегія, Польща), або 

спільно державою і роботодавцями (Греція, Словакія). У деяких державах, 

наприклад Словенія, Австралія, такі установи повністю фінансуються з 

державного бюджету.  

При цьому варто погодитись з думкою О.С. Волохова з приводу того, 

шо з метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС 

Україні слід ратифікувати Конвенцію № 173 в повному обсязі. Вчений 

обгрунтовує свою думку тим, що використання установ-гарантів для 

забезпечення відповідних вимог працівників може стати альтернативою за 
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відсутності коштів у підприємства. Такі установи можуть створюватися на 

державному рівні чи бути представлені страховими компаніями, які зможуть 

надати достатні гарантії здійснення такої діяльності [57, с. 186]. 

Використання міжнародного досвіду Україною сприяло б підвищенню 

рівня захисту трудових прав працівників при банкрутстві роботодавця, адже, 

як свідчить практика, на сьогодні такий захист є недостатньо ефективним, 

незважаючи на певні спроби нашого законодавця удосконалити правове 

регулювання у цій сфері.  

Згідно зі ст. 28 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 

року у разі банкрутства підприємства чи ліквідації його у судовому порядку 

зобов’язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної 

плати, яку вони повинні одержати за працю (роботу, послуги), виконану у 

період, що передував банкрутству чи ліквідації підприємства, виконуються 

відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом». 

Отже, основним комплексним нормативно-правовим актом, який 

регулює це питання на даний час, є Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 

1992 року [71]. 

За час дії цього Закону дана проблема науковцями досліджувалась 

недостатньо. Це пояснюється постійним внесенням змін до зазначеного 

Закону і, відповідно, стрімкою динамікою розвитку інституту банкрутства. 

Слід зазначити, що в редакції, яка діяла до 01 січня 2000 року, 

досліджуваний Закон називався Закон України «Про банкрутство», внаслідок 

чого коло питань в розрізі захисту прав працівників на оплату праці, які він 

регулював, було дещо вужчим, оскільки не в повній мірі регулювались 

випадки захисту прав працівників на оплату праці при відновленні 

платоспроможності боржника (роботодавця). Питання визначення заробітної 

плати першочерговим платежем кілька разів розглядалося Верховною Радою 

України, але кожного разу КМУ блокував введення їх у дію шляхом подання 
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Президенту України пропозиції застосувати право «вето» щодо цих 

законодавчих змін. Лише 21 жовтня 2004 року було прийнято Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо своєчасної 

виплати заробітної плати», яким внесено зміни до ст. 97 КЗпП та ч. 3 ст. 15 

Закону України «Про оплату праці», згідно з якими оплата праці працівників 

здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються 

підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці. 

Станом на сьогодні відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 45 Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими 

та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі 

невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, 

які мають дітей, інші кошти, належні працівникам, задовольняються у першу 

чергу серед всіх інших вимог кредиторів за рахунок коштів, одержаних від 

продажу майна банкрута. 

З приводу цього О.С. Боєва зазначає, що положення вказаної статті 

Закону у певній мірі суперечать статтям 116, 117 КЗпП України, оскільки 

згілно зі ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, 

що належать йому від підприємства, провадиться в день звільнення, а 

порушення цієї вимоги тягне за собою у відповідності до ст. 117 КЗпП 

України застосування до підприємства економічних санкцій у вигляді 

виплати підприємством працівникові середнього заробітку за весь час 

затримки по день фактичного розрахунку. Така обставина не може не 

позначитися негативно на економічному стані підприємства-боржника та на 

його платоспроможності. На підставі вищевикладеного О.С.Боєвою робиться 

висновок, що такий стан законодавства потребує внесення певних змін до 

статті 117 КЗпП України  шляхом виключення з неї положення про 

відповідальність за затримку розрахунку при звільненні щодо підприємств- 

боржників, які знаходяться в стадії ліквідаційної процедури або в стадії 

банкрутства [72, с. 140]. 
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Не заперечуючи правової позиції О.С. Боєвої, дозволю собі зазначити, 

що виключення зі ст. 117 КЗпП відповідальності за затримку розрахунку при 

звільненні щодо підприємств-боржників, які знаходяться в стадії 

ліквідаційної процедури або в стадії банкрутства, може призвести до 

послаблення гарантування захисту прав працівників на оплату праці. 

Внесення ж змін чи доповнень до ст. 117 КЗпП, на мою думку, не є 

обов’язковим, оскільки встановлена даною статтею відповідальність за 

затримку проведення розрахунку при звільненні визначається з врахуванням 

вини як обов’язкової підстави та складової відповідальності. Таким чином, 

при проведенні розрахунків при звільненні працівників у порядку та у 

відповідності до вимог Закону відсутня буде вина зобов’язаної особи, а, 

відтак, і підстава відповідальності, встановлена ст. 117 КЗпП України. 

Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» суд, у 

провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові 

спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про стягнення заробітної 

плати. Згідно з п. 7 ст. 12 «Справи, підвідомчі господарським судам» 

Господарського процесуального кодексу України справи у спорах з 

майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про 

банкрутство, у тому числі, справи у спорах про … стягнення заробітної плати 

[73]. 

Відтак, компетенція розгляду спорів про стягнення заробітної плати 

належить господарському суду, у провадженні якого перебуває справа про 

банкрутство. 

У ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що інтереси 

працівників боржника може представляти представник працівників 

боржника – особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на 

яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників 

боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації 
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боржника (а за наявності кількох первинних організацій – їх спільним 

рішенням) представляти їх інтереси під час провадження у справі про 

банкрутство з правом дорадчого голосу. Представник працівників боржника 

є учасником у справі про банкрутство.  

Наведене гарантує працівникам представництво на участь у зборах. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону протягом десяти днів після винесення 

ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду 

розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог 

кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену 

особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час 

проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення. Відтак, 

представник працівників боржника може брати участь у зборах з правом 

дорадчого голосу. Крім того, як зазначено у ч. 8 ст. 26 Закону, представник 

працівників боржника має право дорадчого голосу та право брати участь і у 

роботі комітету кредиторів.  

Представлення інтересів боржника окремим працівником та участь 

такого у провадженні у справі про банкрутство Законом не передбачено. 

Крім цього, у Законі не передбачено і представництво інтересів звільнених 

працівників до початку процедури банкрутства представником працівників 

боржника. 

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону, кредитори за вимогами 

щодо виплати заробітної плати мають право протягом тридцяти днів від дня 

офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі 

про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами 

до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Особи, вимоги яких 

заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не 

заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в 

шосту чергу в ліквідаційній процедурі, проте відповідне правило не 

поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати (ч. 4                 

ст. 23 Закону).   
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У ч. 5 ст. 5 та ст. 6 Закону передбачена санація боржника до порушення 

справи про банкрутство, під якою розуміють систему заходів щодо 

відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник 

(учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений 

управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою 

запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-

господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-

економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення 

провадження у справі про банкрутство. 

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону, план санації обов’язково 

повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з 

виплати заробітної плати.  

Також у ч. 2 ст. 78 Закону встановлено додаткові гарантії прав 

працівників на оплату праці, а саме: заборгованість із заробітної плати перед 

працюючими та звільненими працівниками банкрута та інші виплати 

працівникам не підлягать прощенню (списанню), відстрочці та/або 

розстрочці за умовами мирової угоди. 

Згідно з ч. 1 ст. 81 Закону до заяви про затвердження мирової угоди в 

обов’язковому порядку додаються і зобов’язання боржника щодо погашення 

заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими 

працівниками банкрута. 

У літературі можна зустріти різні погляди щодо віднесення працівників 

до кредиторів. Так, Н.О. Вєсєнєва [74] та Л.В. Гершанок [75] вважають, що 

працівники повинні бути виведені зі складу кредиторів. Натомість 

Б.М. Поляков цю пропозицію називає неприйнятною, оскільки це зменшить 

вплив працівників на роботодавців [76]. 

На мою думку, ця проблема залишатиметься відкритою ще доволі 

тривалий час, оскільки, враховуючи динаміку розвитку інститутів 

банкрутства та змін до Закону (з часу прийняття внесено більше 60 змін та 

доповнень), виключення працівників зі складу кредиторів може зменшити їх 
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вплив на роботодавців, а, відтак, і гарантії реалізації права захисту на оплату 

праці. З іншого боку, залишення працівників у складі кредиторів без надання 

їм пріоритетних прав (в межах першої черги) над іншими кредиторами щодо 

задоволення вимог з погашення заборгованості з виплати заробітної плати чи 

з інших питань (щодо активів, ліквідаційної маси тощо) не є безумовною 

гарантією захисту прав працівників на оплату праці. 

Для вирішення даної проблеми пропоную внести у законодавство 

норму, за якою суб’єкт господарювання (роботодавець) перед початком 

найму працівників (а для прийнятих працівників – протягом певного 

встановленого періоду часу) зобов’язаний би був створити гарантійний фонд 

виплати заробітної плати в межах фонду оплати праці від одного до трьох 

місяців. Проте у теперішній економічній ситуації така норма законодавства 

може ще більше погіршити і без того скрутне фінансове становище багатьох 

роботодавців, оскільки накладатиме додатковий економічний тягар на фонди 

суб’єкта господарювання.  

Як наведено вище, спори про стягнення заробітної плати при розгляді 

справ про банкрутство віднесені до компетенції господарських судів. Для 

встановлення мінімального строку розгляду таких спорів необхідно внести 

зміни до процедури розгляду справ про банкрутство, адже вимоги 

працівників з виплати заробітної плати є кредиторськими вимогами.  

З урахуванням вищенаведеного слід дійти висновку, що на сьогодні 

національне законодавство містить чимало гарантій щодо захисту прав 

працівників на оплату праці при процедурі банкрутства. Проте практика 

свідчить про необхідність подальшого удосконалення законодавства в 

площині захисту прав працівників на оплату праці при процедурі 

банкрутства, що зумовлено неврахуванням всіх особливостей врегулювання 

даних питань та необхідністю встановлення більш чіткого та категоричного 

характеру захисту прав працівників на оплату праці в цій процедурі. У 

зв’язку з цим слід позитивно оцінити затвердження розпорядженням 

Кабінету Міністрів України «Плану невідкладних заходів щодо погашення 
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заборгованості із заробітної плати» від 22 липня 2016 року № 517-р, у п. 5 

якого одним і завдань профільним міністерствам та відомствам визначено 

наступне: «Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроект щодо дотримання вимог найманих працівників у разі 

неплатоспроможності роботодавця та опрацювати за участю сторін 

соціального діалогу питання ратифікації розділу III Конвенції Міжнародної 

організації праці № 173 про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавців та приєднання до статті 25 Європейської 

соціальної хартії (переглянутої)» [77]. 

Відсутність дієвих механізмів реагування на порушення права 

працівників на оплату праці може призвести до соціальної нестабільності. 

Держава, яка проголошує себе соціальною, повинна брати на себе ризики 

невиплати заробітної плати роботодавцем, який здійснює підприємницьку 

діяльність, адже в протилежному випадку це буде суперечити 

конституційним зобов’язанням держави щодо здійснення політики, 

спрямованої на створення умов, які гарантують людині гідне існування і 

вільний розвиток.   

О.В. Валецька, узагальнюючи положення рекомендацій та конвенцій 

МОП, виділила основні критерії міжнародно-правового регулювання оплати 

праці: по-перше, основоположним принципом у цій сфері є принцип 

соціальної справедливості та законності; по-друге, будь-які відрахування із 

заробітної плати та виплати дозволяються лише за умов і в межах, 

продиктованих національним законодавством або визначених у колективних 

договорах чи в рішеннях арбітражного суду; по-третє, визначення заробітної 

плати першочерговим платежем у разі банкрутства підприємства або його 

ліквідації; по-четверте, визначення категорій осіб, регіонів, сфери діяльності, 

професій, видів підприємств, до яких застосовуються основні положення 

конвенцій, після консультацій з організаціями роботодавців і працівників; 

по-п’яте, доступність та достовірність інформації відносно оплати праці для 

всіх зацікавлених осіб, у першу чергу, для працівників; по-шосте, 
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обов’язковість загального звіту членів МОП щодо впровадження положень у 

національне законодавство та виконання обов’язків як у випадку ратифікації 

конвенції, так і у випадку не ратифікації; по-сьоме, можливість денонсування 

конвенцій після закінчення певного терміну [17, с. 58-59].  

У системі міжнародно-правових норм особливе місце займають норми, 

прийняті Радою Європи та Європейським Союзом. 

Серед таких документів слід виділити Європейську соціальну хартію, 

прийняту 18 жовтня 1961 року і переглянуту 03 травня 1996 року, яка серед 

інших принципів у сфері охорони праці закріпила: можливість кожної  

людини заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає; право 

працівників на справедливу винагороду, яка забезпечує достатній життєвий 

рівень для них самих та для їхніх родин тощо [78]. 

Європейська соціальна хартія (переглянута) була ратифікована 

Україною Законом від 14 вересня 2006 року із певними винятками. Зокрема  

ст. 4 Європейської соціальної хартії (переглянутої) «Право на справедливу 

винагороду за працю» прийнята за винятком п. 1, в якому йдеться про 

визнання права працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм та їхнім 

сім’ям достатній життєвий рівень [79]. 

На думку В.Л. Костюка, така ситуація створює проблему цілісної 

реалізації передбаченої Хартією системи фундаментальних трудових прав в 

українському законодавстві [80, с. 50]. 

Багатосторонні та двосторонні міжурядові угоди України, в тому числі 

з країнами СНД, які підписала Україна та які включають питання оплати 

праці, також є частиною правового регулювання оплати праці. Основними з 

них є Угода про співпрацю в галузі трудової міграції і соціального захисту 

трудящих-мігрантів (1994 року) і Конвенція Співдружності Незалежних 

Держав про права та основні свободи людини (1995 року).  

Згідно зі ст. 14 Конвенції Співдружності Незалежних Держав про права 

та основні свободи людини кожна людина має право на працю та захист від 

безробіття, а також на рівну винагороду за рівноцінну працю, що включає 
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надання пільг, а також на однакові умови у відношенні праці рівної цінності і 

на рівний підхід до оцінки якості праці [81, с. 546]. 

Говорячи про законодавство інших країн, вважаю за необхідне навести 

наступний приклад. Так, до певної міри сприяє реалізації принципу гарантії 

виплати заробітної плати в Трудовому кодексі Републіки Білорусь норма, 

закріплена у ст. 76 «Резервний фонд заробітної плати», відповідно до якої 

для забезпечення виплати належної працівникам заробітної плати та інших, 

передбачених законом виплат у випадку економічної неспроможності 

(банкрутства), ліквідації, реорганізації та в інших випадках, роботодавці 

зобов’язані створювати резервний фонд заробітної плати [82]. 

Проте ні положень щодо установи-гаранта, ні щодо створення 

резервного фонду забезпечення виплати заробітної плати у національному 

законодавстві України немає, що аж ніяк не може свідчити про забезпечення 

достатніх правових механізмів захисту права на заробітну плату в нашій 

державі. 

Отже, становлення інституту оплати праці в Україні вимагає вивчення 

міжнародно-правового досвіду з метою імплементації як окремих норм 

регулювання, так і міжнародно-правових принципів, що, в свою чергу, дасть 

нам можливість забезпечити належний та ефективний захист прав 

працівників на оплату праці. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Підсумовуючи викладене, можна сформулювати наступні висновки 

до першого розділу дисертаційного дослідження. 

1. Виокремлення трудового права в самостійну галузь права і 

розвиток правового регулювання права працівників на оплату праці не 

відбувалось одночасно. Ще в стародавні часи існував та був встановлений 

зв’язок між працею та її оплатою, зокрема між величиною винагороди та 
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якістю виконаної роботи. Винагорода за працю завжди була у числі 

основних цінностей для людини незалежно від того, в який період вона 

жила. Аналізуючи історію появи феномену винагороди за працю, можна 

дійти висновку, що винагорода за працю у тій чи іншій формі існувала і 

певним чином регламентувалася з моменту появи власне такого явища як 

наймана праця.  

2. Уже в період Київської Русі існували норми, які гарантували не 

тільки право працівників на оплату праці, яка, до того ж, була досить 

значною за розміром, а й передбачали  захист цього права. Найвідоміша 

пам’ятка з тих часів Руська правда не тільки вперше законодавчо 

закріпила обов’язковість виплат за певну роботу, що важливо було в 

умовах панування натурального господарство, але й вперше встановила 

відповідальність за таку невиплату. 

3. Наведення у визначенні поняття «заробітна плата» такої ознаки 

як «оплата за виконану роботу» є не у всіх випадках правильною, 

оскільки навіть якщо роботодавець протягом певного строку не доручив 

працівнику жодної роботи, але працівник підпорядковувався правилам 

внутрішнього трудового розпорядку (виходив на роботу, перебував на 

робочому місці в робочий час), тобто виконував трудову функцію, то 

роботодавець зобов’язаний виплатити йому заробітну плату. З 

урахуванням цього, пропоную виключити з законодавчих визначень 

поняття «заробітна плата» ознаку «за виконану роботу», замінивши її на 

«за виконання трудової функції». 

4. На відміну від актів МОП, чинне законодавство України не 

гарантує при визначенні максимальної суми, що може бути відрахована із 

заробітної плати працівника за будь-який період часу, врахування 

наявних економічних потреб працівника та його сім’ї, які у будь-якому 

випадку мають бути взяті до уваги. Враховуючи це, на думку дисертанта, 

ст. 262 проекту Трудового кодексу України необхідно привести у 

відповідність до ст. 10 Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати, 
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закріпивши, що при визначенні розміру відрахувань із заробітної плати 

працівника у будь-якому випадку підлягають врахуванню потреби 

працівника та його сім’ї. 

5. Проблема забезпечення достатнього життєвого рівня працівників 

є комплексною, тобто її вирішення можливе не тільки шляхом 

удосконаленння механізмів встановлення мінімальної заробітної плати, а, 

в першу чергу, визначення реального розміру прожиткового мінімуму, 

здатного забезпечити достатній життєвий рівень для працівників . 

6. Відсутність дієвих механізмів реагування на порушення права 

працівників на оплату праці може призвести до соціальної нестабільності. 

Держава, яка проголошує себе соціальною, повинна брати на себе ризики 

невиплати заробітної плати роботодавцем, який здійснює підприємницьку 

діяльність, адже в протилежному випадку це буде суперечити 

конституційним зобов’язанням держави щодо здійснення політики, 

спрямованої на створення умов, які гарантують людині гідне існування і 

вільний розвиток. Проте ні положень щодо установи-гаранта, ні щодо 

створення резервного фонду забезпечення виплати заробітної плати у 

національному законодавстві України немає, що аж ніяк не може свідчити 

про забезпечення достатніх правових механізмів захисту права на 

заробітну плату в Україні. 

7. Залишення працівників у складі кредиторів без надання їм 

пріоритетних прав (в межах першої черги) над іншими кредиторами щодо 

задоволення вимог з погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати чи з інших питань (щодо активів, ліквідаційної маси тощо) не є 

безумовною гарантією захисту прав працівників на оплату праці. Для 

вирішення даної проблеми пропоную внести у законодавство норму, 

відповідно до якої суб’єкт господарювання перед початком найму 

працівників (а для прийнятих працівників – протягом певного 

встановленого періоду часу) зобов’язаний би був створити гарантійний 
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фонд виплати заробітної плати в межах фонду оплати праці від одного до 

трьох місяців. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ  І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 

ПРАЦІВНИКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 

 

2.1 Поняття та принципи захисту прав і законних інтересів 

працівників на оплату праці 

 

Важливою умовою практичної реалізації прав та інтересів працівників на 

оплату праці є законодавче закріплення способів, принципів та інших елементів 

механізму захисту відповідних прав. На теоретичному рівні закріплення права 

на захист прав і законних інтересів працівників на оплату праці та принципів 

такого захисту означає визначення основних елементів правового механізму 

захисту, їх взаємного відношення та місця в такому механізмі принципів. 

Практична цінність вищезазначеного полягає у тому, що за допомогою 

цього поняття можна показати системну дію всіх найважливіших правових 

засобів, покликаних захищати трудові права працівників. Основними 

елементами такого механізму є: а) дієва система трудового права і 

законодавства; б) правові принципи, які визначають напрями правового 

регулювання трудових відносин за участю працівників, а також зміст їхніх 

прав та обов’язків; в) система правозахисних органів у цій сфері, в тому числі 

органів нагляду і контролю [83, с. 10-11]. 

Актуальність питання захисту права працівників на оплату праці 

пояснюється невідповідністю чинного трудового законодавства новим 

економічним реаліям та неповним урахуванням особливостей всіх наявних 

організаційно-правових форм господарювання. Основними ж не 

економічними причинами порушення вимог законодавства про оплату праці 

є низький рівень правової культури, як з боку роботодавця, так і з боку 

працівника, а також низький рівень активності щодо цього питання 

професійних спілок. 

На сьогодні має місце інтенсивний перетік трудових ресурсів з 

«легального» сектора в «тіньовий». Збільшення кількості робочої сили в 
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«тіньовому» секторі економіки супроводжується інтенсифікацією праці, 

ігноруванням прав працівників на оплату праці та зниженням її рівня через 

низьку дієвість механізмів захисту прав на оплату праці. 

Питання захисту прав працівників на оплату праці в основному 

вивчалося в рамках загальних досліджень проблем правового регулювання 

оплати праці і не було окремим предметом вивчення в розрізі саме форм та 

способів захисту прав працівників на оплату праці. Так, частково його 

висвітлювали у своїх працях такі вчені як Н.Б. Болотіна, О.В. Валецька,                

М.О. Кабаченко, І.В. Лагутіна, П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, 

Я.В. Сімутіна, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко 

та ін. 

Основними причинами масових порушень законодавства України про 

оплату праці Г.І.Чанишева та Н.І.Болотіна називають відсутність ефективних 

економічних, адміністративних та кримінально-правових механізмів, які б  

примушували  роботодавців до безумовного їх виконання; недобросовісний 

відомчий та регіональний контроль за дотриманням законодавства про працю 

і оплату праці галузевих міністерств, відомств, органів місцевої виконавчої 

влади; відсутність ефективних юридичних та організаційних процедур 

забезпечення реального й відповідного представництва інтересів держави в 

акціонерних організаціях, де є частина  державної   власності;   недієздатність 

комісій по трудових спорах; низький рівень правових знань та 

безвідповідальність керівників організацій, посадових осіб і персоналу щодо 

дотримання трудового законодавства [84, с. 365-366]. 

Повністю погоджуючись з вищенаведеною позицією вчених, додатково 

зазначу, що причинами порушень законодавства про оплату праці є також 

невідповідність чинного трудового законодавства в частині оплати праці 

відносинам у сфері господарювання. Крім того, дозволю собі розширити таку 

причину як низький рівень правових знань суб’єктів права на оплату праці, а 

саме – низький рівень правової культури, причому як з боку роботодавця, 

який не завжди має бажання дотримуватись вимог законодавства про оплату 
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праці, так і з боку працівника, який не знає як захистити свої порушені права 

на оплату праці, або не завжди готовий (не проявляє активність) це зробити. 

Також, погоджуючись з такою причиною як недієздатність комісії по 

трудових спорах (яка буде детально описана в подальшому), узагальню та 

назву ще одну причину – недостатню ефективність колективних форм 

захисту (включаючи професійні спілки тощо). Крім того, серед причин 

порушення законодавства України про оплату праці виділю також і 

недосконалість та неефективність застосування самого законодавства про 

оплату праці.   

Належний захист такого суб’єктивного права як право на оплату праці 

є передумовою ефективної реалізації цього суб’єктивного права. Функція 

захисту властива трудовому праву як ніякому іншому, оскільки саме трудове 

право було створено як право захисту найманих працівників. 

Питання захисту права працівників на оплату праці, зважаючи на його 

соціальну актуальність та значущість, слід віднести до найважливіших 

питань трудового права.  

Я.В. Сімутіна зазначає, що захист прав працівників на оплату праці 

здійснюється за допомогою регулятивних та охоронних норм. При цьому за 

допомогою регулятивних норм: 1) закріплюється право кожного працівника 

на оплату праці, що означає право на своєчасну виплату грошової 

винагороди у розмірі, не нижчому за визначену законодавством мінімальну 

заробітну плату, та який є пропорційним до обсягу виконаної роботи; 

2) регламентується право кожного на своєчасний розрахунок при звільненні; 

3) визначається право кожного працівника на оплачувану відпустку тощо [53, 

с. 91-92]. 

За допомогою охоронних норм в трудовому законодавстві 

регламентуються методи та засоби захисту прав працівника на оплату праці 

із застосуванням заходів державного примусу. Зокрема до них належать такі 

норми Кодексу законів про працю України, які передбачають 

відповідальність роботодавця за затримання у здійсненні розрахунку при 
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звільненні працівника, а також норми інших актів трудового законодавства, 

наприклад, Закону України «Про оплату праці», якими закріплено право 

працівника на судовий захист свого порушеного права на оплату праці, а 

також право на застосування інших, не заборонених законом, засобів захисту 

свого порушеного права або охоронюваного законом інтересу. 

Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1999 року № 757-

XIV  «Про засади державної політики України в галузі прав і свобод 

людини», редакція якої не змінювалась з часу прийняття, одними з основних 

напрямів державної політики в галузі прав людини зазначено: створення 

належних умов, вироблення механізмів і процедур для повної і 

безперешкодної реалізації кожною особою своїх прав та законних інтересів; 

приведення законодавства України у відповідність до універсальних 

стандартів прав людини ООН та Ради Європи; реформування 

адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства з метою 

належного забезпечення реалізації громадянами своїх прав та законних 

інтересів у сфері діяльності виконавчої влади, їх дієвої охорони та захисту в 

суді у разі їх порушення; створення системи адміністративної юстиції з 

метою захисту прав і основних свобод людини і громадянина; визнання в 

установленому порядку юрисдикції міжнародних органів захисту прав 

людини; утворення ефективної судової влади як гаранта прав і основних 

свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України; 

спрямування діяльності прокуратури на зміцнення демократичної, соціально-

правової держави та забезпечення верховенства права, додержання прав і 

основних свобод людини і громадянина; сприяння розвитку системи органів 

несудового захисту прав і свобод людини, надання підтримки громадським 

організаціям у сфері захисту прав людини [85]. 

Оскільки законодавче визначення поняття «захист прав людини» 

відсутнє, необхідно розглянути підходи до сутності та змісту цієї категорії, 

вироблені юридичною наукою. 
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«Захист суб’єктивних прав, – зазначає О.В. Іванов, – складається з 

вчинення юрисдикційним органом держави певних владних дій, спрямованих 

на забезпечення уповноваженій особі можливості реалізації належного їй 

права й на примус зобов’язаних осіб до здійснення певних дій на користь 

уповноваженого» [86, с. 151].  

С.К. Сабікенов стверджує, що захист суб’єктивних прав та інтересів, 

які охороняються законом, – це здійснювана у встановленому законом 

порядку правозастосовна діяльність органів держави, зумовлена порушенням 

або заперечуванням суб’єктивних прав і інтересів громадян, що 

охороняються законом, мета якої полягає у відновленні або підтвердженні 

цих прав та інтересів [87, с. 62]. 

Проте, на мою думку, захист суб’єктивних прав може здійснюватись  

не тільки державою. Наведене не виключає обов’язку держави щодо 

забезпечення такого захисту, створення умов для його здійснення.  

Висвітлена мною позиція знаходить своє відображення і у механізмі 

захисту прав працівників на оплату праці, оскільки такий захист може 

здійснюватися не тільки державою, а безпосередньо працівниками, їх 

об’єднаннями. Тому, на погляд дисертанта, більш доцільним було б 

визначити поняття захисту прав як систему передумов, заходів та способів, 

спрямованих на забезпечення реалізації відновлення порушеного права або 

охоронюваного законом інтересу чи визнання такого.  

Вищезазначену думку щодо включення у зміст поняття «захист», в 

тому числі і передумов як статичного чинника, вважаю за необхідне 

обгрунтувати і навести існуючі погляди науковців на співвідношення понять 

«захист» і «охорона». 

Так, Л.Д. Воєводін стверджує, що охорона основних прав громадян 

найбільше полягає у забезпеченні умов та засобів для фактичного 

користування ними кожним громадянином, тобто під «охороною» науковець 

розуміє як охорону, так і захист [88, с. 61]. Проте перевагу щодо тлумачення 

цього питання, на мою думку, слід віддати П.М. Рабіновичу, який визначає 
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поняття «охорона» та «захист» в якості окремих ознак (складових) змісту 

поняття «забезпечення прав і свобод людини» як державної діяльності щодо 

створення умов для здійснення прав і свобод людини [89, с. 7].   

Запропоноване мною визначення захисту прав узгоджується також з 

позиціями таких вчених як І.А. Тимченко, І.В. Ростовщиков, К.Б.Толкачев, 

А.Г.Хабібулін. І.А.Тимченко, зокрема, під забезпеченням прав людини 

розуміє систему їх гарантування, тобто систему загальних умов і спеціальних 

(юридичних) засобів, що забезпечують їх правомірну реалізацію, а в 

необхідних випадках їх охорону [90, с. 80-81]. На думку І.В. Ростовщикова, 

забезпечення прав і свобод особи в широкому розумінні – це створення 

найбільш сприятливих умов для їх ефективної реалізації [91, с. 195-196].              

К.Б. Толкачев і А.Г. Хабібулін стверджують: «Забезпечення» означає 

діяльність державних органів, громадських організацій, посадових осіб і 

громадян по здійсненню своїх функцій, компетенції, обов’язків з метою 

створення оптимальних умов для суворої, неухильної реалізації правових 

розпоряджень та правомірного здійснення прав і свобод» [92, с. 41]. 

При цьому запропоновану С.К. Сабікеновим ознаку «підтвердження 

права чи інтересу» [87, с. 62] вважаю не доцільним включати у визначення 

поняття захисту прав, оскільки саме існування права не потребує здійснення 

дій чи діяльності по його захисту, а така необхідність виникає лише у 

випадку його оспорення чи порушення.  

Відразу слід зазначити, що поняття «захист» відрізняється від поняття 

«захищеність», оскільки захищеність характеризує захист, його ефективність, 

та є суб’єктивною формою усвідомлення стану та рівня захисту. 

Крім того, в літературі існують різні погляди на співвідношення  

понять «захист прав» і «охорона прав». 

На думку М.В. Вітрука, поняття «захист» і «охорона» складають єдине 

ціле, що називається «охороною (захистом) прав і обов’язків», а поняття 

«охорона» і «захист» вживаються як синоніми [93, с. 54]. 
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Проте поняття «захист» та «охорона», на мій погляд, є різними за своїм 

змістом. Також, як зазначалось у даному дослідженні вище, ототожнення, 

синонімізація різних понять суперечить принципу юридичної визначеності. 

М.І. Матузов у даному контексті стверджує: «Взагалі охорона і захист 

суб’єктивного права або охоронюваного законом інтересу – не одне й теж, 

оскільки охороняються вони постійно, а захищаються тільки тоді, коли 

порушуються. Захист є моментом охорони, одна з її форм. Ці поняття не 

збігаються» [94, с. 131]. Наведене – це приклад вузького розуміння поняття 

захисту, проте воно важливе в прикладному аспекті.  

Слід погодитися з В.М. Андріївим у тому, що охорона та захист 

трудових прав є окремими самостійними правовими явищами, яким 

притаманні власні специфічні особливості. Охорона трудових прав, 

наголошує вчений, – це превентивні дії з недопущення порушень трудових 

прав. … Відповідно, охорона трудових прав здійснюється шляхом 

відповідної діяльності державних органів, уповноважених на створення норм 

права [2, с. 171].  Захист трудових прав вчений пропонує розуміти як дії з 

відновлення порушених трудових прав, спрямовані на встановлення 

справедливості та забезпечення дотримання законних прав та інтересів 

працівників. Відтак, захист трудових прав відбувається після їх порушення 

або в момент порушення (такий захист зазвичай можливий під час 

правопорушення, що є тривалим у часі) [2, с. 172]. 

І.В. Лагутіна розглядає поняття захисту трудових прав у широкому і 

вузькому значеннях. У вузькому значенні – це забезпечення додержання 

трудових прав, попередження і профілактика їх порушень, реальне 

поновлення незаконно порушених прав і встановлення трудовим 

законодавством та діями відповідних органів реальної ефективної 

відповідальності роботодавців за порушення трудових прав працівників. У 

широкому значенні – це реалізація захисної функції трудового права, яка, у 

свою чергу, відображає захисну функцію держави [95, с. 25]. 
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У науці трудового права під захистом прав та законних інтересів 

працівників загалом розуміють, перш за все, усунення перешкод у  

здійсненні чи поновленні порушеного права та відшкодування заподіяної 

цим порушенням шкоди  96, с. 7. 

Однак можна зустріти і більш широкі визначення. Так, О.В. Касмінін 

під поняттям «захист конституційних трудових прав та інтересів 

працівників» запропонував розуміти систему правових форм, матеріально-

правових заходів, організаційних і процесуальних способів та засобів, котрі 

реалізують державні й недержавні суб’єкти захисту, що діють в інтерсах 

працівників, та спрямовані на припинення порушень норм Основного Закону 

України, трудового законодавства, їх попередження, відновлення незаконно 

порушених конституційних трудових прав, а також притягнення винних до 

цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності [97, с. 7]. 

Правовий захист як юридична діяльність включає правотворчу і 

правозастосовну діяльність. Правотворча (законотворча, нормотворча) 

діяльність в рамках правового захисту представляє собою розробку, видання 

і здійснення уповноваженими на це органами норм права, в яких 

закріплюються гарантії охорони і захисту прав людини, встановлюються 

повноваження суб’єктів правозахисних правовідносин, процесуальний 

порядок реалізації права на захист і відповідальність суб’єктів за порушення 

прав [98, с. 23]. 

У нашій державі на даному етапі захист права працівників на оплату 

праці активізується правозахисною діяльністю у національних та 

міжнародних інституціях й імплементацією міжнародних стандартів у 

національне законодавство та юридичну практику [99, с. 68]. 

На думку дисертанта, можна виділити наступні ознаки здійснення 

захисту прав працівників на оплату праці: 1) для здійснення такого необхідні 

передумови (наявність права чи охоронюваного законом інтересу, його 

порушення, оспорювання чи невизнання та наявність в особи права на 

захист); 2) можливість реалізації (здійснення) права на захист; 3) захист 
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повинен здійснюватись за допомогою засобів та у певний спосіб, які в 

сукупності з іншими ознаками (характером тощо) визначають форму захисту; 

4) наявність мети захисту – відновлення, визнання чи підтвердження права 

чи інтересу.  

При цьому слід зазначити, що такою складовою поняття захисту, як 

мета, у юридичній літературі переважно нехтують. Проте така позиція є 

хибною, адже вона призводить до неналежного дослідження поняття і, 

відповідно, до неможливості досягнення мети захисту, розробка якої є 

необхідною, особливо при застосуванні засобів захисту органами державного 

примусу.   

Таким чином, право на захист необхідно розглядати як самостійне 

суб’єктивне право. 

М.Г. Александров вказував, що суб’єктивне право на захист 

складається з трьох правомочностей: 

а) можливості поведінки самого власника права; 

б) можливості вимагати певної поведінки від зобов’язаних осіб; 

в) можливості застосувати примусову силу держави у випадку 

невиконання вимог зобов’язаними особами [100, с. 108-109].  

З такою позицією М.Г. Александрова не погоджувався В.П. Грібанов, 

який зазначав, що право на захист не зводиться тільки до можливості 

звернення за захистом до державних органів, а й включає можливість 

правомочної особи використати всі дозволені законом засоби особистого 

примусового впливу на порушника, захищати належне йому право власними 

діями фактичного порядку (самозахист цивільних прав, застосування самою 

правомочною особою заходів оперативного впливу) [101, с. 106].  

Аналіз чинного законодавства свідчить, що в матеріально-правовому 

аспекті право на захист, зокрема від несвоєчасної виплати заробітної плати, 

включає в себе наступні елементи можливостей: 
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– можливість працівника, право на оплату праці якого порушено, 

використати не заборонені законом засоби примусу до порушника, у тому 

числі і за допомогою самозахисту; 

– можливість працівника, право на оплату праці якого порушено, 

звернутися до компетентного органу (державного чи іншого) з вимогою про  

захист порушеного права. 

Як зазначають професори М.В. Лушнікова та А.М. Лушніков, у 

сучасній теорії права отримала поширення концепція регулятивних та 

охоронних суб’єктивних прав та приниципово новий погляд на кваліфікацію 

права на захист. У зв’язку з цим вони виділяють регулятивні суб’єктивні 

права, що існують в рамках регулятивних правовідносин, та охоронні 

суб’єктивні права (право на захист). Регулятивні суб’єктивні трудові права, 

на думку вчених, поділяються на дві групи. Перша пов’язана винятково з 

власними односторонніми діями правомочної особи. Друга група передбачає 

право вимагати певної поведінки від зобов’язаної особи [3, с. 738-739]. Отже, 

право працівника на своєчасну та повну виплату заробітної плати належить 

до другої групи регулятивних суб’єктивних прав.  

При цьому регулятивні правовідносини – це результат нормального 

безконфліктного позитивного правового регулювання. Коли механізм 

позитивного регулювання дає збій, суб’єктивні права порушуються або 

оскаржуються, тоді виникає необхідність в охоронному механізмі захисту 

суб’єктивних прав. Охоронне суб’єктивне право – це право на захист. Воно 

реалізується в рамках особливих охоронних правовідносин [3, с. 739]. 

У залежності від характеру дій, які здійснює суб’єкт, у теорії держави і 

права виділяють чотири форми реалізації прав: додержання, виконання, 

використання, застосування.  

Захист прав працівників на оплату праці може здійснюватись у формах 

використання та застосування. Вибір форми реалізації права залежить від 

об’єкта та суб’єкта захисту права.  
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В.В. Коробченко зазначає, що суб’єктивне трудове право працівника є 

втіленням гарантування працівнику можливості діяти певним чином, 

обумовленої обов’язками роботодавця і забезпеченої державним примусом. 

Це надана працівнику у відповідності до законодавства, колективного та 

індивідуального трудового договору, угоди про працю гарантована свобода 

дій для задоволення його власних інтересів, що реалізується у трудових 

правовідносинах [102, с. 59-67]. 

При захисті прав на оплату праці об’єктами захисту є права 

працівників на оплату праці та охоронювані законом інтереси.  

У філософській науці інтерес розглядається у вигляді реальної причини 

соціальних дій, подій, звершень, що стоїть за безпосередніми мотивами 

індивідів, соціальних груп, класів, які беруть участь у цих діях [103, с. 213]. 

Проте для цього дослідження слід звернутися до поняття «інтерес» з правової 

точки зору. 

Так, на думку С.Ф. Кечек’яна, інтерес можна розглядати в двох 

аспектах – як прагнення індивіда отримати благо і як саме благо, до якого 

прагне індивід [104].   

Л.І. Петражицький визначає інтерес як мету, до якої прагне особа, але 

яка, разом з тим, не може бути сутністю суб’єктивного права [105, с. 358]. 

У теорії права визначення охоронюваного законом інтересу як об’єкта 

захисту є неоднозначним. А.В. Малько вважає, що охоронюваний законом 

інтерес може бути розглянутий як юридичний дозвіл (дозволеність) суб’єкту 

користуватися конкретним соціальним благом, а в деяких випадках 

звертатися за захистом до компетентних органів з метою задоволення своїх 

потреб, які не суперечать суспільним потребам, який відображений в 

об’єктивному праві чи витікає з загального змісту і певною мірою 

гарантований державою [106, с. 218-219]. 

Законний інтерес, на відміну від суб’єктивного права, є простою 

правовою дозволеністю, в якій відсутня вказівка діяти передбаченим законом 
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способом і вимагати відповідної поведінки від інших осіб, і яка не 

забезпечена конкретним юридичним обов’язком. 

Зміст законного інтересу складається з двох елементів (прагнень):                

а) користування конкретним соціальним благом; б) звернення у необхідних 

випадках за захистом до компетентних органів держави або громадських 

організацій [107, с. 344]. 

При цьому необхідною ознакою правового інтересу, яка визначає 

передумову правового захисту такого, є його законність. Так, як зазначає 

Н.В. Вітрук, для того щоб інтерес особи був визнаний законним, він повинен 

бути не протиправним [108, с. 149].  

Як вказує О.І. Чепис, охоронювані законом інтереси – це правове 

явище, якому притаманні наступні ознаки: а) не може суперечити загальним 

засадам цивільного права; б) виходить за межі змісту суб’єктивного права; в) 

не опосередковане правовими нормами; г) має на меті задоволення 

соціально-економічних потреб; ґ) означає прагнення (не юридичну 

можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом; д) реалізується у цивільних 

правовідносинах; е) є самостійним об’єктом судового захисту та інших 

засобів правової охорони [109, с. 131].  

На думку А.М. Лушнікова та М.А. Лушнікової, поняття законного 

інтересу в трудовому праві має свої галузеві особливості. Інтерес як потреба 

особи набуває характеру законного інтересу у випадку визнання його таким 

законодавцем. Якщо суб’єктивні трудові права регулюються і захищаються в 

нормативному порядку, то інтереси тільки охороняються правом [3, с. 742]. 

Слід погодитися з твердженням вчених, що законний інтерес у трудовому 

праві, на відміну від суб’єктивного права, включає в свій зміст тільки 

загальну правомочність на «свої дії» і не містить правомочностей на «чужі 

дії», тобто цій правомочності не кореспондують обов’язки інших осіб. Однак 

законний інтерес забезпечується захистом. Право на захист законних 

інтересів включає правомочність на власні дії по захисту інтересу, 
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наприклад, самозахист працівником своїх трудових інтересів способами, не 

забороненими законом, а також правомочності на звернення до 

юрисдикційного органу, наприклад, до трудового арбітражу. Охорона 

законних інтересів, на відміну від суб’єктивного права, забезпечується 

специфічними формами і способами захисту, що грунтуються на примирно-

посередницьких процедурах, включаючи страйк [3, с. 743-744].  

З урахуванням наведеного, зазначу, що при захисті прав на оплату 

праці в широкому розумінні об’єктами захисту є як права працівників на 

оплату праці, так і охоронювані законом інтереси, оскільки наявність 

інтересу обумовлюється самою соціальною сутністю права на оплату праці. 

Незважаючи на різноманітність функцій трудового права, слід 

відмітити, що саме трудове право як галузь виникло з метою захисту 

трудових прав працівників, а, отже, захисна функція є його основною 

функцією. Причому захисна функція трудового права стає дедалі 

актуальнішою на фоні масового та систематичного порушення прав 

працівників на оплату праці, про які йтиметься далі. 

Слід відзначити, що класифікація принципів захисту прав працівників 

на оплату праці у юридичній літературі не розроблена, тому спроба такої 

класифікації здійснюється вперше. Проте у даному дослідженні використано 

погляди на принципи права та безпосередньо принципи оплати праці таких 

вчених як В.А. Василенко, А.М. Колодій, Р.З. Лівшиць, В.І. Нікітинський,  

П.М. Рабінович, Н.М. Хуторян. 

Як зазначає Н.М. Хуторян, для того щоб правові ідеї і тенденції, 

закріплені в конкретних правових нормах, вважалися принципами саме 

трудового права, вони повинні відповідати певним вимогам [110, с. 51]. 

Принципи властиві як праву в цілому, так і галузі, інституту тощо, 

тому принципи можна класифікувати за різними критеріями в залежності від 

обраної сфери чи іншої вихідної даної для класифікації.  

При дослідженні принципів захисту прав працівників на оплату праці 

слід переважно застосовувати дедуктивний метод, оскільки принципи 
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інституту не можуть суперечити принципам галузі права. Відтак, перш ніж 

досліджувати принципи захисту прав працівників на оплату праці, слід 

навести погляди вчених на принципи права загалом.   

Існують різні підходи до класифікації та, відповідно, визначення 

принципів права. 

П.М. Рабінович, зокрема, виділяє, зводячи у класифікацію, такі 

принципи права: 1) загальнолюдські (цивілізаційні); 2) типологічні принципи 

об’єктивного юридичного права, які властиві усім правовим системам 

певного історичного типу, відображають його соціально-змістовну сутність; 

3) конкретно-історичні принципи права – засади, які відображають специфіку 

права певної держави у реальних соціальних умовах; 4) галузеві та 

5) міжгалузеві принципи права, що  охоплюють, відповідно, одну чи декілька 

галузей [111, с. 82-84].  

А.М. Колодій виділяє наступні принципи: 1) правосвідомості; 

2) правоутворення; 3) правотворчості, а з них – законотворчості і 

нормотворчості; 4) принципи системи права: а) загальноправові (основні), 

б) міжгалузеві, в) галузеві, г) інститутів права; 5) принципи структури права: 

а) загальносоціального і юридичного, б) публічного і приватного, 

в) регулятивного і охоронного, г) матеріального і процесуального, 

ґ) об’єктивного і суб’єктивного; 6) правореалізації, а з них – 

правозастосування; 7) правоохорони, а з них – правосуддя і юридичної 

відповідальності [112, с. 31]. 

Р.З. Лівшиць та В.І. Нікітинський дають таку класифікацію принципів 

права: «Принципи права можуть охоплювати всю правову систему (загальні 

принципи), окремі групи галузей права (міжгалузеві принципи), окремі галузі 

права (галузеві принципи), окремі інститути і навіть окремі групи норм 

всередині інститутів» [113, с. 33]. 

Не вдаючись до інших прикладів, зазначу, що критеріїв для 

класифікації може бути дуже багато, і всі вони, у випадку належного їх 

обґрунтування, можуть бути правильними. 
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Виходячи з положень трудового законодавства України, можна 

виділити ряд принципів оплати праці, а саме: принцип гарантованості оплати 

праці, принцип рівності оплати за однакову працю, принцип єдності та 

диференціації оплати праці, принцип невідворотності захисту права на 

оплату праці та інші. При цьому зазначу, що принципи захисту прав 

працівників на оплату праці співвідносяться з принципами оплати праці як на 

горизонтальному (знаходяться між деякими принципами, частково їх 

поєднуючи), так і на вертикальному (конкретизують той чи інший принцип) 

рівнях. 

Крім того, слід зазначити, що принципи захисту прав та охоронюваних 

законом інтересів на оплату праці виражені в законодавстві не тільки на 

винятково національному рівні, але й на міжнародному і співвідносяться, за 

умови імплементації, як загальні (міжнародні) та безпосередні (винятково 

національні).  

Варто звернути увагу на те, що принципи оплати праці не є 

принципами виплати заробітної плати. Зазначене обумовлюється різними 

поглядами на співвідношення понять «оплата праці» та «заробітна плата», 

про що йшлося у попередньому розділі даного дисертаційного дослідження.  

Враховуючи наведеного вище, пропоную виділяти наступні принципи 

захисту прав працівників на оплату праці: 

– принцип єдності та диференціації – це в розрізі суб’єктів права 

встановлення, з одного боку, єдиних прав на захист для різних суб’єктів 

трудового права (як роботодавець, так і працівник можуть звернутись до 

суду за захистом свої прав), так і, з іншого боку, для кожного суб’єкта 

трудових прав права на захист прав на оплату праці будуть різними. Вказане 

пояснюється природою співвідношення інтересів суб’єктів трудових прав 

(права працівника на оплату праці кореспондують обов’язки роботодавця та, 

в деяких випадках, держави і навпаки); 

– принцип гарантованості захисту, який передбачає, що при захисті 

трудових прав сторони конфлікту мають рівні права та обов’язки щодо 
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здійснення такого захисту. В даному випадку не йдеться про рівність прав та 

обов’язків працівника (об’єднань працівників) та роботодавця, а мова іде про 

рівні можливості для захисту порушеного права чи охоронюваного законом 

інтересу на оплату праці, що зводиться до гарантування можливості захисту; 

– принцип забезпечення захисту у даному випадку може розглядатись 

по низхідній ланці і як обов’язок держави по забезпеченню суб’єктам права 

на захист прав чи охоронюваних законом інтересів на оплату праці, і як 

обов’язок роботодавця забезпечити таке право працівникам (забезпечити 

діяльність комісії по трудових спорах тощо);    

– принцип матеріальної зацікавленості – оскільки права чи 

охоронювані законом інтереси працівників чи роботодавця на оплату праці 

мають економічну мотивацію, а, отже, і економічну складову, то порушення, 

невизнання, заперечення чи оспорювання їх безпосередньо стосується 

економічних інтересів чи прав суб’єкта; 

– принцип адекватності захисту порушеного чи оспорюваного права 

або охоронюваного законом інтересу. Даний принцип розкривається через 

межі захисту. Так, захист закінчується з поновленням, визнанням чи 

підтвердженням права чи охоронюваного законом інтересу суб’єкта на 

оплату праці і, обираючи форму захисту, суб’єкт використовує при цьому 

винятково ті способи, які необхідні для захисту винятково певного виду 

порушеного чи оспорюваного права; 

– принцип рівності сторін. Його суть полягає в тому, що рівні суб’єкти 

захисту при рівному об’єкті захисту обирають з однакового переліку форм 

захисту. При цьому під поняттям «суб’єкт захисту» мають на увазі особу, 

права якої порушені. Слід також зауважити, що дане поняття для визначення 

принципу слід максимально конкретизувати, наприклад, працівник, який 

перебуває у відпустці по догляду за дитиною, оскільки рівність сторін може 

бути досягнута винятково при рівному (тотожному) переліку ознак, які їх 

характеризують; 
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– принцип простоти й доступності захисту. Він означає створення 

максимальних умов для забезпечення самого захисту, забезпечення простоти 

та зрозумілості як матеріального, так і процесуального права для юридично 

некваліфікованих осіб, можливостей кожному скористатись захистом; 

– принцип оперативності захисту передбачає створення таких умов для 

захисту прав чи охоронюваних законом інтересів працівників на оплату 

праці, за яких сам захист буде здійснюватись швидко та в логічній 

послідовності дій і наслідків, що забезпечить його ефективність;  

– принцип індивідуального та колективного захисту означає, що певні 

права та охоронювані законом інтереси працівників можуть бути захищені як 

індивідуально, так і колективно; 

– принцип невідворотності захисту означає досягнення такої 

юридичної конструкції норм в інституті захисту прав та охоронюваних 

законом інтересів працівників на оплату праці, за яких при будь-якому 

невизнанні, оспорюванні чи порушенні права чи інтересу на оплату праці, 

його захист буде не залежати від волі суб’єкта, право чи інтерес якого 

порушено, а буде невідворотнім у будь-якому випадку; 

– принцип координації та узгодженості захисту державою. Його 

сутність полягає у тому, що державна політика повинна бути зосереджена на 

забезпеченні координації та узгодженості роботи структур, однією з функцій 

яких є забезпечення захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

працівників на оплату праці чи безпосереднє здійснення такого захисту. 

Таким чином забезпечуватиметься системний підхід до виконання державою 

своєї функції. 

Слід зазначити, що, наводячи вищезазначену класифікацію принципів 

захисту прав та охоронюваних законом інтересів працівників на оплату 

праці, до окремої класифікації таких принципів не вдаюсь, оскільки, на мою 

думку, класифікувати їх можна за кожним із запропонованих вище 

науковцями критеріїв чи за будь-якими обґрунтованими іншими з тих 

підстав, що обґрунтований критерій не може заперечуватись, а, отже, 
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класифікація за ним має право на існування. Наводити різні класифікації 

принципів захисту прав та охоронюваних законом інтересів працівників на 

оплату праці можна було б практично безкінечно, що позбавило б дане 

дослідження раціонального сенсу.  

Варто зазначити, що вищезазначені принципи оплати праці дають нам 

можливість побудови правильної системи захисту прав працівників на оплату 

праці, яка буде мати чітке внутрішнє співвідношення та гарантувати дієвість 

захисту як шляхом забезпечення права, так і шляхом захисту від порушення.    

Дотримання цих принципів надасть можливість вирішити одну із 

найбільш актуальних проблем, а саме підвищити рівень життя людей. Якщо 

працівники матимуть належний захист оплати праці, відповідний рівень 

заробітної плати, то зростатиме добробут населення, а разом з цим і 

економічний рівень нашої держави. Принципи оплати праці – це координати 

того шляху, яким повинна рухатись країна, котра прагне не лише «де-юре» 

закріплення статусу соціальної, правової держави, а й «де-факто». 

 

 

2.2 Форми, способи та засоби захисту прав та інтересів працівників 

на оплату праці: загальна характеристика 

 

Захист прав здійснюється за допомогою належних форм та способів і 

засобів захисту, які, в свою чергу, мають певне співвідношення. Не дивлячись 

на те, що за останні роки неодноразово здійснювалися спроби комплексного 

наукового дослідження проблеми захисту трудових прав працівників, у науці 

трудового права до цього часу немає єдиного підходу до визначення понять 

«форма захисту», «спосіб захисту», «засіб захисту». Не розмежовано ці 

терміни й у проекті Трудового кодексу України.  

Невизначеність у законодавстві та недослідженість у теорії трудового 

права проблеми способів захисту прав призводить до того, що той 

різноманітний і ефективний юридичний інструментарій, який напрацьовано у 

законодавстві та юридичній науці протягом тривалого часу, недостатньо 
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використовується у законодавстві про працю. Це призводить до того, що в 

одних випадках трудове законодавство взагалі не передбачає жодних 

способів захисту прав, в інших – встановлені способи не можна оцінити як 

адекватні тим суспільним відносинам, на які вони впливають, а в окремих з 

них – можливість застосування тих чи інших способів захисту прав взагалі 

залишається невизначеною [114, с. 53]. 

Деякі вчені, на думку дисертанта, недостатньо послідовно 

розмежовують поняття «форма захисту» та «спосіб захисту». Так, 

М. В. Лушнікова и А. М. Лушніков, говорячи про юрисдикційну форму 

захисту права, визначають її як порядок юридичної діяльності по захисту 

прав, а спосіб захисту права – як передбачені законом дії, спрямовані на 

усунення перепон при здійсненні прав [3, с. 749]. Водночас, у межах 

неюрисдикційної форми захисту до способів захисту права вони відносять 

колективні форми захисту трудових прав та інтересів представниками 

працівників та роботодавців, самозахист і доюрисдикційне врегулювання 

трудового спору зусиллями конфліктуючих сторін без звернення до 

спеціально уповноважених органів; при цьому виділяють дві неюрисдикційні 

форми захисту – захист трудових прав працівників професійними спілками та 

самозахист [115, с. 333]. Таким чином, вчені відносять одночасно до форм і 

до способів захисту самозахист, а до  способів захисту включають 

«колективні форми захисту трудових прав і законних інтересів  

представниками працівників та роботодавців». 

М.І. Іншин пропонує під формами захисту трудових прав працівників 

розглядати правовий комплекс особливих юридичних процедур, які можуть 

здійснювати правозастосовні та правозахисні органи (інституції, особи) і 

безпосередньо працівники в межах відповідного правозахисного процесу, що 

мають на меті реальне відновлення порушених трудових прав та подальшу, 

передбачену чинними нормативно-правовими актами, відповідну 

компенсацію за їх порушення матеріального, морального чи організаційно-

правового характеру. Під засобами захисту трудових прав працівника, на 
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думку професора, необхідно розуміти конкретні правові процедури, що 

здійснюють правозастосовні та правозахисні органи, інституція, особи (у разі 

звернення до них працівника) і безпосередньо працівник в межах 

правозахисного процесу обраної ним конкретної правової форми захисту 

порушених трудових прав [116, с. 73]. Отже, виходячи з твердження 

М.І. Іншина, поняття «форма захисту права» є ширшим та більш 

абстрактним, порівняно з поняттям «засіб захисту», з чим слід повністю 

погодитися. 

Цікаву структуру захисту трудових прав сформулювала 

Т.О. Нестерова. Під формою захисту права вона розуміє вид юридичної 

діяльності, в якій існують охоронні правовідносини трудового права, і 

виділяє її чотири форми: судову, управлінську, громадську і безпосередню.  

Спосіб захисту права – це порядок реалізації суб’єктами охоронних 

правовідносин своїх правомочностей, наприклад, здійснення правосуддя, 

узгодження, самозахист та ін. Засоби ж захисту, на її думку, – це акти 

документування волі суб’єктів захисту та процесу їх взаємовідносин із 

застосування засобів захисту, що залежать від статусу суб’єкта. Окрім форм, 

способів та засобів захисту, Т.О. Нестерова виділяє заходи захисту, під якими 

розуміє цілі та результат охоронних правовідносин, спрямованих на 

забезпечення недоторканності, припинення порушень та ліквідацію наслідків 

порушень [117, с. 87, 89].  

Спираючись на розуміння форми захисту, що переважає в науці 

цивільного права [118, с. 32-37; 119, с. 561], а також на висновки вчених-

трудовиків про те, що форма захисту – це порядок здійснення захисту  [120, 

с. 82-84; 121, с.  312], пропонуємо під формою захисту права на оплату праці 

розуміти регламентований порядок діяльності, який здійснюється як 

компетентними державними органами або громадськими організаціями, так і 

самою зацікавленою особою, що спрямована на відновлення порушеного 

права, усунення перешкод у його реалізації, відшкодування або компенсацію 

шкоди, спричиненої порушенням цього права. 
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Відтак, форму захисту можна визначити як правову організованість, 

зовнішнє вираження діяльності, спрямованої на захист або відновлення 

порушеного права чи охоронюваного законом інтересу. 

Складовими частинами форм захисту права працівника на оплату праці 

є: 1) наділений відповідними повноваженнями суб’єкт захисту прав; 

2) способи захисту; 3) засоби захисту; 4) правила процедури захисту. 

Поняття «спосіб» означає різні шляхи досягнення однієї і тієї ж мети, в 

даному випадку – забезпечення захисту прав працівників на оплату праці як 

кінцевої доконаної форми – поновлення прав.  

І. В. Лагутіна стверджує, що способи захисту трудових прав та інтересів 

працівників можна визначити як сукупність дій, що застосовуються 

юрисдикційними органами, самою уповноваженою особою чи її 

представниками (профспілкою, іншими представниками працівників) з метою 

захисту трудових прав та інтересів шляхом припинення і попередження 

порушень трудового законодавства, поновлення порушених чи оспорюваних 

трудових прав і відшкодування заподіяної шкоди [95, с. 22].  

На думку дисертанта, підставою для застосування того чи іншого 

способу захисту права на оплату праці слід вважати не тільки пряме 

порушення права, адже таке розуміння обмежувало б поняття захисту, а будь-

яке посягання на суб’єктивне право, що може виявлятися у формах невизнання 

права, порушення права, оспорювання права. 

Отже, під способом захисту слід розуміти конкретну правову дію, яка 

полягає у відновленні порушеного трудового права, усуненні перешкод в його 

реалізації, відшкодуванні чи компенсації шкоди, завданої порушенням цього 

права. До способів захисту права на оплату праці слід віднести, наприклад, 

компенсацію за затримку виплати заробітної плати, відшкодування моральної 

шкоди тощо. 

Слід зазначити, що у Цивільному кодексі України наведений 

невичерпний перелік способів захисту порушеного права. Так, у ст. 16 

Цивільного кодексу України визначені такі способи захисту суб’єктивних прав 
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та законних інтересів осіб: визнання права; визнання правочину недійсним; 

припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до 

порушення; примусове виконання обов’язку в натурі; зміна правовідношення; 

припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити 

цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або 

законом [122]. 

Не дивлячись на те, що деякі способи захисту, передбачені ЦК України, 

взаємно переплітаються, закріплення в законі, навіть у такому недосконалому 

вигляді, найбільш поширених способів захисту необхідно вважати 

позитивним, оскільки особи, права яких порушені, а також органи, які 

вирішують спір, можуть орієнтуватися на можливі способи захисту порушених 

цивільних прав та інтересів. 

Кодекс законів про працю України, на відміну від Цивільного кодексу 

України, взагалі не містить згрупованого переліку способів захисту трудових 

прав.  

Відтак пропоную внести зміни до Кодексу законів про працю та 

включити у проект Трудового кодексу України окрему норму, яка б містила 

перелік способів захисту прав та охоронюваних законом інтересів працівників, 

у тому числі й на оплату праці. При цьому звертаю увагу, що з урахуванням 

динаміки розвитку інституту захисту прав та інтересів працівників на оплату 

праці даний перелік не є вичерпним. 

До переліку способів захисту можна віднести: попередження порушення, 

оспорювання чи невизнання права чи інтересу; припинення правопорушення; 

відновлення порушеного чи оспорюваного права; визнання права, інтересу чи 

факту; визнання недійсним чи скасування правового акта. 
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Захист порушеного права способом вирішення трудового спору в теорії 

трудового права завжди вважався пріоритетним способом захисту трудових 

прав. Так, вирішення трудового спору можна розглядати як один із способів 

захисту трудових прав в широкому розумінні, оскільки в результаті розгляду 

трудового спору відновлюються порушені трудові права, а також 

відшкодовується шкода, заподіяна працівнику, і здійснюється компенсація 

моральної шкоди. 

При цьому зазначу, що науковці поняття «засіб» і «спосіб» іноді 

вважають синонімами. Проте, на думку дисертанта, ці поняття є різними за 

обсягом та за змістом. На підставі наведених нижче обґрунтувань можна 

дійти висновку, що зміст поняття «спосіб» може входити в зміст поняття 

«засіб», проте, не навпаки. Саме в такому розумінні вони вживаються у 

даному дослідженні. 

У загальній теорії права поняття «правові засоби» розглядають як 

правові явища, що виражаються в інструментах та діяннях, за допомогою яких 

задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення 

соціально корисних цілей [123, с. 292]. Видається, що засоби захисту слід 

віднести до різновиду правових засобів. Отже, засоби захисту – це правові 

інструменти та юридично значущі діяння (дії та бездіяльність), за допомогою 

яких досягається мета захисту права. 

Таким чином, на думку дисертанта, під засобами захисту права на 

оплату праці слід розуміти сукупність інструментів та юридично значущих дій, 

що застосовуються та здійснюються уповноваженою особою та органами, які 

здійснюють захист, при виявленні факту порушення права і в ході його 

захисту, з метою відновлення порушеного права, усунення перешкод у його 

реалізації, відшкодування чи компенсації шкоди, яка завдана порушенням 

цього права.   

У теорії права, в тому числі і трудового права, існують різні підходи до 

класифікації форм захисту. Проте майже всі науковці солідарні щодо 
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класифікації форм захисту прав на юрисдикційну та неюрисдикційну форми 

захисту прав та охоронюваних законом інтересів. 

Термін «юрисдикція» походить від jus – «право» та dico – «говорю» і 

означає встановлену законом сукупність повноважень вирішувати правові 

спори, оцінювати дії особи або іншого суб’єкта права з позиції їх 

правомірності або неправомірності, затостосовувати юридичні санкції до 

правопорушників [124, с. 798].  

Виходячи з поняття юрисдикції, різниця між юрисдикційною та 

неюрисдикційною формами захисту полягає в тому, що при захисті права в 

юрисдикційній формі захист здійснює третій відносно сторін спору суб’єкт, 

який володіє повноваженнями щодо оцінки дій сторін спору з позиції їх 

правомірності чи неправомірності та прийняття обов’язкового для сторін 

рішення. При захисті ж права в неюрисдикційній формі оцінка правомірності 

дій сторін здійснюється самими сторонами (або їх представниками) і рішення 

приймається сторонами (їх представниками) самостійно за згодою або в 

односторонньому порядку.  

Найширшою за поширенням та використанням формою захисту 

трудових прав працівників, у тому числі прав на оплату праці, є 

юрисдикційна форма, яка передбачає діяльність уповноважених державою 

органів по захисту порушених або оспорюваних суб’єктивних прав чи 

законних інтересів. Зміст цієї форми полягає в тому, що особа, права та 

інтереси якої порушені, не визнаються чи оспорюються, звертається за їх 

захистом до державних або інших компетентних органів, наприклад, до суду, 

в органи прокуратури тощо. 

У межах юрисдикційної форми розрізняють загальний і спеціальний 

порядок захисту трудових прав та охоронюваних законом інтересів 

працівників на оплату праці. Так, під загальним порядком прийнято розуміти 

звернення до суду, оскільки, як ітиметься в подальшому, таке право не може 

бути поставлене в залежність від використання особою інших форм захисту. 

Під спеціальним порядком розуміється звернення особи до того чи іншого 
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органу, посадової особи, організації, які в силу своєї компетенції зобов’язані, 

вправі та наділені спеціальними повноваженнями (синтезом прав та 

обов’язків) на здійснення захисту. При цьому зазначу, що під спеціальним 

порядком захисту не слід розуміти винятково право звернення працівника до 

державного органу чи посадової особи, воно може бути виражене і у 

зверненні до комісії по трудових спорах тощо. 

Як зазначає І.В. Лагутіна, юрисдикційні форми захисту трудових прав 

та інтересів працівників можна також класифікувати на міжнародні та 

національні. Міжнародні форми включають адміністративні (контрольний 

механізм МОП) та судові (юрисдикція Європейського суду з прав людини). 

Відповідно національні юрисдикційні форми захисту передбачають захист 

трудових прав та інтересів в органах судової влади, органах по розгляду 

трудових спорів, а також в органах державного нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю [95, с. 37-38]. 

На сьогодні МОП має найбільш ефективну систему міжнародного 

контролю за забезпеченням застосування міжнародних трудових норм, яка 

включає: 

– розгляд доповідей та інформації урядів країн-членів МОП. Згідно зі 

Статутом МОП кожен з членів зобов’язується подавати щорічні доповіді 

Міжнародному бюро праці щодо вжитих ним заходів, спрямованих на 

застосування конвенцій, до яких він приєднався; 

– розгляд скарг на порушення зобов’язань із дотримання міжнародних 

трудових норм в окремих країнах. Статут МОП передбачає право 

професійних організацій роботодавців чи трудящих направляти до 

Міжнародного бюро праці подання (скарги) про недотримання державою 

ратифікованої нею конвенції. Відповідно до ст. 24 Статуту, якщо будь-яка 

професійна організація роботодавців чи трудящих внесе до Міжнародного 

бюро праці подання про те, що будь-який член Організації не забезпечив 

належним чином дотримання конвенції, учасником якої він є, Адміністративна 

Рада може передати це подання уряду, проти якого воно внесене, і 
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запропонувати йому зробити з цього питання таку заяву, яку він вважає 

доречною [125]. 

Таким чином, під юрисдикційною формою захисту права на оплату 

праці необхідно розуміти діяльність уповноважених державою органів із 

захисту порушеного права. З урахуванням викладеного, пропоную визначити 

форму захисту прав та інтересів працівників на оплату праці як правову 

організованість, зовнішнє вираження діяльності, спрямованої на захист чи 

відновлення порушеного права чи охоронюваного законом інтересу на 

оплату праці. 

В.М. Андріїв дійшов висновку, що в залежності від повноти 

юрисдикції органів, уповноважених на захист трудових прав, слід говорити 

про усічений та повноцінний захист. Під повноцінним захистом вчений 

розуміє такий захист трудових прав, коли рішення уповноваженого органу 

забезпечено державним примусом та орган має право застосовувати санкції 

до правопорушника (судовий захист, захист КТС, захист органами з нагляду і 

контролю за додержанням трудового законодавства), під усіченим – коли 

уповноважений орган не наділений правом примусового виконання 

покладеного обов’язку щодо усунення порушення права. До такого 

В.М. Андріїв відносить примирні комісії, незалежних посередників, трудові 

арбітражі, Національну службу посередництва і примирення [2, с. 194-195]. 

Погоджуючись з авторитетним вченим щодо доцільності поділу 

юрисдикційної форми захисту на повноцінну та усічену, не можу не 

заперечити віднесення ним діяльності примирних комісій до юрисдикційної 

форми. На думку дисертанта, діяльність примирної комісії слід відносити до 

неюрисдикційних форм захисту, враховуючи такі підстави. По-перше, 

примирна комісія складається винятково з представників сторін спору. По-

друге, за результатами розгляду спору рішення приймається винятково за 

згодою сторін, тобто можна стверджувати, що спір вирішується зусиллями 

самих сторін через представників. По-третє, рішення примирної комісії хоча і 

визнається обов’язковим для сторін спору, однак жодних наслідків у випадку 
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його невиконання у законі не передбачено. Таким чином, видається більш 

обгрунтованим відносити діяльність примирних комісій з розгляду і 

вирішення колективних трудових спорів до неюрисдикційних форм захисту.  

Трудовий арбітраж, на відміну від примирної комісії, за Законом 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів   

(конфліктів)» складається із незалежних від сторін спору осіб і самостійно 

приймає рішення по суті трудового спору, що дає підстави віднести 

діяльність цього органу з вирішення колективних трудових спорів до 

юрисдикційної форми захисту. Враховуючи, що трудовий арбітраж не 

наділений правом примусового виконання покладеного обов’язку щодо 

усунення порушення права, цілком справедливим буде віднесення його до 

юрисдикційного органу з усіченою юрисдикцією. 

Виходячи з вищевикладеного, на думку дисертанта, до числа 

юрисдикційних форм захисту права працівників на оплату праці можна 

віднести наступні: захист права на оплату праці КТС, захист права на оплату 

праці трудовим арбітражем, судовий захист, адміністративний захист, що 

здійснюється органами з нагляду і контролю за додержанням трудового 

законодавства.  

Під неюрисдикційною формою захисту права на оплату праці слід 

розуміти дії працівників (їх представників), спрямовані на захист свого 

права, що здійснюються без звернення до спеціально уповноважених органів 

і, як правило, можуть мати наслідком досягнення згоди між працівниками (їх 

представниками) та роботодавцем. До них, на думку дисертанта, слід 

віднести такі:  переговори; самозахист;  примирно-посередницькі процедури. 

Наступний підрозділ дисертаційної роботи буде присвячений більш 

детальному дослідженню існуючих на сьогодні неюрисдикційних форм 

захисту права працівників на оплату праці.  
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2.3 Неюрисдикційні форми захисту прав працівників  

на оплату праці 

 

У науці трудового права питання щодо переговорів як самостійної 

форми захисту трудових прав і законних інтересів працівників залишається 

невирішеним. На думку одних вчених, переговори, як форма захисту 

трудових прав, взагалі не доцільні [126, с. 88]. Інші дослідники, допускаючи 

таку можливість, вважають не доцільним закріплення обов’язкового 

доюрисдикційного врегулювання розбіжностей самими сторонами спору, 

оскільки формальне виконання роботодавцем обов’язку з проведення 

переговорів призведе лише до втрати працівником часу [127, с. 176].  

Дисертант солідарний з тими вченими, які підтримують ідею 

запровадження переговорів як самостійної форми захисту трудових прав 

працівників, в тому числі й на оплату праці, виходячи з наступних міркувань. 

По-перше, це відповідатиме міжнародним трудовим стандартам, закріпленим 

в Рекомендації МОП від 29 червня 1967 року № 130 щодо розгляду скарг на 

підприємствах з метою їх вирішення [128]. По-друге, такі переговори 

дозволять оперативно вирішувати розбіжності, які виникли через певне 

непорозуміння, помилкове тлумачення однією із сторін тих чи інших дій 

іншої сторони, які можна з’ясувати. По-третє, не дивлячись на неправомірні 

дії роботодавця, більшість працівників до останнього моменту вагається 

звертатися за захистом своїх трудових прав до юрисдикційних органів, 

оскільки знаходиться в залежності від останнього. По-четверте, в ході 

переговорів, навіть, якщо вони і не дадуть бажаного результату, сторони 

мають можливість зрозуміти суть розбіжностей. У зв’язку з цим, до 

застосування інших правових засобів і форм захисту права на оплату праці, 

звернення працівника з претензією до роботодавця повинно бути 

обов’язковим етапом. У разі отримання працівником відмови від 

роботодавця у задоволенні його вимог або ненадання відповіді у 
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встановлений строк, працівник може звертатися до інших правових форм та 

засобів захисту свого порушеного права.    

Претензійна процедура є обов’язковим етапом розгляду трудових 

спорів у багатьох зарубіжних країнах. У більшості з них порядок її 

проведення не регулюється на законодавчому рівні, а передбачається у 

колективних договорах [129, с. 120-121]. 

Наприклад, Кодекс праці Республіки Болгарія (1987 р.) передбачав 

переговори між працівником та роботодавцем як обов’язкову стадію 

вирішення трудового спору, факт досягнення згоди засвідчувався 

протоколом, що мав силу рішення КТС, а у випадку ігнорування претензії 

роботодавцем у 7-денний строк з моменту її надходження вимоги працівника 

вважалися відкинутими [130, с. 997]. 

Під переговорами, як самостійною неюрисдикційною формою захисту, 

слід розуміти певний порядок взаємодії сторін спору або їх представників з 

метою врегулювання розбіжностей. Така взаємодія може відбуватися як 

шляхом спілкування, так і через обмін листами, документами. Очевидно, що 

переговори можуть бути формою захисту як права, так і законного інтересу 

працівників. 

Згідно з ч. 2 ст. 224 Кодексу законів про працю України 

індивідуальний трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових 

спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, 

що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх 

переговорах з власником або уповноваженим ним органом. Крім того, на 

даний час трудове законодавство опосередковано передбачає переговори в 

межах процедури з вирішення колективних трудових спорів. Проте у зв’язку 

з відсутністю дієвого механізму виконання положень колективних угод і 

договорів вважаємо необхідним передбачити обов’язковість переговорної 

процедури на законодавчому рівні. Як самостійна форма захисту, переговори 

мають відбуватися з метою вирішення як колективних, так і індивідуальних 

трудових спорів, як спорів про право, так і спорів про інтерес.    
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Першим кроком законодавця до регламентації переговорів між 

працівником та роботодавцем як обов’язкового етапу в ході вирішення 

індивідуального трудового спору можна вважати ст. 385 проекту Трудового 

кодексу України, яка врегульовує право працівника на звернення до комісії 

по трудових спорах. Відповідно до цієї норми працівник може звернутися до 

комісії по трудових спорах із заявою про розгляд індивідуального трудового 

спору, якщо відповідні розбіжності не були врегульовані в ході 

безпосередніх переговорів з роботодавцем протягом двох тижнів з дня 

звернення працівника. 

Проте, на думку дисертанта, наведена вище норма викликає більше 

запитань, ніж містить відповідей. Тому пропоную доповнити проект 

Трудового кодексу окремою статтею, в якій передбачити обов’язковим 

етапом для вирішення розбіжностей між працівником і роботодавцем 

звернення працівника з претензією до роботодавця. У разі отримання 

працівником відмови від роботодавця у задоволенні його вимог або 

неотримання відповіді у встановлений строк, працівник може звертатися до 

інших правових форм та засобів захисту свого порушеного права. Цей строк 

повинен обчислюватися з моменту, коли роботодавець мав отримати або 

отримав претензію від працівника. З метою уніфікації правового 

регулювання переговорної стадії вирішення як індивідуальних, так і 

колективних трудових спорів пропонуємо встановити триденний строк з дня 

одержання, аналогічний тому, що передбачений для повідомлення 

роботодавцем про своє рішення найманим працівникам чи профспілці у ч. 1 

ст. 5 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [131] . 

Однією з неюрисдикційних форм захисту працівниками прав та 

охоронюваних законом інтересів є самозахист.  

Не дивлячись на те, що у чинному Кодексі законі про працю України 

не міститься норм щодо самозахисту працівниками своїх трудових прав, у 

науці трудового права це питання вивчається вже достатньо довгий час. 
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Правовою підставою для здійснення самозахисту працівниками трудових 

прав є ст. 55 Конституції України, у ч. 5 якої зазначено, що кожен має право 

будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 

свободи від порушень і протиправних посягань. Як зазначив Конституційний 

Суд України в Рішенні від 24 грудня 2004 року № 22-рп/2004 [132], 

забезпечення прав і свобод потребує, зокрема, законодавчого закріплення 

механізмів (процедур), які створюють реальні можливості для здійснення 

кожним громадянином прав і свобод (абзац 4 підпункту 3.2 пункту 3 

мотивувальної частини). 

Самозахист був відомий ще в Стародавньому Римі. Слід відмітити, що 

розвинуте римське право чітко розрізняло поняття «самозахист» та 

«самоуправство». Якщо самозахист дозволений у будь-яких випадках, то 

самоуправство було дозволено тільки у двох випадках: можна було 

самостійно знищити будівлю, яку насильно чи таємно побудували на землі, 

що належала суб’єкту самоуправства; якщо у випадку бездіяльності суб’єкт 

права може зазнати непоправних збитків (можна було догнати боржника, 

який тікає з грошима тощо). 

Відповідно до ст. 19 Цивільного кодексу України особа має право на 

самозахист свого цивільного права і права іншої особи від порушень і 

протиправних посягань; самозахистом є застосування особою засобів протидії, 

які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства; 

способи самозахисту мають відповідати змістові порушеного права, характеру 

дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим 

порушенням; способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи 

встановлюватися договором або актами цивільного законодавства. 

Понятття «самозахист» існує в широкому та вузькому значенні. В 

широкому розумінні – це будь-які дії особи, наділеної суб’єктивним правом, 

пов’язані із захистом даного права від порушень. У вузькому значенні 

поняття «самозахист» означає дії особи, направлені проти правопорушення і 

на ліквідацію його наслідків [133, с. 17-19]. 
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А.П. Сергєєв розмежовував спосіб і форму захисту цивільних прав, 

вказуючи, що самозахист – це форма захисту прав, що застосовується 

особою, коли така володіє можливостями правомірного впливу на 

правопорушника, не звертаючись до судових чи правоохоронних органів 

[134, с. 270]. 

Не можна погодитися з визначенням, сформульованим Т.А. Колядою, 

що самозахист слід визначати як спосіб (засіб) захисту трудових прав 

(свобод та інтересів) без звернення чи одночасно із зверненням до 

уповноважених державних або громадських органів, що полягає у здійсненні 

працівником не заборонених законодавством дій або його бездіяльності з 

метою поновлення прав, передбачених у порядку законодавчого чи 

договірного регулювання трудових відносин, і усунення роботодавцем 

небезпечних для життя і здоров’я чинників [135, с. 395]. Враховуючи 

аргументи, наведені мною вище щодо розмежування понять «форма», 

«спосіб» та «засіб» захисту трудових прав, самозахист – це одна з 

неюрисдикційних форм захисту трудових прав працівників. Відтак, слід 

погодитись з позицією Г.І. Чанишевої, що самозахист є саме формою захисту 

прав, а не одним із способів захисту трудових прав [136, с. 122]. 

Як зазначає І.В. Лагутіна, самозахист як неюрисдикційна форма захисту 

являє собою діяльність самого працівника із захисту трудових прав та інте-

ресів, що здійснюється із застосуванням відповідних цій формі способів 

захисту, не заборонених законом, з метою припинення порушення права, 

поновлення порушених прав та відшкодування заподіяної шкоди без звернення 

до компетентних органів. 

Характерними галузевими ознаками самозахисту трудових прав є: 

1)  самозахист здійснюється, коли порушення суб’єктивних трудових 

прав уже трапилось чи продовжується; 

2) самозахист здійснюється силами самої уповноваженої особи 

(потерпілого суб’єкта, права якого порушені, у даному випадку – працівника); 

3) участь у здійсненні самозахисту трудових прав беруть винятково 
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сторони трудового договору; 

4) самозахист здійснюється у формі дії (бездіяльності); 

5) повідомлення стороні трудового договору про дійсне чи можливе 

порушення трудових прав, яке нею було допущено; 

6) можливість захищати свої трудові права та свободи не забороненими 

законом способами самозахисту; 

7) метою застосування способів самозахисту є забезпечення 

недоторканності права, припинення порушення та ліквідація його наслідків; 

8) можливість подальшого оскарження дій особи, яка самостійно 

захищає своє трудове право [95, с. 118]. 

Проте існують і інші підходи до визначення ознак самозахисту.  

Так, Г.А. Свердлик і Е.Л. Страунінг вважають, що самозахисту 

притаманні наступні ознаки: 1) він виникає у разі порушення цивільних прав 

або його реальної загрози; 2) здійснюється в односторонньому порядку 

(тобто особою, права якої порушені, без звернення до компетентних органів); 

3) здійснюється лише у формі дій; 4) можлива реалізація конкретного заходу 

самозахисту має бути передбачена у законі чи договорі; 5) дії при 

самозахисті спрямовуються на забезпечення недоторканності права, 

припинення порушення, ліквідації наслідків; 6) можливе наступне 

оскарження дій особи, яка самостійно захищає своє цивільне право, до 

компетентних органів [133, с. 19-22]. 

В.М. Андріїв визначає самозахист як здійснення працівниками 

активних дій щодо недопущення з боку роботодавця будь-яких порушень чи 

обмежень своїх трудових прав, свобод та законнних інтересів та виділяє такі 

його ознаки: 1) самозахист здійснюється власними силами особи, яка 

захищає права; 2) особа, чиї права порушуються, наділена цими правами 

належним чином, тобто є уповноваженою; 3) особа, чиї права порушено, 

вчиняє певні дії задля припинення правопорушення та усунення перешкод у 

реалізації права; 4) самозахист може здійснюватися особисто працівником в 

індивідуальному порядку та колектиними діями працівників; 5) заходи 
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самозахисту мають відповідати вчиненому правопорушенню та бути 

мінімально необхідними для досягнення мети самозахисту; 6) заходи 

самозахисту не можуть бути вичерпно визначені законом, тому вони повинні 

відповідати двом вимогам: не бути забороненими законом та не суперечити 

моральним засадам суспільства [2, с. 213]. 

Можна привести ще деякі погляди вчених щодо ознак самозахисту, 

проте в цьому немає нагальної потреби, оскільки в основному вони 

деталізують одна одну. 

Враховуючи вищевикладене, слід дійти висновку, що суб’єктами права 

на самозахист є тільки працівники, оскільки здійснення самозахисту 

роботодавцем буде кваліфікуватися як самоуправство. 

На моє переконання, вдалим є визначення самозахисту, запропоноване  

В.Я. Бураком: «Самозахист – це не заборонені законом самостійні активні дії 

працівника без звернення або разом із зверненням в органи по вирішенню 

колективних трудових спорів, чи в органи по нагляду і контролю за 

дотриманням законодавства про працю, а також відмова працівника чи 

колективу працівників від виконання трудових обов’язків з метою захисту 

порушених прав чи законних інтересів» [137]. 

Самостійні дії працівників, спрямовані на захист їхніх порушених прав 

без звернення до компетентних органів, регулюються нормами трудового 

права і повинні здійснюватися в установленому порядку при дотриманні 

певних умов. Таким чином, під самозахистом як формою захисту трудових 

прав і законних інтересів працівників слід розуміти встановлений порядок 

здійснення працівниками самостійних, односторонніх дій, спрямованих на 

відновлення порушеного права та (або) усунення перешкод у його реалізації, 

без звернення до органів, уповноважених забезпечити захист трудових прав і 

розглядати трудові спори.  

З урахуванням вищезазначеного, самозахист працівників права на 

оплату праці – це дія чи система дій по захисту прав працівників на оплату 

праці, що можуть застосовуватись чи застосовуються особою, право чи 
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охоронюваний законом інтерес якої порушено або оспорюється, без 

звернення до інших осіб. 

У кодексах про працю деяких пострадянських держав знайшли 

відображення норми про можливість самозахисту працівниками своїх 

трудових прав, хоча визначення самого поняття «самозахист» у них відсутнє. 

Зокрема, у ст. 393 Трудового кодексу Республіки Казахстан встановлено, що 

з метою самозахисту трудових прав працівник може відмовитися від 

виконання роботи, не передбаченої трудовим договором, а також 

відмовитися від виконання роботи, яка безпосередньо загрожує життю чи 

здоров’ю, за винятком випадків, передбачених законами Республіки 

Казахстан [138].  

У Трудовому кодексі Російської Федерації (ст. 379) передбачено, що з 

метою самозахисту трудових прав працівник, повідомивши роботодавця або 

свого безпосереднього керівника чи іншого представника роботодавця у 

письмовій формі, може відмовитися від виконання роботи у передбачених 

законом випадках [139]. 

Слід зазначити, що в Кодексі законів про працю України хоч і 

передбачено такі способи самозахисту як розірвання трудового договору з 

ініціативи працівника, якщо власник або уповноважений ним орган не 

виконує вимог законодавства про працю, умови колективного чи трудового 

договору та право працівника при виникненні індивідуального трудового 

спору самостійно або з участю профспілкової організації врегульовувати 

розбіжності при безпосередніх переговорах з роботодавцем,  проте у ньому 

відсутня спеціальна норма, яка встановлює право працівника на самозахист 

своїх трудових прав. З огляду на позитивний досвід зарубіжних країн, в 

законодавстві яких система захисту права на оплату праці побудована не тільки 

на засадах відповідальності роботодавця, а й наділяє працівників ефективними 

правовими засобами впливу на роботодавця, повністю підтримуємо пропозицію 

Я.В. Сімутіної щодо запровадження механізму самозахисту права працівника на 



 95 

своєчасну виплату заробітної плати, а саме у випадку затримки виплати 

заробітної плати надати працівникам право на призупинення роботи [53, с. 94]. 

Таким чином, дисертант вважає доцільним визначити на рівні закону 

однією з неюрисдикційних форм захисту права працівника на оплату праці  

самозахист, який здійснюється шляхом призупинення виконання працівником 

своїх трудових обов’язків у разі затримки виплати належної йому заробітної 

плати. Право працівників на призупинення виконання роботи повинно 

стимулювати роботодавця до забезпечення виплати заробітної плати 

працівникам у передбачені трудовим договором строки. При цьому уточнення 

потребує  момент, з настанням якого у працівників виникає таке право. На 

думку дисертанта, право працівника призупинити роботу повинно виникати з 

дня, наступного за днем виплати заробітної плати, встановленого колективним 

догововором, локальними нормативними актами або трудовим договором. 

Оскільки це вимушений захід з боку працівника, за роботодавцем слід 

закріпити обов’язок відшкодувати середній заробіток  за весь період затримки 

заробітної плати з відповідною компенсацією згідно з Законом України «Про 

компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 

строків їх виплати»  від 19 жовтня 2000 року № 2050-III [140].  

Водночас не викликає сумнівів доцільність встановлення у законодавстві 

обов’язку працівника повідомити роботодавця у письмовій формі про намір 

застосувати засоби самозахисту, адже, з одного боку, це дозволяє 

проінформувати роботодавця щодо позиції працівника у ситуації, що склалася, і 

відкриває можливість для діалогу, а з іншого – дає можливість роботодавцю 

мінімізувати можливі економічні втрати, пов’язані з цим. Як було зазначено 

вище, першою та обов’язковою формою захисту мають бути переговори між 

працівником та роботодавцем. Тому саме в такому порядку і повинен 

виконуватись обов’язок працівника повідомляти роботодавця щодо 

застосування засобів самозахисту. Крім того, не викликає сумнівів і доцільність 

встановлення чіткого порядку такого повідомлення. Нобхідно також 

встановити норму, згідно з якою таке призупинення роботи слід вважати 
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простоєм, який не підлягає оплаті,  у випадку недотримання вказаної процедури 

з вини працівника. 

У будь-якому випадку право на самозахист повинно відповідати 

певним критеріям, зокрема реалізовуватися у спосіб, не заборонений 

законом, не суперечити моральним засадам суспільства, відповідати змісту 

права, характеру дій, якими воно порушене, бути співрозмірним з 

наслідками, які спричинені порушенням права.  

До нашого часу серед вчених трудового права немає єдиного погляду 

щодо того, відносити страйк до засобів самозахисту чи розглядати його як 

самостійне правове явище. На думку окремих дослідників, страйк 

відрізняється від самозахисту багатьма ознаками: 1) метою самозахисту є 

захист індивідуальних трудових прав працівників, а метою страйку – 

вирішення колективного трудового спору; 2) право на самозахист 

працівником реалізується самостійно, а рішення про проведення страйку 

приймається колективом працівників на зборах або конференції; 

3) самозахист може тривати до усунення порушення прав, а страйк може 

бути припинений після укладення угоди щодо вирішення колективного 

трудового спору або за рішенням органу, що його очолює; 4) при самозахисті 

працівник не позбавлений права звернутися до юрисдикційних органів для 

захисту своїх прав, а при страйку це неможливо [141, с. 327]. 

 Однак, як видається, вирішення будь-якого колективного трудового 

спору, як і припинення роботи у випадку індивідуального самозахисту, 

мають за мету захист трудових прав і законних інтересів та поновлення 

порушеного права. Як і страйк, який у багатьох випадках покликаний лише 

забезпечити ефективність переговорного процесу, так і припинення роботи з 

метою індивідуального самозахисту може носити лише допоміжний 

характер, оскільки саме по собі у випадку наявності між працівником і 

роботодавцем індивідуального трудового спору, зокрема щодо заробтіної 

плати, може і не призвести до його вирішення, але спонукатиме сторони до 

цього. Отже, визначення страйку як засобу вирішення колективного 
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трудового спору не заперечує його розгляду в якості самозахисту 

колективних трудових прав і законних інтересів [121, с. 131]. 

Таким чином, на думку дисертанта, сутність самозахисту не дозволяє 

зробити висновок щодо обмеження сфери його застосування лише захистом 

індивідуальних трудових прав. Водночас, враховуючи особливості відносин, 

з яких можуть виникати колективні трудові спори, їх суб’єктний склад, 

страйк можна розглядати як специфічний засіб колективного самозахисту 

трудових прав та інтересів найманих працівників. 

 До неюрисдикційних форм захисту права на оплату праці, як мовилося 

вище, слід також віднести проведення примирно-посередницьких процедур. 

Такі процедури на сьогодні передбачені лише для вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) у Законі України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)». Згідно зі ст. 8 цього Закону 

примирна комісія – це орган, призначений для вироблення рішення, що   

може   задовольнити  сторони  колективного  трудового  спору (конфлікту), 

та який складається із представників сторін. Примирна комісія утворюється 

за ініціативою однієї із сторін у встановлений законом строк залежно від 

рівня спору з однакової кількості представників сторін. Порядок   

делегування представників до примирної комісії визначається кожною із 

сторін  колективного трудового спору (конфлікту) самостійно. Водночас у ст. 

9 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» не передбачений порядок прийняття рішення примирною 

комісією. Зазначений порядок встановлюється підзаконним актом. 

Відповідно до п. 4.1 Положення про примирну комісію, затвердженого 

наказом Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 

2008 року № 130, рішення примирної комісії приймається після дослідження 

усіх обставин справи більшістю голосів членів примірної комісії, які входять 

до складу примирної комісії [143]. 

 Згідно з ч. 4 ст. 9 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» рішення примирної комісії 
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оформляється протоколом та має для сторін обов’язкову силу і виконується  

в  порядку і строки, які встановлені цим рішенням. Проте така норма, на 

думку дисертанта, не сприяє належному захисту прав та інтересів 

працівників, адже не містить чіткого алгоритму дій у випадку невиконання 

рішення примирної комісії. У зв’язку з цим дисертант пропонує поширити на 

такі випадки правові засоби і форми захисту, передбачені чинним 

законодавством для випадків невиконання зобов’язань з правочинів, зокрема 

можливість звернення до суду в порядку наказного провадження, для чого 

внести відповідні зміни і доповнення до Цивільного процесуального кодексу 

України.  

 У ст. 10 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» передбачений інститут незалежного 

посередника, а саме визначеної за спільним вибором сторін колективного 

трудового спору (конфлікту) особи, яка сприяє встановленню взаємодії між 

сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною 

комісією взаємоприйнятного рішення.  

Наказом Національної служби посередництва і примирення від 18 

листопада 2008 року № 133 затверджене «Положення про посередника», в 

якому більш повно визначено його правовий статус, особливості діяльності 

тощо. Зокрема встановлено, що основною метою діяльності незалежного 

посередника є досягнення довіри сторін колективного трудового спору 

(конфлікту), встановлення співробітництва між сторонами колективного 

трудового спору (конфлікту), сприяння сторонам колективного трудового 

спору (конфлікту) в його вирішенні на взаємоприйнятних умовах. Діяльність 

незалежного посередника не може зазнавати втручання з боку будь-якого 

органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню 

переговорів, спонукання незалежного посередника до нав’язування сторонам 

прийняття певного рішення [143]. 

У цьому контексті не можна оминути увагою питання про можливість 

застосування медіації для вирішення трудових спорів, адже інститут 



 99 

незалежного посередника та медіатора мають багато спільного. 

Медіація, як певний підхід до розв’язання конфлікту, у якому 

нейтральна третя сторона забезпечує структурований процес, для того щоб 

допомогти конфліктуючим сторонам прийти до взаємно прийнятного 

вирішення спірних питань, за останні роки набула значного поширення. 

На сьогодні у Верховній Раді України очікують розгляду два 

законопроекти «Про медіацію», реєстр. № 3665 від 17 грудня 2015 року [144] 

та реєстр. № 3665-1 (альтернативний) від 29 грудня 2015 року [145], 

відповідно до яких медіація – альтернативний (позасудовий) метод 

(процедура) вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони 

спору намагаються в рамках структурованого процесу за участі медіатора 

досягти згоди для вирішення їх спору.  

У цьому контексті слід погодитись з Н.В. Дарагановою, яка стверджує, 

що перевагами застосування медіації при вирішенні індивідуальних трудових 

спорів є цілий комплекс різних факторів, основні з яких зводяться до таких: 

1) при вирішенні індивідуального трудового спору за допомогою медіації 

посередник (медіатор) є нейтральною третьою особою, головна функція 

якого – сприяння та забезпечення переговорів між сторонами, допомога 

сторонам у визначенні різних способів вирішення спору між ними, зокрема й 

тих, які сторони трудового спору самостійно ще не застосовували; 2) сторони 

індивідуального трудового спору беруть участь у медіації добровільно як під 

час прийняття рішення про медіацію, так і в процесі її проведення та 

досягнення домовленостей і виконання рішень; 3) кожній зі сторін спору 

надається право самостійно обрати медіатора; 4) важливим чинником, що 

свідчить на користь запровадження процедури медіації при вирішенні 

індивідуальних трудових спорів, є приватний характер медіації. Розгляд 

справ у всіх судах проводиться відкрито, за винятком випадків, коли 

законодавством допускається закритий судовий розгляд, тоді як одним із 

принципів медіації є конфіденційність, що дозволяє вирішити 

індивідуальний трудовий спір приватно, без відкриття широкій 
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громадськості інформації як щодо предмета спору, так і щодо всіх інших 

питань, пов’язаних з вирішенням цього спору; 5) розгляд індивідуального 

трудового спору за медіаційною процедурою є більш простим, отже, і більш 

зручним для сторін трудового спору, ніж коли цей розгляд здійснюється у 

суді; 6) оскільки медіація може бути застосована вже на ранній стадії спору, 

то його врегулювання відбувається значно швидше, ніж у суді; 7) при 

медіації має місце скорочення витрат сторін, іноді достатньо значних, за 

рахунок відсутності судових витрат; 8) процедуру медіації можна 

застосувати як до судового розгляду, так і під час судового провадження по 

справі; 9) медіація може бути перервана або припинена у будь-який час за 

ініціативи будь-кого з учасників медіації; 10) практика вирішення спорів за 

допомогою медіаційних процедур в інших країнах доводить, що медіація 

збільшує вірогідність збереження нормальних стосунків між сторонами 

індивідуального трудового спору й після його розв’язання; 11) після 

прийняття сторонами індивідуального трудового спору взаємовигідного 

рішення, вони без затримок, без втручання виконавчої служби виконують 

прийняте ними узгоджене рішення; 12) широке застосування при вирішенні 

індивідуального трудового спору медіаційної процедури сприятиме 

реальному розвантаженню судів від значної кількості справ, що виникають із 

трудових відносин [146, с. 79]. 

Незважаючи на перелічені вище переваги медіації як альтернативного 

способу вирішення спорів, дисертант вважає, що з огляду на специфіку 

трудових спорів щодо оплати праці, ефективність застосування медіації для 

їх вирішення видається сумнівною, виходячи з наступного. Більшість 

індивідуальних трудових спорів, зокрема й щодо оплати праці – це спори про 

право, при цьому законодавчо визначені конкретні способи захисту прав 

працівника, який має право на відновлення своїх прав у повному обсязі. 

Метою ж процедури медіації є досягнення взаємоприйнятного рішення для 

сторін спору, тобто компромісу, внаслідок чого працівник може бути 

вимушений відмовитися від частини своїх прав. У результаті проведення 
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процедури медіації в індивідуальному трудовому спорі про право спір може 

бути врегульований, розбіжності між сторонами усунуті, але права 

працівника можуть так і залишитися порушеними, а можливість їх захисту – 

втрачена.  

Виходячи з необхідності підвищення рівня правового захисту 

працівника і роботодавця, держава може стимулювати вирішення трудових 

спорів у межах досудових процедур, однак їх використання повинно бути 

правом, а не обов’язком особи, яка потребує захисту і відновлення свого 

порушеного права. 

Особливим суб’єктом захисту прав працівників на оплату праці є  

професійні спілки та їх об’єднання, які на сьогодні здійснюють громадський 

контроль за додержанням законодавства про працю.  

Кодекс законів про працю України закріплює право працівників на основі 

вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з 

метою представництва, здійснення і захисту своїх трудових та соціально-

економічних прав та інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в 

порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі професійних спілок 

[25]. 

В.І. Прокопенко підкреслює особливе значення професійних спілок 

у захисті прав працівників, в тому числі на оплату праці. Вчений 

зауважує, що право працівників об’єднуватися у професійні спілки 

сприяє демократизації суспільства, підвищенню громадської активності 

шляхом участі профспілок та їх об’єднань в управлінні не тільки 

підприємствами, але і у формуванні державної політики в сфері 

регулювання праці [37, с. 116]. 

У Резолюції Міжнародної організації праці 1952 року «Про 

незалежність профспілкового руху» зазначається, що фундаментальним і 

постійним завданням профспілкового руху є покращення економічного та 

соціального становища трудящих. Профспілки повинні відігравати 

важливу роль у співробітництві з іншими сторонами у сприянні 
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соціальному і економічному розвитку й прогресу суспільства в цілому. З 

цією метою для профспілкового руху в кожній країні важливо зберегти 

свободу і незалежність, щоб бути в змозі виконувати свої економічні та 

соціальні завдання незалежно від політичних змін [147, с. 52-53]. 

Відтак, професійні спілки посідають важливе місце в системі захисту 

прав працівників на оплату праці. 

Питання захисту прав працівників професійними спілками розглядали 

такі вчені як В.І. Прокопенко, О.В. Смирнов, І.В. Лагутіна, Ф.А. Цесарський, 

Ю.І. Щотова та ін. 

Правове регулювання діяльності професійних спілок, їх статусу 

здійснюється як на міжнародному, так і на національному рівнях. 

Так, відповідно до статті 1 Конвенції МОП № 135 про захист прав 

представників працівників на підприємстві і можливості, що їм надаються, 

прийнятої 56 сесією Генеральної конференції Міжнародної організації праці 

02 червня 1971 року, ратифікованою Законом України № 798-IV від 15 

травня 2003 року, представники працівників на підприємстві мають 

ефективний захист від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, включаючи 

звільнення, що ґрунтується на їхньому статусі чи на їхній діяльності як 

представників працівників, чи на їхньому членстві у профспілці або на їхній 

участі в профспілковій діяльності, в тій мірі, в якій вони діють відповідно до 

чинного законодавства чи колективних договорів або інших спільно 

погоджених умов [148].  

Відповідно до ч. 4 ст. 23 Загальної декларації прав людини від 10 

грудня 1948 року кожна людина має право створювати професійні спілки і 

входити в професійні спілки для захисту своїх інтересів [55]. При цьому дане 

положення закріплено відразу в ч. 3 ст. 23 Загальної декларації прав людини, 

відповідно до якої кожен працюючий має право на справедливу і задовільну 

винагороду, що забезпечує гідне існування для нього самого і його сім’ї і 

доповнюване, при необхідності, іншими засобами соціального забезпечення. 

Аналогічні положення щодо створення та права входження у професійні 
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спілки містяться у пункті 1 ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, який набув чинності для України 23 березня 1976 року, 

відповідно до якого кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, 

включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту 

своїх інтересів [55].  

Крім того, відповідно до Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні та культурні права (частина 1 статті 8) держави, що беруть участь в 

даному Пакті, зобов’язуються забезпечити:  

a) право кожної людини створювати для здійснення і захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів професійні спілки і вступати в такі на 

власний вибір за єдиної умови дотримання правил відповідної організації. 

Користування вказаним правом не підлягає ніяким обмеженням окрім тих, 

які передбачаються законом і які потрібні в демократичному суспільстві в 

інтересах державної безпеки або громадського порядку, або для захисту прав 

і свобод інших;  

b) право професійних спілок утворювати національні федерації або 

конфедерації і право цих останніх засновувати міжнародні професійні 

організації або приєднуватися до таких;  

c) право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь-

яких обмежень, окрім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки чи громадського 

порядку або для захисту прав і свобод інших [55].  

Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації і захист права на 

організацію, яка набула чинності 04 липня 1950 року, у ст. 2 проголошує, що 

трудящі і підприємці без якої б то не було відмінності мають право 

створювати на власний вибір організації без попереднього на те дозволу, а 

також право вступати в такі організації на єдиній умові підпорядкування 

статутам цих останніх. Крім того, у ч. 2 ст. 3 цієї Конвенції встановлений 

принцип невтручання держави в роботу таких організацій, в тому числі 

професійних спілок: «Державна влада утримується від всякого втручання, 
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здатного обмежити це право або перешкодити його законному здійсненню» 

[149].  

В Україні правове становище профспілок регламентується багатьма 

законодавчими актами. Так, відповідно до ч. 3 ст. 36 Конституції України 

громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту 

своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів; професійні спілки є 

громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними 

інтересами за родом їх професійної діяльності; професійні спілки 

утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів; 

усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у 

професійних спілках встановлюються винятково цією Конституцією і 

законами України.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» професійна спілка (профспілка) – добровільна 

неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності 

(навчання) [150]. Метою діяльності профспілок (ч. 1 ст. 2 цього ж Закону) є 

здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав 

та інтересів членів профспілки. 

Як зазначає О.В. Смирнов, профспілки повинні вважати своїм головним 

завданням захист прав і законних інтересів працівників, виступати за новий 

демократичний, гуманний лад ефективної і динамічної економіки, соціальної 

справедливості, високої культури та моралі, істинного народовладдя та 

рівності всіх націй і народностей [151, с. 103]. 

З огляду на вказане, постає питання, до якої форми захисту прав 

працівників на оплату праці – юрисдикційної чи неюрисдикційної – 

відносити профспілковий захист? Щоб відповісти на це питання, необхідно 

з’ясувати, який напрям діяльності профспілок включає їх захисна функція і 

якими ж повноваженнями по захисту трудових прав працівників, в тому 

числі й на оплату праці, вони володіють.  
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О.В. Смирнов, визначаючи сутність профспілок та принципи їх 

діяльності, зазначає: «Профспілки слід розглядати в якості специфічних 

суб’єктів правової діяльності у сфері трудового права. Їх статус (правове 

положення) визначається законодавством, яке встановлює загальне право 

та дієздатність профспілок, основні (статутні) права та обов’язки 

останніх, а також гарантії їх здійснення. Разом з цим, у рамках загального 

правового положення профспілок законодавство про працю виходить, з 

одного боку, з існування принципу плюралізму в організації та діяльності 

профспілок, а з іншого – регламентує статуси окремих рівнів органів 

профспілкової системи, зокрема профспілок підприємств (установ), 

галузевих і регіональних профспілкових органів» [151, с. 93]. 

Одним з принципів гарантії незалежної діяльності профспілок є 

положення, закріплене у ч. 6 ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності», відповідно до якого роботодавці не можуть бути 

членами виборних органів профспілки будь-якого рівня. 

Крім того, як зазначає І.В. Лагутіна, незалежність профспілок від 

роботодавців забезпечується, наприклад, забороною об’єднання в одній 

профспілці працівників і адміністрації. У законодавстві США встановлено: 

якщо профспілка включає до складу осіб, які належать до адміністрації, навіть 

самої низової ланки, вона не має права виступати представником працівників 

у колективних переговорах. У Данії керівникові персоналу підприємства 

забороняється вступати у профспілку. Ще законодавство США встановлює, що 

профспілки у випадку порушення прав (втручання роботодавців у їхню 

діяльність) мають право звернутися у Національне управління з трудових 

відносин зі скаргою на «нечесну трудову практику» з боку роботодавця 

(підприємця) і добиватися судового наказу, що припинить незаконні його дії. 

В Італії у випадку антипрофспілкової діяльності підприємця претор (суддя 

першої інстанції) на прохання місцевих профспілкових органів приймає 

попередній наказ про заборону такої діяльності та про усунення її наслідків 

[95, с. 144].  
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Положення ч. 2 ст. 3 Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації і 

захист права на організацію щодо гарантій невтручання держави в діяльність 

профспілок знайшли своє відображення у ст. 12 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», відповідно до якої, 

професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних 

органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших 

громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не 

підконтрольні; профспілки самостійно організовують свою діяльність, 

проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші 

заходи, які не суперечать законодавству; забороняється втручання державних 

органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, 

їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань. 

Крім того, згідно зі ст. 13 цього Закону держава забезпечує реалізацію 

права громадян на об’єднання у професійні спілки та додержання прав і 

інтересів профспілок; держава визнає профспілки повноважними 

представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-

економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, 

сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з 

роботодавцями та їх об’єднаннями; держава сприяє навчанню профспілкових 

кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо 

правового, економічного та соціального захисту працівників. 

Відповідно до частин 1, 4, 5 статті 19 вказаного Закону профспілки 

наділені наступними правами на представництво прав та охоронюваних 

законом інтересів своїх членів: профспілки, їх об’єднання здійснюють 

представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

членів профспілок в державних органах та органах місцевого 

самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими 

об’єднаннями громадян; профспілки, їх об’єднання мають право 

представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного 

права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, 
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також 

міжнародних судових установ; представництво інтересів членів профспілки у 

взаємовідносинах з роботодавцями, державними органами та органами 

місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних 

договорів та угод, а також відповідно до законодавства.  

Щодо захисту прав громадян на працю, в тому числі на оплату праці, та 

здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про 

працю, повноваження профспілок, їх об’єднань визначені статтею 21 Закону. 

Так профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на працю, 

беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі 

трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту; 

проекти законів з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням 

пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об’єднань; проекти нормативно-

правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин, розглядаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних 

профспілок, об’єднань профспілок;  профспілки, їх об’єднання мають право 

вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним 

державним органам про прийняття або внесення змін до законів та інших 

нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної 

соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин.  

Важливим є положення, за яким форми і системи оплати праці, норми 

праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 

запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в 

колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених 

законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або 
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територіальними угодами. У випадку, якщо колективний договір не укладено, 

роботодавець зобов’язаний погодити зазначені питання з профспілковим 

органом. 

До інших важливих повноважень професійних спілок, які реалізуються 

через їх виборні органи, Кодекс законів про працю України відносить: 

вирішення разом з власником або уповноваженим ним органом питання 

запровадження, перегляду та змін норм праці; вирішення разом з власником 

або уповноваженим ним органом питання оплати праці працівників, форм і 

систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов 

запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних, компенсаційних виплат; вирішення разом з власником або 

уповноваженим ним органом питання робочого часу і часу відпочинку, 

погодження графіків змінності та надання відпусток, запровадження 

підсумованого обліку робочого часу, надання дозволу на проведення 

надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо [25]. 

Крім того, при вирішенні колективних та індивідуальних трудових 

спорів профспілки наділені наступними повноваженнями (стаття 26 Закону): 

профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників в 

органах, що розглядають індивідуальні трудові спори; профспілки, їх 

об’єднання мають право представляти інтереси працівників при вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому 

законодавством. Представники профспілок беруть участь у діяльності 

примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають 

колективний трудовий спір (конфлікт). 

Слід зазначити, що у ст. 46 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» визначено види та підстави притягнення до 

відповідальності, а саме: особи, які чинять перешкоду здійсненню права 

громадян на об’єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в 

порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю 

перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об’єднань, несуть 
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дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно 

до законів. Відтак, права профспілок забезпечені державним примусом, що є 

важливою гарантією такої діяльності. 

Аналіз наведених вище повноважень профспілок дозволяє дійти 

висновку, що на даний час у профспілок відсутні реальні права по 

відновленню порушених прав працівників на оплату праці та усуненню 

перешкод у їх реалізації, відшкодуванню або компенсації шкоди, задвної 

порушенням цих прав.  

Захисна функція професійних спілок історично є їх основною 

функцією, що реалізується через представницьку. Ф.А. Цесарський, 

зокрема, зазначав, що захисна і представницька функції профспілок тісно 

взаємопов’язані, вони не можуть існувати одна без одної. Представляти 

інтереси своїх членів профспілки можуть лише з метою захисту їх прав та 

законних інтересів [152, с. 186].  

Водночас захист трудових прав працівників передбачає лише сприяння 

профспілок відновленню порушеного права та ініціювання притягнення 

винних осіб до відповідальності, тобто йдеться не про самостійні дії 

профспілок, а лише про їх можливе сприяння працівникам у використанні 

певних способів захисту. Як видається, діяльність профспілок з 

консультування і представництва інтересів хоча і спрямована на захист 

суб’єктивних прав чи законних інтересів, проте, як правило, передує або 

супроводжує інші форми захисту.  

Таким чином, на сьогодні можна стверджувати, що профспілки не 

наділені будь-якими конкретними правами по захисту трудових прав 

працівників і можуть здійснювати таку діяльність тільки опосередковано 

шляхом впливу на роботодавця у різний спосіб. А оскільки відсутні конкретні 

права щодо захисту трудових прав працівників і відповідна діяльність 

профспілок, то й неможливо визначити, до якої з  форм захисту (юрисдикційної 

чи неюрисдикційної) слід віднести профспілковий захист.     
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Незважаючи на це, захисна функція профспілок продовжує залишатися 

основною. Захисна функція профспілок в Україні, як і в будь-якій іншій 

державі, є похідною від захисної функції трудового права. З урахуванням 

того, що захист прав на оплату праці є найбільшою складовою захисту прав 

працівників на працю, можна зробити умовивід, що захист прав працівників 

на оплату праці є однією з найголовніших функцій профспілок. Відтак, з 

метою забезпечення основної природно-правової ролі профспілок, яка буде 

відповідати основній меті трудового права, постає необхідність розроблення 

та включення у законодавство норм, які б розширювали права профспілок для 

досягнення такої мети, що, в свою чергу, зміцнить їх статус як повноправного 

суб’єкта трудового права.   

 

 

2.4 Юрисдикційні форми захисту прав працівників на оплату праці 

 

У межах даного підрозділу увага буде приділена характеристиці 

окремих юрисдикційних форм захисту прав працівників на оплату праці, які, 

на думку дисертанта, відіграють найважливішу роль у сучасному механізмі 

захисту прав і законних інтересів працівників на оплату праці. 

У першу чергу, необхідно зупинитися на питанні захисту права 

працівників на оплату праці у комісії по трудових спорах (далі – КТС). На 

сьогодні КТС є недержавним органом, який формується на непрофесійній 

основі з числа представників від роботодавця і працівників, отже, можна 

стверджувати, що за своєю правовою природою КТС є громадським 

органом. Водночас, виходячи з положень чинного законодавства, КТС – 

формально незалежний, третій відносно до сторін трудового спору орган, 

уповноважений приймати обов’язкові для сторін рішення, які можуть бути 

виконані у примусовому порядку. Тому захист права працівників на оплату 

праці у КТС на сьогодні слід віднести до юрисдикційної форми захисту. 

Щодо вирішення індивідуальних трудових спорів, то на сьогодні 
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відсутній механізм, який би дозволяв це здійснювати поза юрисдикційним 

органом, адже відповідно до ст. 221 Кодексу законів про працю України  

трудові спори розглядаються: 1) комісіями по трудових спорах; 

2) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.  

На сьогодні дискусійним залишається питання доцільності існування 

такої форми захисту, адже у більшості суб’єктів господарювання комісії по 

трудових спорах відсутні, а там, де такі створені, їх діяльність, як правило, є 

неефективною.  

Проте у проекті Трудового кодексу України зазнав суттєвих змін 

статус комісії по трудових спорах. Замість юрисдикційного органу, яким є на 

сьогодні КТС, вона набуває статусу примирного органу, який може 

утворюватися в юридичній особі з метою врегулювання індивідуальних 

трудових спорів шляхом пошуку взаємоприйнятних рішень і примирення 

сторін таких спорів (ст. 382 проекту Трудового кодексу). 

У частині 1 ст. 420 проекту Трудового кодексу України відсутнє 

положення щодо обов’язкового утворення КТС, а зазначено, що комісія 

може утворюватись. Питання про утворення КТС вирішується за 

погодженням між роботодавцем і виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником).  

Обов’язкове утворення КТС відмінено у багатьох кодексах, прийнятих 

на пострадянському просторі. Так, ст. 384 Трудового кодексу Російської 

Федерації не містить положення про обов’язкове утворення КТС в 

організації. Виявити ініціативу в утворенні КТС можуть як самі працівники 

(представницький орган працівників), так і роботодавець (організація, 

індивідуальний підприємець). Комісія утворюється із рівного числа 

представників працівників і роботодавця [139]. 

З урахуванням принципу паритетності цікавим є питання 

правомочності комісії (ст. 425 проекту Трудового кодексу України). Так, 

засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

половини представників, які входять до складу комісії з трудових спорів від 
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кожної зі сторін. При цьому порушення інтересів однієї із сторін при 

незабезпеченні явки у засідання комісії усіх її представників, а відтак 

прийняття рішення більшістю, яку становитимуть представники іншої 

сторони, не може мати місця, оскільки згідно зі ст. 427 проекту рішення 

комісії по трудових спорах приймається за згодою між представниками 

роботодавця та працівників, які беруть участь у її засіданні; у разі незгоди 

хоча б одного з членів комісії з рішенням, що пропонується до прийняття, 

воно вважається неприйнятим. Тобто КТС за проектом Трудового кодексу 

України діє не тільки на засадах паритетності, але і на засадах зовнішнього 

вираження повного примирення сторін спору.   

Щодо виконання рішення комісії по трудових спорах слід зазначити, 

що проект Трудового кодексу України не передбачає примусового виконання 

такого рішення. Відповідно до ст. 430 проекту рішення КТС  є обов’язковим 

для сторін індивідуального трудового спору і підлягає добровільному 

виконанню у строк, визначений рішенням. 

Відтак, постає питання поєднання у проекті норм щодо обов’язковості 

рішення КТС та відсутності примусового виконання такого. Адже навіть 

після винесення комісією по трудових спорах рішення на користь 

працівника, роботодавець може його не виконувати, не несучи при цьому 

жодної відповідальності.  

На мою думку, відсутність можливості звернення рішення КТС до 

примусового виконання є передумовою малої ефективності діяльності КТС, а 

відтак, кількість звернень до комісії щодо відновлення порушених прав на 

оплату праці не буде значною. 

З урахуванням наведеного, пропоную внести до проекту Трудового 

кодексу України норму щодо можливості звернення рішення КТС до 

примусового виконання. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що необхідність у діяльності 

КТС безумовно має місце, адже ця робота сприятиме швидшому вирішенню 

індивідуальних трудових спорів, в тому числі з питань оплати праці. Проте 
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законодавство, яке визначає та регулює роботу цих комісій, як і проект нового 

Кодексу, потребують доопрацювання з метою створення передумов для 

утворення та діяльності комісій по трудових спорах, забезпечення їх ефективної 

діяльності та безумовного забезпечення невідворотності виконання рішень 

таких за умови не скасування судом. 

Добре налагоджена діяльність КТС сприятиме як реалізації трудових 

прав працівників, так і стабілізації відносин між працівниками та 

роботодавцем, оскільки працівники знатимуть, що захист їхніх прав та інтересів 

може бути здійснений на рівні підприємства, а роботодавець буде впевнений, 

що працівники, перш ніж звертатися до суду, використають можливість 

досудового врегулювання спору. 

Найбільш поширеною юрисдикційною формою захисту прав 

працівників на оплату праці на сьогодні є судовий захист.  

Місце суду в системі органів державної влади і його роль у захисті 

прав і свобод людини та громадянина є складовою частиною ознак правової 

держави, а ступінь гарантування прав та їх захисту – показником її розвитку. 

Відтак, рівень судової системи є показником рівня забезпечення та захисту 

прав і свобод людини. 

У новій редакції ч. 2-3 ст. 124 Конституції України зазначається, що 

юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке 

кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди 

розглядають також інші справи. Законом може бути визначений 

обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору [1].  

Отже, право на судовий захист є важливим конституційним 

принципом, яке однак в результаті проведеної судової та конституційної 

реформ було дещо обмежене закріпленням права визначати в законах у 

відношенні до окремих категорій справ обов’язкового досудового порядку їх 

врегулювання. До внесення 02 червня 2016 року змін до Конституції України 

право на судовий захист було абсолютним, не обмеженим жодними умовами 

та обов’язковим досудовим розглядом справи.  
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У зв’язку з цим варто зауважити, що зі змісту ст.ст. 231-232 Кодексу 

законів про працю України випливає, що лише визначені в цих статтях спори 

можуть бути розглянуті безпосередньо судом; інші ж спори підлягають 

вирішенню у судовому порядку тільки після їх попереднього розгляду 

комісіями по трудових спорах.   

До переваг судового розгляду трудових спорів, на думку Н.І. Карасіної, 

слід віднести те, що останні розглядаються у судах у значно коротші строки 

порівняно з цивільними справами. На відміну від цивільних справ, у яких 

витрати по провадженню срави можуть відноситися на рахунок кожної зі 

сторін залежно від закінчення справи (за виключеннями, встановленими 

законом), працівники не несуть ніяких витрат у зв’язку з порушеними ними 

трудовими спорами в суді. Особливістю вирішення трудових позовів є також 

широке застосування інституту негайного виконання судових рішень з 

трудових справ  [153, с. 8].   

Система судового захисту прав людини у світі відображена у трьох 

основних формах: через конституційні суди; через суди загальної юрисдикції; 

через спеціалізовані суди. 

Особливе місце в судовій системі України відведено Конституційному 

Суду України, який в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про Конституційний Суд України» [154] та ін. законами. 

Згідно з Конституцією України Конституційний Суд України вирішує питання 

про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією 

Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення 

Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї 

Конституції [1]. 

Конституційне правосуддя, як особливий вид правосуддя, має важливе 

значення в силу того, що сферою його застосування є конституційні 

відносини. Конституційне правосуддя сформувалося в США невдовзі після 

прийняття Конституції, коли Верховний Суд країни, спираючись на теорію 

А. Гамельтона про функції судової влади, обґрунтував своє право здійснювати 
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тлумачення Конституції та оцінювати будь-який законодавчий акт на предмет 

відповідності їй [155, с. 4-8]. 

Відповідно до ст. 231 Кодексу законів про працю України у районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові 

спори за заявами працівника чи власника або уповноваженого ним органу, 

коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, 

установи, організації (підрозділу). Безпосередньо в районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за 

заявами: 1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по 

трудових спорах не обираються; 2) працівників про поновлення на роботі 

незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і 

формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу; 3) 

керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, 

відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, 

головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, 

а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні 

звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та 

контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються 

або призначаються на посади державними органами, органами місцевого 

самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими 

об’єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання 

причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного 

прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів 

працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу; 

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування 

працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, 

організації; 5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, 

яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено 

власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної 
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профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав; 6) працівників 

про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без 

укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи [25]. 

Однією з важливих гарантій забезпечення прав і свобод учасників 

трудових відносин та невід’ємною складовою механізму реалізації права на 

судовий захист права працівників на оплату праці є законодавчо встановлені 

строки звернення працівника до суду за вирішенням трудового спору.  З 

цього приводу Конституційний Суд України у рішеннях № 8-рп/2013 від 15 

жовтня 2013 року та № 9-рп/2013 від 15 жовтня 2013 року чітко вказав, що 

працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення сум 

індексації заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати у 

зв’язку з порушенням строків її виплати як складових належної працівнику 

заробітної плати без обмеження будь-яким строком, незалежно від того, чи 

були такі суми нараховані роботодавцем, чи ні. 

Право громадян на судовий захист порушеного права на оплату праці у 

світі реалізується через систему судів як загальної, так і спеціальної 

юрисикції, зокрема трудової, адміністративної тощо. 

У зв’язку з тим, що тема так званої трудової юстиції останнім часом 

викликає багато наукових дискусій слід зупинитися на питанні щодо 

доцільності існування спеціалізованих трудових судів в Україні. 

Так, О.С. Боєва стверджує, що ефективним заходом вдосконалення 

судового захисту права на працю мало б бути створення системи трудових 

судів, подібно до інших країн [72, с. 184].  

Спеціалізована система трудових судів виникла у Німеччині однією з 

перших у світі – 1926 року, коли був прийнятий Закон про трудові суди. 

Юридичну основу структури, юрисдикції та процесу у сучасній судовій 

системі ФРН складає Закон про трудові суди, прийнятий 1953 року та 

переглянутий 1979 року. Лише незначна частина фінансування системи 
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трудових судів здійснюється за рахунок судового мита, всі останні витрати 

покриваються за рахунок державного фінансування [156, с. 76]. 

На сьогодні трудові суди в системі судів загальної юрисдикції діють у 

багатьох країнах Європи, зокрема у Франції, Німеччині, Англії, Іспанії, 

Швейцарії, Бельгії, Данії, Ісландії, Швеції, Фінляндії та інших. 

І.Я. Кисельов зазначає, що в основному трудові суди функціонують на 

основі правил цивільно-процесуального законодавства, тобто розглядають 

спори на підставі змагальності, диспозитивності; процес розгляду спорів у 

таких судах є більш швидким, менш вартісним та спрощенішим порівняно із 

загальним цивільним процесом; у багатьох країнах має місце досудова стадія 

примирення, подекуди, навіть, як обов’язкова [157, с. 177]. 

Однією з держав, в якій функціонує спеціалізована система судів по 

розгляду трудових спорів, є Великобританія. Такі суди в означеній країні 

називаються промисловими. Систему цих судів очолює президент, який 

призначається лордом-канцлером. Для вирішення трудових спорів 

застосовується усна, спрощена процедура, яка забезпечує відносну швидкість 

розгляду справи. Для окремих категорій справ, зокрема щодо стягнення 

заборгованості із заробітної плати, передбачений спрощений порядок 

розгляду без подання позову. Працівник подає клопотання про сплату 

простроченого боргу, а суд видає особливий формуляр, що має виконавчу 

силу [156, с. 75-76]. 

Певний інтерес становлять суди з трудових справ у ФРН. У цій державі 

трудові суди першої інстанції складаються з однієї або більше палат, до 

складу яких входять професійний суддя, котрий є головою, та два судді – 

представники працівників і роботодавців. Земельні трудові суди, що мають 

виняткову апеляційну юрисдикцію щодо рішень судів першої інстанції, 

формуються за таким самим принципом [156, с. 75-76]. 

Враховуючи досвід зарубіжних країн, в яких спеціалізована трудова 

юстиція функціонує багато десятиріч і навіть століть (Франція), 

Г.І. Чанишева пропонує утворити в Україні систему судів, які 
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спеціалізуватимуться на розгляді трудових спорів. Створення соціально-

трудових судів дозволить більш ефективно захистити права та інтереси 

сторін соціального діалогу на всіх рівнях [156, с. 82] . 

Проте, на думку дисертанта, створення спеціальних трудових судів, які 

б розглядали індивідуальні трудові спори, в тому числі з питань оплати 

праці, на даний час не є виправданим з наступних причин.  

Не заперечуючи твердження, що досвід діяльності трудових судів є 

корисним для України та вимагає уважного вивчення, слід зауважити, що 

відсутність загальноприйнятих критеріїв до формування судових органів 

винятково трудової юрисдикції та «сліпе» впровадження закордонного 

досвіду може призвести не до спрощення судового захисту трудових прав, в 

тому числі і прав працівників на оплату праці, а навпаки, до ускладнення 

судової процедури з цих питань. Враховуючи нестабільність економічної 

ситуації, кількість судових справ з даної категорії спорів є постійно різною. 

Відтак, з урахуванням того, що судді у таких судах будуть вузько 

спеціалізовані, при зменшенні кількості справ даної категорії можуть 

виникнути проблеми щодо необхідності переведення суддів в інші суди (а 

така процедура згідно з чинним законодавством України не вирішується 

водночас) та щодо відновлення фахового рівня суддів з розгляду інших 

категорій спорів.  

Крім того, для створення спеціальних трудових судів необхідна зміна 

процесуального та матеріального (щодо розгляду трудових спорів у процесі 

банкрутства тощо) законодавства, в тому числі зміна основних 

процесуальних кодексів, що також займе певний час. Окрім зазначеного, для 

спрощення судової процедури відносно загального процесу необхідно буде 

або внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, або 

прийняти окремий процесуальний акт законодавства з даних питань.  

Не слід залишати поза увагою і того, що впровадження окремих 

трудових судів потребує значного фінансування, а це з врахуванням 

економічної ситуації в державі є доволі складною проблемою. 
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Відтак, на мою думку, більш доцільним та ефективним у вдосконаленні 

судового захисту прав працівників на оплату праці є спеціалізація не судів, а 

суддів і створення відповідних колегій та палат у судах різних інстанцій, що 

вже знаходить своє відображення у діяльності судової системи.  

Реалізація вищезазначеної пропозиції дозволить забезпечити більш 

динамічний підхід, оскільки судді, які спеціалізуються на розгляді справ 

даної категорії, розглядають і загальні категорії спорів та питання 

спеціалізації суддів не є фінансового затратним. При цьому приведення 

процесуального законодавства, яке регулює розгляд індивідуальних трудових 

спорів, до потреб такого розгляду  (спрощений порядок тощо) є актуальним 

та необхідним вже на даний час і виступає передумовою для можливого 

створення у майбутньому спеціальних судів з розгляду трудових спорів.  

Варто також зазначити, що трудові суди сформовані за такими 

моделями: 1) створені на двосторонній паритетній основі з суддів, яких 

висунули об’єднання підприємців та профспілки; 2) створені у складі 

професійного судді та двох громадських суддів, які призначаються за 

поданням роботодавців, їх об’єднань та профспілок. Відтак, зазначені моделі 

трудових судів не в повній мірі є класичною моделлю суду, діючою в 

Україні. Наведене ще раз підтверджує передчасність та складність 

імплементації в судову систему нашої держави досвіду створення трудових 

судів.  

Продовжуючи думку щодо необхідності створення окремої 

процесуальної форми для забезпечення ефективного захисту у судовому 

порядку прав працівників на оплату праці, а відтак, більш ефективного 

забезпечення норм матеріального права з даних питань, зазначу, що серед 

науковців існує точка зору щодо необхідності прийняття Трудового 

процесуального кодексу [158; 159].  

Відповідно до чинного законодавства трудові спори з питань оплати 

праці розглядаються за процесуальними нормами, закріпленими в Цивільному 

процесуальному кодексі України. Таким чином, система судового захисту 
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прав працівників на оплату праці з урахуванням принципів трудового права, 

міжнародних правових актів в цій галузі та практики розгляду справ, 

пов’язаних з захистом прав працівників на оплату праці,  не є досконалою та не 

зовсім відповідає зазначеним вимогам, без яких неможливе ефективне та повне 

поновлення в судовому порядку прав працівників на оплату праці, адже зміст  

процесуальних особливостей вирішення справ по спорах з трудових 

правовідносин не завжди вписується в загальні положення цивільного 

процесуального законодавства.  

Як зазначає В.І. Миронов, необхідність прийняття Трудового 

процесуального кодексу зумовлена перш за все особливим суб’єктним складом 

трудових відносин [160, с. 21].  

Д.В. Шевченко зазначає, що процесуальні правовідносини з розгляду 

трудових спорів не належать повною мірою ані до трудового права, ані до 

цивільних процесуальних правовідносин. У зв’язку з цим вчений пропонує під 

процесуальними правовідносинами з розгляду трудових спорів розуміти 

врегульовані нормами права відносини між кожним учасником трудової 

розбіжності й певним юрисдикційним органом, правомочним виносити 

рішення із зазначеного спору або конфлікту, що стосуються відкриття 

провадження, розгляду трудового спору (конфлікту), прийняття та виконання 

рішення за ними [161, с. 375]. 

Деякі науковці виділяють таке поняття як трудовий процес, під яким 

розуміють систему юридичних процедурних засобів, які забезпечують у 

необхідних випадках реалізацію охоронних трудових правовідносин. 

Динамічні характеристики такої системи виявляються через дії механізму 

трудового процесуального регулювання, що містить процесуальні норми і 

процесуальні правовідносини [162, с. 135]. 

Пропозиція щодо прийняття Трудового процесуального кодексу 

фактично передбачає створення нової галузі процесуального права. Однак 

для цього необхідними є не тільки наявність процесуальних особливостей 
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розгляду судами трудових спорів, але й достатня система правових 

процесуальних норм, яка здатна буде сформувати фактично нову галузь права.  

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що ідея створення Трудового 

процесуального кодексу має право на існування, проте вимагає більш детального 

опрацювання та розроблення і на даний час є передчасною та недостатньо 

обгрунтованою. Проте наведене не виключає необхідності удосконалення 

існуючого процесуального законодавства щодо розгляду трудових спорів. Для 

цього більш реальним та достатньо обґрунтованим наразі видається доповнити 

чинний Цивільний процесуальний кодекс відповідними нормами чи окремою 

спеціальною главою, присвяченою особливостям судового розгляду трудових 

спорів. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що поновлення 

порушених прав працівників на оплату праці у судовому порядку на сьогодні 

є не тільки найбільш поширеною, але і найбільш ефективною 

юрисдикційною формою їх захисту.  

В.М. Андріїв зазначає: «В юрисдикційній формі здійснюється захист 

трудових прав і органами з нагляду та контролю за додержанням трудового 

законодавства. Ці органи не вирішують трудові спори по суті, але їм надано 

повноваження щодо виявлення фактів порушення трудового законодавства та 

можливості застосування санкцій до правопорушників. Окрім того, 

працівник може звертатися до цих органів зі скаргами на відповідні 

порушення, що зумовлює право таких уповноважених органів надати оцінку 

правомірності дій роботодавця та прийняти рішення щодо застосування 

санкцій відносно нього» [2, с. 195]. 

Кількість порушень прав працівників на оплату праці протягом останніх 

двох десятиліть істотно не зменшується. Це пов’язано і з інтенсивним 

перетоком трудових ресурсів з легального сектора економіки до «тіньового», 

що супроводжується інтенсифікацією праці при низькій заробітній платі, 

порушеннями норм законодавства про працю. 
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З урахуванням об’єктивного загострення необхідності захисту прав 

працівників на оплату праці виникає необхідність щодо посилення державного 

контролю та нагляду за додержанням і застосуванням законодавства у цій 

сфері. 

В.М. Скобєлкін з цього приводу вказує: «Повсякденного і точного 

дотримання законів про працю та, відповідно, повної, безперешкодної 

реалізації робітниками й службовцями прав, наданих їм законами, 

неможливо досягти без надійного всебічного контролю з боку держави і 

суспільства за станом законності в сфері трудових відносин. 

Загальновідомо, що правопорушення – обов’язкові супутники 

безконтрольності. Контроль – не тільки спосіб виявлення скоєних 

правопорушень, але й дуже важливий засіб їх попередження» [163, с. 62-63]. 

Відтак, виникла та продовжує існувати реальна потреба в 

ефективному нагляді та контролі за додержанням і застосуванням 

законодавства про оплату праці як запорука попередження та відновлення 

порушених прав із застосуванням при цьому відповідальності з метою 

реалізації всіх функцій такої. Адже забезпечення захисту прав і гарантій 

працівників на оплату праці шляхом посилення нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю є метою державної політики у даній 

галузі. 

Проблеми державного нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про оплату праці відображали у своїх роботах такі науковці: 

О.В. Абрамова, О.В. Баклан, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, І.В. Зуб,    Т.Ю. 

Коршунова, Л.Г. Коняхін, Л.О. Ніколаєва, П.Д. Пилипенко,                           

В.І. Прокопенко, В.Г. Ротань, Б.С. Стичинський, Г.І. Чанишева та ін. 

Н.Б. Болотіна зазначає, що нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю є особливою правозастосувальною діяльністю 

спеціально уповноважених органів, що спрямована на захист трудових прав 

людини. При цьому вона зауважує, що суттєвою рисою наглядової і 

контрольної діяльності є те, що спеціально уповноважені органи та інспекції, 
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які здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, 

не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу, 

чим забезпечується об’єктивність рішень, що виносяться наглядовими і 

контролюючими органами [51]. 

На думку О.В. Баклана, контрольно-наглядова діяльність – це особливий 

вид управлінської діяльності спеціальних об’єднаних в ієрархічну структуру 

суб’єктів, спрямований на забезпечення належного стану об’єктів для 

досягнення найбільш ефективним і безпечним способом поставленої мети 

управління в певній сфері шляхом реалізації відповідних завдань і функцій 

контролю та нагляду [164]. 

У звичайному розумінні значення слів «контроль» і «нагляд» є майже 

однаковим. Їх слід розуміти як спостереження з метою догляду, перевірки, 

дотриманням правил чи вимог. Але в юриспруденції ці поняття хоч і мають 

однакові (суміжні) ознаки, проте вони різні за змістом.  

А.О. Замченко зазначила: «Представники науки трудового права, 

вказуючи на важливість і обов’язковість здійснення контрольної та 

наглядової діяльності, майже не проводять різниці між однорядними, але 

далеко не тотожними поняттями – нагляд і контроль» [165, с. 33].  

Глава XVIII КЗпП України хоча і має назву «Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю», проте у статтях 259, 260, 263 

зазначає лише органи, які здійснюють такі повноваження. 

Відповідно до ст. 259 Кодексу законів про працю України державний 

нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними 

особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, 

фізичними особами- підприємцями, які використовують найману працю, 

здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за 

додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і 
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організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім 

органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки дотримання 

податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх 

підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та 

підпорядкування. 

У ст. 2 проекту Трудового кодексу України зазначено, що цей Кодекс 

регулює відносини щодо нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства, а у п. 16 ст. 3 Проекту йдеться про те, що здійснення нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства є однією із засад 

регулювання трудових відносин. Необхідно окремо зупинитися на 

дослідженні деяких невідповідностей визначень понять «нагляд» та 

«контроль» у проекті Трудового кодексу України правовим позиціям 

науковців у сфері трудового права. 

Так, поняття «нагляд» проект Трудового кодексу України трактує 

наступним чином: 

– державний нагляд за дотриманням трудового законодавства 

передбачає проведення уповноваженими органами виконавчої влади 

перевірок, постійного спостереження за дотриманням центральними і 

місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, роботодавцями вимог 

цього Кодексу, інших актів трудового законодавства, угод, колективних та 

трудових договорів (ч. 3 ст. 383 проекту Трудового кодексу України); 

– державний нагляд за дотриманням трудового законодавства 

здійснюється центральним органом виконавчої влади,  що  реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю та іншими органами державної влади в межах їх повноважень (ч. 1 ст. 

384 Проекту); 

– у межах визначених повноважень органи державного нагляду 

публікують щорічні доповіді, що мають містити інформацію про роботу 

даного органу, кількість об’єктів контролю, які інспектувалися, кількість 
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виявлених порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення, інші 

відомості, визначені законодавством (ч. 4 ст. 384 проекту Трудового кодексу 

України). 

Зміст ч. 4 ст. 384 проекту Трудового кодексу України свідчить, що в 

поняття «нагляд» включено поняття «контроль». Крім того, зазначу, що 

проект Трудового кодексу України визначає нагляд тільки як державний, 

відтак, положення про громадський нагляд за дотриманням трудового 

законодавства чи окремо законодавства про оплату праці у Проекті відсутні. 

Що ж до поняття «контроль», то його зміст у проекті Трудового 

кодексу України є більш визначеним: «Державний контроль передбачає 

здійснення центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

перевірок дотримання роботодавцями, які перебувають у сфері їх управління, 

вимог цього Кодексу, інших актів трудового законодавства, колективних 

угод, колективних та трудових договорів» (ч. 4 ст. 383 проекту Трудового 

кодексу України). 

Проект також виділяє і громадський контроль (ст. 387 проекту 

Трудового кодексу України): «Громадський контроль за дотриманням 

трудового законодавства здійснюють професійні спілки та їх об’єднання». 

Праву громадського контролю також кореспондує обов’язок 

роботодавця, зазначений у п. 11 ст. 27 Проекту, надання працівникам та їх 

представникам повної і достовірної інформації, необхідної для ведення 

колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням умов 

колективних угод, колективного договору. 

Окремо в Проекті зазначається про контроль з боку роботодавця (статті 

28, 39, 388 проекту Трудового кодексу України). 

Незважаючи на ототожнення в багатьох випадках понять «нагляд» та 

«контроль» за їх функціями, в проекті Трудового кодексу України все ж 

здійснена спроба (стаття 385) розмежування цих понять. Проте, оскільки 
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поняття «нагляд» у Проекті вживається винятково щодо державного нагляду, 

то розмежовано поняття саме державного нагляду та державного контролю. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 385 проекту Трудового кодексу України 

органи державного нагляду в межах своїх повноважень та у встановленому 

законом порядку проводять перевірки об’єктів нагляду, за результатами яких 

мають право давати роботодавцям обов’язкові для виконання приписи, 

припиняти експлуатацію підприємств, цехів, дільниць, машин, механізмів, 

устаткування, що створюють загрозу життю або здоров’ю працівників, та 

притягати порушників до відповідальності. 

Згідно з ч. 3 ст. 385 Проекту органи державного контролю проводять 

перевірки об’єктів контролю, за результатами яких мають право висувати 

роботодавцям вимоги щодо усунення порушень трудового законодавства та у 

разі їх невиконання – ініціювати притягнення винних осіб до 

відповідальності. 

Розмежування функцій державного нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства про працю в проекті Трудового кодексу України 

проявляється в тому, що за результатами перевірок при проведенні 

державного нагляду наглядові органи мають право давати роботодавцям 

обов’язкові приписи, зупиняти дію актів роботодавця, притягувати 

порушників трудового законодавства до відповідальності, а за результатами 

перевірок контролюючі органи вправі висувати вимоги до роботодавців щодо 

усунення порушень трудового законодавства. 

На підставі проведеного аналізу зауважу, що принципових та чітких 

відмінностей між наглядом та контролем у проекті Трудового кодексу 

України немає, а іноді за суб’єктами здійснення Проект їх навіть ототожнює. 

І це, незважаючи на закріплення у ч. 1 ст. 386 проекту Трудового кодексу 

України положення, що органи державного нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства співпрацюють, не підміняючи один 

одного та не передаючи один одному своїх повноважень. 
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Крім того, в деяких випадках у проекті Трудового кодексу України 

функція державного контролю дещо обмежена за колом осіб, які вправі такий 

контроль здійснювати. Так, у ч. 1 ст. 356 «Контроль за виконанням 

колективного договору чи угоди» зазначено, що контроль за виконанням 

колективного договору, угоди здійснюється безпосередньо сторонами, які їх 

підписали, у порядку та строки, визначені колективним договором чи 

угодою. 

Поняття «нагляд» є вужчим від поняття «контроль», проте, як зазначалось 

вище, «нагляд» містить ознаки, які не притаманні поняттю «контроль».  

Так, у правозастосовній діяльності наглядові органи зобов’язані, 

здійснюючи нагляд, перевіряти результати застосування вимог законодавства 

про оплату праці на предмет додержання чи порушення таких, контроль же 

передбачає не тільки перевірку результатів правозастосовної діяльності, але і  

перевірку використання повноважень суб’єктом, в тому числі ефективності, 

розумності та доцільності, здійснення втручання в господарську діяльність 

підконтрольного суб’єкта. Проте, якщо наглядовий орган може здійснювати такі 

перевірки вибірково, наприклад, тематично, в залежності від сфери ринку, галузі 

господарювання, географічного розташування тощо, то контролюючі органи, як 

правило, здійснюють контроль постійно та системно в межах визначених 

критеріїв (географічний, галузевих тощо).  

Нагляд здійснюється спеціальними державними структурами цільового 

спостереження за додержанням виконавчо-розпорядчими органами, 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами правил, 

передбачених нормативно-правовими актами [166, с. 675]. Контроль є 

найбільш поширеною, дієвою формою забезпечення законності. Його сутність 

полягає в тому, що суб’єкт контролю здійснює облік і перевірку того, як 

підконтрольний об’єкт виконує покладені на нього завдання і реалізує свої 

функції [166, с. 675].  

Крім того, щодо співвідношення понять «нагляд» і «контроль» наведу 

деякі думки вчених. Так, Б.А. Шеломов зазначає, що нагляд за дотриманням 
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трудового законодавства означає перевірку законності рішення органів 

управління, а контроль – перевірку цього рішення з точки зору не тільки 

законності, але й доцільності [151, с. 355-356]. Контроль за дотриманням  

законодавства про працю відрізняється від нагляду тим, що він постійний та 

безперервний, здійснюється як органами державної законодавчої та 

виконавчої влади, судами, так і чисельними, спеціально створеними для 

цього контролюючими державними та громадськими органами [167, с. 222]. 

Для контролю, як вказує М.С. Студенікіна, характерна така 

особливість: він не обмежується питаннями, пов’язаними з додержанням 

обов’язкових приписів законів, інших нормативно-правових актів. Органи 

контролю цікавляться не тільки тим, чи не порушив суб’єкт контролю чинне 

законодавство, але й тим, наскільки правильно, доцільно та ефективно він 

використовує надані йому повноваження [168, с. 18]. Відтак, в залежності від 

обсягу контроль може бути як за законністю, так і за законністю та 

доцільністю діяльності. Нагляд же може бути лише за законністю дій 

конкретного суб’єкта. Звідси, доцільність діяльності не є предметом нагляду. 

А законність є предметом як нагляду, так і контролю. З урахуванням 

наведеного зазначу, що співвідносити поняття «нагляд» та «контроль» не 

слід однобічно, в залежності тільки від обсягу, суб’єкта чи об’єкта, а 

співвідношення слід проводити, використовуючи більш широку систему 

складових.   

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про оплату праці 

здійснюється у двох основних сферах: 1) сфері встановлення умов праці;                        

2) сфері застосування встановлених умов праці [169, с. 358]. 

Здійснення нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

оплату праці – об’єктивна  необхідність, оскільки поширеним є локальне та 

договірне регулювання цієї сфери правовідносин, яке потрібно інспектувати 

на предмет відповідності законам та підзаконним нормативно-правовим актам 

з цих питань.  
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Щодо нагляду та контролю у сфері застосування встановлених умов 

оплати праці, то необхідно зазначити, що тут функції цих інститутів 

знаходять своє найбільше втілення та є необхідними, оскільки йдеться про 

безпосередній нагляд за відповідністю дій та правозастосовних документів 

вимогам законодавства у сфері оплати праці.  

Слід погодитись з позицією І.В. Лагутіної [95, с. 77], що у кожній з 

названих сфер слід розрізняти такі види нагляду і контролю: 

1)  попередній чи попереджувальний (його мета – перевірити законність і 

доцільність рішень роботодавця, не допустити прийняття незаконного 

рішення); 

2) поточний (він може бути попереднім, якщо відповідне рішення ще не 

прийняте, або подальшим, якщо рішення вже виконане); 

3) подальший (його метою є виявлення допущених порушень трудового 

законодавства і поновлення прав працівника). 

Існує також погляд щодо класифікації нагляду тільки на 

попереджувальний та поточний (при цьому ознаки подальшого нагляду 

входять у поточний нагляд), а контролю – на зовнішній та внутрішній [170, 

с. 143-144].  

Попереджувальний нагляд здійснюється при розробленні норм 

трудового права і його метою є додержання як вертикальної відповідності між 

нормами, так і горизонтальної узгодженості між ними. Поточний же нагляд 

здійснюється при безпосередній перевірці додержання та застосування 

законодавства про працю і особливо є важливим при здійсненні його за 

додержанням та застосуванням законодавства про оплату праці, оскільки 

виступає гарантом забезпечення для працівника основного кінцевого 

результату виконаної ним роботи.  

А.О. Замченко пропонує наступну класифікацію принципів нагляду та 

контролю за дотриманням законодавства про працю: незалежність; 

коректність; централізм; організація діяльності відповідних органів; фахова 

спеціалізація нагляду та контролю; професіоналізм; зрозумілість; науковість; 
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відповідність заходів впливу, що застосовуються до порушників, здійсненим 

правопорушенням; реальність нагляду та контролю; об’єктивність; повнота; 

комплексність; суттєвість; корисність; неупередженість; доброзичливість; 

універсальність; систематичність; дієвість; оперативність; результативність; 

гласність; офіційність; принцип взаємодії спеціалізованих контролюючих 

органів між собою та з правоохоронними органами; принцип раціональності 

розподілу контролюючих повноважень між  контролюючими органами; 

принцип концентрації; принцип допомоги підконтрольній структурі у 

виправленні помилок; відповідальність та інші [165, с. 128-129]. Звичайно, 

запропонована класифікація є дещо умовною, проте відображає 

основоположні засади нагляду та контролю. 

Важливою ознакою нагляду та контролю при застосуванні 

законодавства про оплату праці є здійснення їх уповноваженими органами, 

які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним 

органу. Принцип незалежності органів контролю від власника чи 

уповноваженого органу в юриспруденції зажди визначався як один з 

основних.  

З урахуванням наведеного зазначу, що державний нагляд та контроль 

за додержанням і застосуванням законодавства про оплату праці –  необхідна 

юрисдикційна форма захисту прав працівників на оплату праці. Сфера 

застосування такої форми захисту прав працівників на оплату праці є 

найбільш (окрім судового захисту) широкою при захисті прав працівників на 

оплату праці і включає (особливо при попереджувальному наглядові) деякі 

захисні механізми, які неможливо застосувати при судовому захисті прав 

працівників на оплату праці.  

В.С. Венедіктов зазначає, що весь зміст Конституції України пронизує 

надзвичайно цінна і гуманна ідея – держава створюється і функціонує для 

людини, відповідає перед нею за свою діяльність [170, с. 186-189]. Відтак, 

здійснення саме державного нагляду та контролю за додержанням 
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законодавства про оплату праці є однією із основних функцій держави, її 

конституційним обов’язком. 

Погоджуюсь з позицією В.І. Прокопенка щодо законодавства про 

охорону праці, яка є актуальною та визначальною для забезпечення нагляду 

та контролю й у сфері оплати праці: «…будь-яке законодавство, особливо 

законодавство про охорону праці, ефективне тоді, коли воно неухильно 

виконується усіма зацікавленими учасниками відносин. Для здійснення цієї 

мети держава уповноважила відповідні органи та інспекції, які здійснюють 

свої повноваження в двох правових формах: шляхом нагляду і шляхом 

контролю» [37, с. 393-394]. У сучасних умовах значення нагляду і контролю 

за дотриманням трудового законодавства досить визначальне, адже їх 

здійснення – одна з умов досягнення в державі високого рівня дотримання 

прав громадян у сфері трудових відносин. Саме тому для забезпечення 

ефективності реалізації права громадян на працю держава передбачає 

систему органів нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства. До неї входять органи, що здійснюють як державний нагляд і 

контроль, так і громадський контроль у цій сфері [171, с. 232]. 

Згідно зі ст. 35 Закону України «Про оплату праці» контроль за 

додержанням законодавства про оплату праці здійснюють: центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю; органи доходів і зборів. 

Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої 

інформації з питань оплати праці. 

Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів 

господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали 

та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання 

трудової функції такими найманими особами. 

Органи доходів і зборів мають право на проведення перевірки без 

попереднього попередження платника у випадках, передбачених 

законодавством. 
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З урахуванням наведеного вище зазначу, що, оскільки повноваження 

органів, які здійснюють нагляд та контроль за додержанням законодавства 

про працю, визначаються окремими нормативно-правовими актами, то це не 

сприяє єдності трудового законодавства в частині захисту прав працівників. 

При цьому слід зауважити, що наведеним не заперечується окреслення 

повноважень відповідних органів окремими законами чи підзаконними 

нормативно-правовими актами, проте основні завдання та повноваження цих 

органів з питань захисту прав на оплату праці могли б знайти своє 

висвітлення у зведеному правовому акті з питань праці, а краще – з питань 

оплати праці. 

Захист прав працівників на оплату праці на сьогодні може 

здійснюватись із застосуванням законодавства різних галузей. 

Деякі права контролюючих органів та кореспондуючі обов’язки 

роботодавців зазначені у статті 35 Закону України «Про оплату праці». Так, 

не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформації з 

питань оплати праці; зазначені державні органи мають право одержувати від 

суб’єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і 

матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час 

виконання трудової функції такими найманими особами; органи доходів і 

зборів мають право на проведення перевірки без попереднього 

попередження платника у випадках, передбачених законодавством.   

У статті 265 КЗпП України міститься відсильна норма, відповідно до 

якої особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. Слід зазначити, що особи, 

винні у порушенні законодавства про працю, в тому числі в частині оплати 

праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи 

кримінальної відповідальності. 

Головна роль у забезпечені нагляду за дотриманням трудових прав 

працівників, в тому числі й на оплату праці, належить Міністерству соціальної 

політики України.  



 133 

Так, відповідно до п. 1 Положення «Про Міністерство соціальної 

політики України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 червня 2015 року № 423 [172] Міністерство соціальної політики України 

(далі –  Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та 

соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових 

відносин, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного 

страхування, соціального діалогу, соціального захисту, волонтерської 

діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, 

усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії 

торгівлі людьми, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, 

які повернулися в Україну, а також забезпечує формування та реалізацію 

державної політики щодо пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які 

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, 

соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції, зокрема забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-

курортного лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, 

надання освітніх послуг, організації поховання, соціальної та професійної 

адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з 

військової служби, та учасників антитерористичної операції, у сфері 

промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими 

матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення 

державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про 

працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. 



 134 

Згідно з підпунктом 19 п. 4 Положення Мінсоцполітики України 

відповідно до покладених на нього завдань проводить моніторинг у сфері 

оплати та нормування праці. 

Для реалізації державної політики з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю функціонує також Державна служба 

України з питань праці (далі – Держпраці), яка є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра соціальної політики.  

Відповідно до підпункту 6 п. 4 Положення про Державну службу 

України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 лютого 2015 року № 96 [173] Держпраці в межах своїх 

повноважень, зокрема, здійснює державний нагляд (контроль) за 

дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх 

структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними 

особами, та фізичними особами, які використовують найману працю. 

Отже, на сьогодні Держпраці України постійно здійснює державний 

нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю, в тому числі 

оплату праці, суб’єктами господарювання всіх форм власності, що 

використовують найману працю, основним питанням якого є своєчасність та 

повнота виплати заробітної плати.  

Як повідомляється Державною службою з питань праці, за перші 

півроку 2016 року державні інспектори з питань праці провели перевірки на 

підприємствах, де накопичилась заборгованість із виплати заробітної плати. 

Так, державними інспекторами перевірено більше 800 підприємств-

боржників із виплати заробітної плати. Сума заборгованості на них 

становила 756 мільйонів 671 тис. гривень. 

За результатами перевірок підприємств-боржників складено та 

передано до суду більше 400 протоколів про адміністративні 

правопорушення та винесено більше 160 постанов про накладення 
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фінансових санкцій за невиконання законних вимог. Сума штрафних санкцій 

склала 684 тис. 452 гривень. 

Реакція з боку підприємств-боржників на зауваження та санкції 

відбулася. Так, за вимогами державних інспекторів з питань праці за останні 

6 місяців погашена заборгованість із виплати заробітної плати на суму 240 

млн. 738 тис. гривень. Тобто підприємства повністю чи частково 

розрахувалися з 71 тисячею 62 працівниками [174]. 

Відповідно до частини 1 розділу XIII «Перехідні положення» Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини 

і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 

особами винятково у формі представництва інтересів громадянина або 

держави в суді [175]. 

Особливе місце в системі захисту прав людини займає інститут 

омбудсмена. Наразі він поширений на всіх континентах світу, хоча ще в 

середині XX століття існував лише у двох країнах Європи – Швеції і 

Фінляндії. Вперше він виник у Швеції. Шведський риксдаг (парламент) у 1809 

році під впливом теорії Монтеск’є про розподіл влади прийняв Документ про 

правління (конституційний акт). Парламенту надали право обирати 

спеціального парламентського комісара для здійснення нагляду за 

додержанням законодавчих актів судами та іншими органами влади. 

Припускають також, що витоки компетенції омбудсмена простежуються у 

римських посадах цензорів, трибунів, провінційних прокураторів [176, с. 72]. 

Відповідно до ст. 101 Конституції України парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Згідно з ч. 2 ст. 55 

Конституції України кожен має право звертатися за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
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При цьому положенню ч. 2 ст. 55 Конституції України надано 

офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 25 

листопада 1997 року № 6-зп [177]. У цьому Рішенні Конституційний Суд 

України зазначив, що ч. 2 ст. 55 Конституції України необхідно розуміти 

таким чином: кожна людина, тобто громадянин України, іноземець, особа 

без громадянства має гарантоване державою право оскаржити в суді 

загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства 

вважають, що їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або ущемляють 

права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи 

перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в 

суді; такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно 

від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший 

порядок їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня 

по відношенню до того органу і посадової особи, що прийняли рішення, 

вчинили дії або допустили бездіяльність). 

Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 85 Конституції України призначення на 

посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, заслуховування його щорічних доповідей про стан 

дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні належить до 

повноважень Верховної Ради України. 

Правовий статус омбудсмена в Україні, окрім Конституції, 

визначається також Законом України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР [178], 

відповідно до ст. 3 якого метою парламентського контролю, який здійснює 

Уповноважений, є: 1) захист прав і свобод людини і громадянина, 

проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними 

договорами України; 2) додержання та повага до прав і свобод людини і 

громадянина суб’єктами, зазначеними у статті 2 цього Закону;                            
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3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або 

сприяння їх поновленню; 4) сприяння приведенню законодавства України 

про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією 

України, міжнародними стандартами у цій галузі; 5) поліпшення і 

подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і 

свобод людини і громадянина; 6) запобігання будь-яким формам 

дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; 7) сприяння 

правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації 

про особу.    

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» Уповноважений призначається на посаду і 

звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням 

шляхом подання бюлетенів; Уповноваженим може бути призначено 

громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє 

державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної 

діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні; стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, за їх письмовою 

згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом 

України «Про засади запобігання і протидії корупції»; особи, які 

претендують на зайняття посади Уповноваженого, до призначення на 

відповідну посаду подають до органу, який здійснює призначення, 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади 

запобігання і протидії корупції»; не може бути призначено Уповноваженим 

особу, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім 

реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 

Уповноважений призначається строком на п’ять років, який починається з 

дня складення ним присяги на пленарному засіданні Верховної Ради України; 
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на Уповноваженого поширюються вимоги та обмеження, встановлені 

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Відтак, високі моральні якості та досвід правозахисної діяльності є 

однією з обов’язкових вимог до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

Крім того, зазначу, що Уповноважений є фактично незалежним від 

будь-якої з гілок влади, що підкреслює його правовий статус та, разом з тим, 

забезпечує можливість здійснення ефективного інституціонального захисту 

прав людини, в тому числі на оплату праці. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений здійснює свою 

діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. 

Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне 

перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і 

поновлення порушених прав і свобод. 

Статті 13, 14 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» встановлюють повноваження (права та обов’язки) 

Уповноваженого, а стаття 15 цього ж Закону визначає акти, що вправі 

видавати Уповноважений. Так, актами реагування Уповноваженого щодо 

порушень положень Конституції України, законів України, міжнародних 

договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянина є 

конституційне подання Уповноваженого та подання до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і 

службових осіб; конституційне подання Уповноваженого – акт реагування до 

Конституційного Суду України щодо вирішення питання про відповідність 

Конституції України (конституційності) закону України чи іншого правового 

акта Верховної Ради України, акта Президента України та Кабінету Міністрів 

України, правового акта Автономної Республіки Крим; офіційного 
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тлумачення Конституції України та законів України; подання 

Уповноваженого – акт, який вноситься Уповноваженим до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовим і 

службовим особам для вжиття відповідних заходів у місячний строк щодо 

усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина. 

З урахуванням вищевикладеного, зазначу, що в розрізі захисту прав 

працівників на оплату праці до компетенції омбудсмена відноситься захист 

не всіх суб’єктів трудових відносин, а винятково працівників. 

При цьому згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» сферою застосування Закону є 

відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина 

між громадянином України, незалежно від місця його перебування, 

іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території 

України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

та їх посадовими і службовими особами. Сфера дії наведеного Закону 

визначає, відповідно, і сферу дії Уповноваженого, тобто правовідносини, на 

які поширюються його повноваження. Відтак, правовідносини з питань 

захисту прав на оплату праці відносяться до сфери повноважень 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.   

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» Уповноважений здійснює свою діяльність на 

підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина, які 

отримує: 1) за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без 

громадянства чи їх представників; 2) за зверненнями народних депутатів 

України; 3) за власною ініціативою. 

Отже, окрім здійснення діяльності за власною ініціативою та за 

зверненнями народних депутатів України, до Уповноваженого мають право 

звертатись працівники з приводу захисту порушених прав, причому немає 
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значення, чи є працівник громадянином України, чи особою без 

громадянства, чи іноземцем. 

При зверненнях працівників до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини існують обмеження щодо строку звернення. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» звернення подаються Уповноваженому в 

письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод 

людини і громадянина; за наявності виняткових обставин цей строк може 

бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років. Згідно з 

ч. 4 ст. 17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини» Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються 

судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала 

позов, заяву або скаргу до суду. 

З урахуванням наведеного зазначу, що діяльність Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в контексті захисту прав працівників 

на оплату праці спрямована як на здійснення безпосереднього захисту прав, 

так і на забезпечення здійснення таких прав відповідними юрисдикційними 

органами, що дозволяє говорити про своєрідний нагляд, який здійснює 

Уповноважений. 

При цьому не можна погодитися з думками науковців, які вважають, 

що Уповноважений є безправним, а його діяльність – малокорисною у сфері 

захисту прав працівників, оскільки в Уповноваженого відсутні повноваження 

на усунення виявлених ним порушень закону. Насправді ж в Уповноваженого 

достатньо важелів, серед яких і акти впливу, і офіційні оприлюднення як з 

трибуни Верховної Ради України (щорічні доповіді), так і в засобах масової 

інформації, а також співпраця з правозахисними інституціями.   

Так, у виступі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Н.І. Карпачової від 06 липня 2005 року значну увагу було зосереджено на 

проблемах, пов’язаних з порушенням трудових прав працівників, зокрема 

вказувалося наступне: «Значна кількість проблем у сфері трудових прав 
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громадян все ще залишається невирішеною, стан дотримання та забезпечення 

права громадян на працю є незадовільним. Розв’язання цих проблем передусім 

залежить від злагодженої роботи всіх гілок влади, дій та рішень, спрямованих 

на поліпшення добробуту громадян. Для цього необхідно: 1) вжити всіх 

заходів з метою якнайшвидшого погашення заборгованості із заробітної 

плати; 2) взяти під особливий контроль виплату заробітної плати на 

підприємствах державної та комунальної форм власності, акціонерних 

товариствах, в яких держава володіє пакетами акцій. Перед цими 

підприємствами поставити завдання погасити заборгованість із заробітної 

плати та інших соціальних виплат, передбачених чинним законодавством;               

3) посилити державний контроль за додержанням законодавства про працю 

на підприємствах як державного, так і недержавного секторів економіки, 

повною мірою застосовувати правові важелі притягнення до адміністративної 

та кримінальної відповідальності посадових осіб, які грубо порушують 

конституційне право громадян на своєчасну та в повному обсязі виплату 

винагороди за працю, дотримання безпечних умов праці; 4) вжити заходів 

щодо поступової ліквідації безробіття передусім за рахунок створення нових 

робочих місць; 5) запровадити комплекс заходів з метою забезпечення права 

молоді на перше робоче місце, розробити спеціальні програми професійного 

перенавчання та сприяння зайнятості жінок» [180, с. 7]. 

Як зазначає І.В. Лагутіна, у сучасних умовах інститут обмудсмена, який 

характеризується такими демократичними рисами як незалежність від 

державних органів, відкритість, відсутність формалізованих процедур розгляду 

звернень, безплатне надання громадянам допомоги, функціонує у багатьох 

державах, швидко розвивається і набуває міцних позицій у системі гарантій 

правового захисту [95, с. 104].  

З урахуванням наведеного слід підсумувати, що, оскільки на даний час 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не володіє реальними 

повноваженнями щодо відновлення порушених трудових прав працівників та 

важелями прямого впливу на роботодавців, його діяльність слід розглядати не 
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як окрему юрисдикційну форму захисту, а як додатковий спосіб захисту прав та 

інтересів працівників  на оплату праці, до якого особа, чиї права порушені, 

може звернутися у будь-який момент. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Підсумовуючи викладене, можна сформулювати наступні висновки до 

другого розділу дисертаційного дослідження. 

1. Функція захисту властива трудовому праву як ніякій іншій галузі 

права, оскільки саме трудове право було створено як право захисту найманих 

працівників. Відтак, проблеми захисту трудових прав працівників, в тому 

числі права на оплату праці, зважаючи на його соціальну актуальність та 

значущість, слід віднести до найважливіших питань сучасної науки 

трудового права. Основною метою трудової діяльності є отримання оплати за 

працю, відтак, захист прав працівників (та їх законних інтересів) на оплату 

праці є основною функцією трудового права.  

2. Поняття «захист» та поняття «охорона» є різними за своїм змістом. 

Ототожнення, синонімізація понять «захист» та «охорона» суперечить 

принципу юридичної визначеності. 

3. Визначено наступні принципи захисту прав працівників на оплату 

праці: принцип єдності та диференціації; принцип гарантованості захисту; 

принцип забезпечення захисту; принцип матеріальної зацікавленості; 

принцип адекватності захисту порушеного чи оспорюваного права або 

охоронюваного законом інтересу; принцип рівності сторін; принцип 

простоти й доступності захисту; принцип оперативності захисту; принцип 

індивідуального та колективного захисту; принцип невідворотності захисту; 

принцип координації та узгодженості захисту державою. 

4. Виділено ознаки здійснення захисту прав працівників на оплату праці: 

1) для здійснення захисту необхідні передумови (наявність права чи 
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охоронюваного законом інтересу, його порушення, оспорювання чи 

невизнання та наявність в особи права на захист); 2) можливість реалізації 

(здійснення) права на захист; 3) захист повинен здійснюватись за допомогою 

засобів та у певний спосіб, які в сукупності з іншими ознаками (характером 

тощо) визначають форму захисту; 4) наявність мети захисту – відновлення, 

визнання чи підтвердження права чи інтересу. При цьому слід зазначити, що 

такою складовою поняття захисту як мета у юридичній літературі переважно 

нехтують. Це, на думку дисертанта, призводить до неналежного дослідження 

поняття, а відтак, і до унеможливлення  досягнення мети захисту, розробка 

якої є необхідною, особливо при застосуванні захисту органами державного 

примусу. 

5. Захист прав та охоронюваних законом інтересів працівників на оплату 

праці здійснюється за допомогою належних форм та способів і засобів 

захисту, які мають певне співвідношення, тобто форма як сукупність способів 

та засобів і є їх системним вираженням. 

6. Запропоноване авторське визначення поняття захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів працівників на оплату праці як системи 

передумов, заходів та способів, спрямованих на забезпечення реалізації 

відновлення порушеного права або охоронюваного законом інтересу 

працівника на оплату праці чи визнання такого.  

7. Розмежовано поняття «форма захисту», «спосіб захисту» та «засіб 

захисту» права на оплату праці, запропоновано авторське визначення 

кожного з них.  

Під формою захисту права слід розуміти регламентовану діяльність, 

яка здійснюється як компетентними державними органами або громадськими 

організаціями, так і самою зацікавленою особою, та спрямована на 

відновлення порушеного права, усунення перешкод у його реалізації, 

відшкодування або компенсацію шкоди, спричиненої порушенням цього 

права.  
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Під способом захисту слід розуміти конкретну правову дію, яка 

полягає у відновленні порушеного трудового права, усуненні перешкод в 

його реалізації, відшкодуванні чи компенсації шкоди, завданої порушенням 

цього права. 

Засобами захисту права є сукупність інструментів та юридично 

значущих дій, що застосовуються та здійснюються уповноваженою особою 

та органами, які здійснюють захист, при виявленні факту порушення права і 

в ході його захисту, з метою відновлення порушеного права, усунення 

перешкод у його реалізації, відшкодування чи компенсації шкоди, яка 

завдана порушенням цього права.   

8. При захисті прав на оплату праці в широкому розумінні об’єктами 

захисту є як права працівників на оплату праці, так і охоронювані законом 

інтереси, оскільки наявність інтересу обумовлюється самою соціальною 

сутністю права на оплату праці. 

 9. Запропоновано внести зміни до Кодексу законів про працю України 

та включити у проект Трудового кодексу України окрему статтю чи частину 

статті, яка б містила перелік способів захисту прав та охоронюваних законом 

інтересів працівників на оплату праці. З оляду на динаміку розвитку 

інституту захисту прав та інтересів працівників на оплату праці даний 

перелік не може бути вичерпним. 

 10. Під переговорами як самостійною неюрисдикційною формою захисту 

слід розуміти певний порядок взаємодії сторін спору або їх представників з метою 

врегулювання розбіжностей. Така взаємодія може відбуватися як шляхом 

спілкування, так і через обмін листами, документами. Очевидно, що переговори 

можуть використовуватися як форма захисту як права, так і законного інтересу 

працівників. 

 11. Сформульована пропозиція доповнити проект Трудового кодексу 

окремою статтею, в якій передбачити обов’язковим етапом для вирішення 

розбіжностей між працівником і роботодавцем звернення працівника з претензією 

до роботодавця. У разі отримання працівником відмови від роботодавця у 
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задоволенні його вимог або неотримання відповіді у встановлений строк, 

працівник може звертатися до інших правових форм та засобів захисту свого 

порушеного права. Цей строк повинен обчислюватися з моменту, коли 

роботодавець мав отримати або отримав претензію від працівника. З метою 

уніфікації правового регулювання переговорної стадії вирішення як 

індивідуальних, так і колективних трудових спорів пропонуємо встановити 

триденний строк з дня одержання, аналогічний тому, що передбачений для 

повідомлення роботодавцем про своє рішення найманим працівникам чи 

профспілці у ч. 1 ст. 5 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)». 

 12. Запропоновано авторське визначення самозахисту як однієї з 

неюрисдикційних форм захисту права працівника на оплату праці.  Самозахист 

прав працівників на оплату праці – це дія чи система дій по захисту прав 

працівників на оплату праці, що можуть застосовуватись чи застосовуються 

особою (особами), право чи охоронюваний законом інтерес яких порушено або 

оспорюється, без звернення до інших осіб. 

 13. Обґрунтовано пропозицію щодо наділення працівника на рівні закону 

правом  призупинення виконання своїх трудових обов’язків у разі затримки 

виплати належної йому заробітної плати. Право працівників на призупинення 

виконання роботи повинно стимулювати роботодавця до забезпечення виплати 

заробітної плати працівникам у передбачені трудовим договором строки. При 

цьому уточнення потребує  момент, з настанням якого у працівників виникає таке 

право. На думку дисертанта, право працівника призупинити роботу повинно 

виникати з дня, наступного за днем виплати заробітної плати, встановленого 

колективним догововором, локальними нормативними актами або трудовим 

договором. Оскільки це вимушений захід з боку працівника, за роботодавцем слід 

закріпити обов’язок відшкодувати середній заробіток за весь період затримки 

заробітної плати з відповідною компенсацією згідно з Законом України «Про 

компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків 

їх виплати»  від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III. 
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 14. Сутність самозахисту дозволяє зробити висновок щодо недоцільності 

обмеження сфери його застосування лише захистом індивідуальних трудових 

прав. Враховуючи особливості відносин, з яких можуть виникати колективні 

трудові спори, їх суб’єктний склад, як специфічний засіб колективного 

самозахисту трудових прав та інтересів найманих працівників можна розглядати 

також страйк. 

 15. Незважаючи на переваги медіації як альтернативного способу 

вирішення спорів, дисертант вважає, що з огляду на специфіку трудових спорів 

щодо оплати праці ефективність застосування медіації для їх вирішення видається 

сумнівною, виходячи з наступного. Більшість індивідуальних трудових спорів, 

зокрема й щодо оплати праці, – це спори про право, при цьому законодавчо 

визначені конкретні способи захисту прав працівників, який має право на 

відновлення своїх прав у повному обсязі. Метою ж процедури медіації є 

досягнення взаємоприйнятного рішення для сторін спору, тобто компромісу, 

внаслідок чого працівник може бути вимушений відмовитися від частини своїх 

прав. У результаті проведення процедури медіації в індивідуальному трудовому 

спорі про право спір може бути врегульований, розбіжності між сторонами 

усунуті, але права працівника можуть так і залишитися порушеними, а 

можливість їх захисту – втрачена. 

 16. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

контексті захисту прав працівників на оплату праці спрямована як на здійснення 

безпосереднього захисту прав, так і на забезпечення здійснення таких прав 

відповідними юрисдикційними органами, тому можна говорити про своєрідний 

нагляд, який здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ  

НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 

 

3.1 Трудові спори з питань оплати праці: сучасний стан та перспективи 

 

 Трудові спори, що виникають у сфері оплати праці в сучасних умовах 

не можна назвати поодинокими. Активізація громадян щодо захисту свого 

права на оплату праці обумовлена цілим рядом причин економічного, 

політико-правового характеру. В той же час варто відзначити, що сучасне 

трудове законодавство не в достатній мірі регламентує правовідносини, що 

виникають в означеній сфері. Норми, які визначають порядок розгляду та 

вирішення трудових спорів щодо оплати праці, містяться в нормативно-

правових актах різних галузей права, а це створює певні практичні 

проблеми їх застосування. 

Крім того, слід зазначити, що значна кількість питань, які виникають 

в процесі розгляду та вирішення трудових спорів з оплати праці, взагалі не 

врегульована чинним законодавством, наприклад, порядок виконання 

рішень юрисдикційних органів в даній категорії справ. Ця категорія 

трудових розбіжностей потребує пильного наукового дослідження для того, 

щоб правовими засобами забезпечити, по-перше, реалізацію конституційної 

гарантії на оплату праці, а по-друге, запобігти виникненню трудових спорів 

і конфліктів, пов’язаних з оплатою праці. 

Захист права працівника на гідну й своєчасну винагороду за працю є 

одночасно захистом конституційного права громадян України на гідний 

життєвий рівень для них і членів їх родини, оскільки для більшості з них 

заробітна плата є єдиним або основним джерелом доходу. У цьому зв’язку 

заслуговує на увагу норма у Трудовому кодексі Російської Федерації, згідно з 
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якою несвоєчасна виплата заробітної плати або виплата її не в повному 

розмірі розглядається як примусова праця [139]. 

При цьому однією з основних причин трудових спорів і конфліктів з 

питань оплати праці є те, що розмір заробітної плати, яка залишається 

головним чинником доходів для більшості українців, є вкрай низьким не 

тільки у порівнянні з країнами ЄС, а й з країнами колишнього СРСР. 

На даний час структура витрат працівників, яка визначається 

існуючими розмірами заробітної плати, є не дуже втішною. В середньому 

українська сім’я витрачає близько половини своїх доходів на їжу. Друге 

місце в структурі споживчих видатків домогосподарств посідають видатки на 

оплату житла, комунальних послуг тощо. У порівнянні з іншими 

розвиненими країнами ці показники є вкрай високими. Наприклад, у країнах 

ЄС частка видатків на продукти харчування складає приблизно 10-15% від 

усього обсягу сукупного доходу сімей. Залишок своїх доходів європейці 

витрачають на дозвілля, подорожі, якісну медицину, освіту тощо [181,                           

с. 105].  

Однією з проблем сучасності, як відомо, є відсутність належного 

контролю з боку держави за сферою оплати праці працівників. Це 

призводить до того, що основна заробітна плата часто виплачується «в 

конвертах». Внаслідок цього працівники залишаються незахищеними і не 

можуть в судовому або іншому порядку відстояти своє право на оплату 

праці, про розмір та строки виплати якої вони нібито домовились з 

роботодавцем. Дана проблема насправді належить до проблем більш 

загального порядку – легітимності трудового договору та виконання його 

умов сторонами. Тому до її вирішення необхідно підходити комплексно. 

Крім того, деякі науковці цілком справедливо вказують на те, що 

роботодавцями застосовуються різні схеми, за якими вони можуть позбавити 

працівника оплати праці взагалі, наприклад, його звільнення після 

відпрацювання певного періоду випробування [181, с. 27].  
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До інших причин виникнення чисельних трудових спорів у сфері 

оплати праці можна віднести: несприятливі економічні умови, відсутність 

належних механізмів стимулювання підприємців до виплати реальних 

заробітних плат, надмірний податкових тиск на бізнес тощо. Всі ці причини 

обумовлюють розширення видів трудових спорів з оплати праці, які поряд з 

порушенням строків їх виплати, доповнюються скаргами на те, що 

роботодавець виплачує заробітну плату в меншому розмірі, на незаконні 

відрахуваннями із заробітної плати та ін. 

Трудові спори у сфері оплати праці можна поділити на групи в 

залежності від того, яке саме право працівника порушене, а саме: спори, що 

виникають у зв’язку з дискримінацією у сфері оплати праці; спори щодо 

зниження розміру заробітної плати з причин, що не залежать від працівника, 

які, в свою чергу, поділяються на підвиди, залежно від обставини такого 

зниження, наприклад, спори щодо оплати праці при виготовленні продукції, 

що виявилася браком (ст. 112 КЗпП України), спори щодо оплати часу 

простою (ст. 113 КЗпП України), спори щодо збереження попереднього 

заробітку у разі переведення працівника на легшу роботу (ст. 170 КЗпП 

України) тощо; спори щодо забезпечення виплати заробітної плати у 

встановленому розмірі або проведення відрахувань із заробітної плати; спори 

щодо несвоєчасної виплати заробітної плати; спори щодо розрахунків з 

працівником при звільненні; спори щодо виплати заробітної плати 

працівникам у разі банкрутства роботодавця.  

Найбільш розповсюдженими спорами у сфері оплати праці довгий час 

залишаються спори про стягнення заборгованої заробітної плати.   

Заробітна плата, яка є основним джерелом доходів працюючих, згідно 

із законодавством повинна виплачуватися у строки, встановлені законом та 

колективним договором, але не рідше двох разів на місяць. Її невиплата у 

визначені строки вже з наступного дня є, по своїй економічній суті, 

простроченим борговим зобов’язанням перед працівником роботодавця як 

платника грошових коштів. 
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Відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати 

частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» компенсація 

громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх 

виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців 

виплати доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з дня 

набрання чинності цим Законом. При цьому передбачено, що сума 

компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не 

виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання 

податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати 

доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться) 

[140].  

Таким чином, із положень цих норм випливає, що обов’язок щодо 

компенсації обмежується одним місяцем затримки, а це не є виправданим в 

юридичному плані. 

У зв’язку з цим слід позитивно оцінити норму проекту Трудового 

кодексу України (ст. 264), в якій вперше за історію вітчизняного 

законодавства про працю знайшли закріплення наслідки порушення строків 

виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівнику. 

Зокрема, у разі порушення встановлених законом, колективним договором 

строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат, 

роботодавець зобов’язаний сплатити працівнику пеню (компенсацію) у 

розмірі подвійної ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожний 

день затримки та сплатити всю суму заборгованості по заробітній платі з 

урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також проценти 

річних від простроченої суми. 

 Крім того, слушною видається пропозиція В.М. Андріїва щодо 

доповнення проекту Трудового кодексу України окремою статтею «Заходи із 

забезпечення позову з індивідуальних трудових спорів», якою передбачити 

можливість арешту майна роботодавця на вимоги працівників про стягнення 
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заробітної плати або інших виплат, передбачених трудовим договором або 

законодавством [182]. 

Трудові спори з оплати праці можна класифікувати за різними 

критеріями. Головним з них, вважаємо, є критерій суб’єктності, за яким 

спори поділяються на індивідуальні та колективні. 

Індивідуальні трудові спори – це неврегульовані розбіжності між 

працівником і роботодавцем щодо укладення, розірвання трудового 

договору, дотримання норм трудового законодавства, які стали предметом 

розгляду юрисдикційного органу. Такі спори – найбільш поширений вид 

трудових спорів. Сторонами індивідуального трудового спору є найманий 

працівник і роботодавець, з яким цей найманий працівник перебуває у 

трудових правовідносинах. Роботодавцем може бути власник або 

уповноважений ним орган чи фізична особа, які уклали з працівником 

трудовий договір [183, с. 19-20]. 

Індивідуальні трудові спори щодо оплати праці – це такі індивідуальні 

спори, предметом яких є різні апекти оплати праці: строки, періодичність та 

порядок її виплати, розмір заробітної плати, розмір відрахувань із заробітної 

плати, правомірність таких відрахувань, оплата праці за час вимушеного 

прогулу або простою тощо.  

Колективний трудовий спір з питань оплати праці має своїм предметом 

колективний захист прав працівників на відплатність своєї праці. 

Роботодавець як сторона трудового договору зобов’язаний кожному 

працівнику своєчасно виплачувати заробітну плату в обумовленому розмірі. 

Якщо роботодавець не виконує цей свій обов’язок стосовно всього (або 

більшості) трудового колективу, незалежно від професійних і особистісних 

якостей працівників, то тим самим він вчиняє неперсоніфіковане 

правопорушення, яке носить колективний характер. Таке відбувається, 

наприклад, у випадку затримки виплати зарплати; при масовому простої 

підприємства з причин виробничого характеру, коли роботодавець не 
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оплачує працівникам цей простій відповідно до вимог законодавства [184,                  

с. 148-149]  

На даний час у науковій літературі немає єдиної думки щодо 

можливості існування колективних трудових спорів з питань оплати праці. 

У цьому зв’язку не можна обійти увагою питання щодо судового 

розгляду колективних трудових спорів про право, зокрема законодавчо 

закріпленої можливості колективного позову до суду у спорах, що виникають 

у випадку затримки виплати заробітної плати працівникам. 

На сьогодні законодавством про працю не передбачено судового 

порядку розгляду будь-яких колективних трудових спорів. Повністю 

підтримуємо Г.І. Чанишеву, що не можна погодитися з тим, що законом не 

передбачена можливість судового вирішення колективних трудових спорів 

щодо виконання колективного договору, угоди або їх окремих положень, а 

також щодо невиконання вимог законодавства про працю. Замість звернення 

до суду для захисту порушених прав працівники змушені звертатися до 

роботодавця і досягати з ним комромісу. Це дійсно необхідно у разі 

виникнення розбіжностей під час ведення колективних переговорів з 

укладення колективних договорів, угод, встановлення нових або зміни 

існуючих умов праці, але навряд чи доцільно у разі невиконання 

роботодавцем вимог законодавства про працю, а також невиконання 

колективного договору, угоди [136,  с. 123]. 

Згідно з п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 

1999 року № 13 вимоги про оплату праці декількох або групи працівників,  у 

тому числі заявлені в їхніх інтересах уповноваженими на це законом 

органами,  не можуть бути об’єднані в одному провадженні через  

відсутність   необхідної  для цього спільності предмета позову [185]. Отже, 

на сьогодні спори з приводу застосування норм законодавства про оплату 

праці, навіть якщо вони охоплюють інтереси всіх працівників підприємства, 

розглядаються як індивідуальні трудові спори. 
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Проте, як свідчить практика, працівники із побоювань певних репресій 

з боку роботодавця дуже рідко наважуються вступати в індивідуальний 

трудовий спір. У більшості випадків це відбувається вже після звільнення 

працівника. Крім того, непоодинокі випадки, коли ідентичні по суті трудові 

спори вирішуються суддями по-різному. Врешті-решт розгляд однорідних 

спорів щодо застосування норми закону, яка зачіпає інтереси всіх або 

значного числа працівників, мав би і соціальний ефект, оскільки таким чином 

захищався б як публічний інтерес (запобігання протиправній діяльності), так 

і приватний (відновлення прав на оплату праці конкретних працівників). 

Враховуючи наведене, професори А.М. Лушніков та М.В. Лушнікова  

пропонують ввести поняття групових трудових спорів, які «повинні «йти 

через кому» з індивідуальними трудовими спорами та вирішуватися в тому ж 

порядку, що й індивідуальні трудові спори» [186, с. 1030]. 

На думку О.Є. Соніна, законодавець повинен був забезпечити право 

учасників колективних трудових відносин на звернення до суду для захисту 

їх прав [187,  c. 188]. 

І.А. Костян слушно виокремила особливий вид суб’єктивних трудових 

прав – індивідуальні права колективного характеру, яким властиві ознаки 

одночасно як індивідуальних, так і колективних трудових прав працівників: з 

одного боку, такі права належать конкретному працівнику, а з іншого – 

поновлення таких прав одного з працівників зумовлює утиск прав інших 

працівників (наприклад тих, хто не скористався правом на захист), а також  

порушення основних принципів трудового права (таких, як принципи 

рівності можливостей працівників, справедливих умов праці, рівної оплати за 

рівну працю тощо). Тому слід погодитися з думкою вченої про те, що 

відновлення індивідуального права колективного характеру одного 

працівника може бути пов’язане з необхідністю вирішити питання про долю 

інших працівників, права яких порушені аналогічним чином [121,                    

с. 230-237]. 
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На думку дисертанта, однорідні трудові спори про право, які 

виникають щодо порушення індивідуального права колективного характеру 

між працівниками та роботодавцем, зокрема щодо захисту права на оплату 

праці, доцільно виділити в окрему класифікаційну групу за суб’єктним 

критерієм, а саме – групові трудові спори. 

Як пише М.Л. Лютов, у зарубіжних країнах сформувалися три підходи 

до порядку розгляду та вирішення групових трудових спорів: 1) такі спори 

розглядаються спеціалізованими трудовими судами (наприклад, у Німеччині, 

Швеції, Японії); 2) всі колективні трудові спори, в тому числі й юридичні, 

розглядаються тільки в рамках примирно-третейських процедур (наприклад, 

у Франції, Бельгії, Греції); 3) розгляд юридичних колективних трудових 

спорів можливий у рамках процедур альтернативного вирішення спорів (у 

Великобританії взагалі немає різниці в порядку розгляду юридичних та 

економічних трудових спорів, а в США судове вирішення юридичних 

колективних трудових спорів – загальне правило, а процедури 

альтернативного вирішення спорів застосовуються за згодою сторін) [188,                

с. 128].  

Згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» з метою сприяння поліпшенню трудових 

відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів 

(конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, 

здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) 

Президентом України утворюється Національна служба посередництва і 

примирення. До компетенції Національної служби посередництва і 

примирення належить: 

– здійснення реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних 

трудових спорів (конфліктів); 

– аналіз вимог, виявлення та узагальнення причин колективних 

трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усунення; 
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– підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів); 

– формування списків арбітрів та посередників; 

– перевірка, в разі необхідності, повноважень представників сторін 

колективного трудового спору (конфлікту); 

– посередництво у вирішенні колективного трудового спору 

(конфлікту); 

– залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів 

України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування 

[131]. 

Таким чином, Національна служба посередництва й примирення 

покликана сприяти оперативнішому та ефективнішому вирішенню трудових 

спорів, однак вона є неюрисдикційним органом, що значно обмежує її 

повноваження в даній сфері та позбавляє її тих прав, якими наділені суди та 

комісії по трудових спорах. 

З урахуванням особливостей предмету і суб’єктного складу групових 

трудових спорів щодо виплати заробітної плати дисертант вважає доцільним 

передбачити можливість їх розгляду і вирішення також і у судовому порядку. 

При цьому за працівником повинна залишатися свобода вибору між захистом 

своїх прав в індивідуальному порядку або у складі групового спору, оскільки 

відсутність такої свободи означає необґрунтоване обмеження права на вибір 

правових засобів і форм захисту. 

В Україні сформувалась судова практика розгляду лише 

індивідуальних трудових спорів з оплати праці. Так,  1999 року Пленумом 

Верховного Суду України було ухвалено постанову «Про практику 

застосування судами законодавства про оплату праці», в якій були визначені 

найбільш актуальні на той час моменти у застосуванні судами законодавства 

при вирішенні відповідних категорій справ. Передусім було вказано на 

необхідність розмежування праці осіб, які працюють за трудовим договором, 

від тих, які працюють у сфері державного регулювання оплати праці, 
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оскільки державне регулювання оплати праці полягає, зокрема, у 

встановленні розміру мінімальної заробітної плати та інших зазначених у 

законодавстві норм і гарантій оплати праці працівників підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності, а також умов і розмірів оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 

працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету [185].  

Встановлювалось також, що за означеними вище межами здійснюється 

договірне регулювання оплати праці на основі системи угод, що укладаються 

на державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода), 

регіональному (регіональна угода) та виробничому (колективний договір) 

рівнях [189, с. 468]. 

Важливою гарантією судового захисту права на оплату праці є те, що 

відповідно до ст. 217 Цивільного процесуального кодексу зобов’язання судів 

зазначати в рішенні про негайне його виконання в частині стягнення 

заробітної плати не більше ніж за один місяць, а судів касаційної і наглядної 

інстанцій – не залишати без реагування виявлені при розгляді справ даної 

категорії факти порушення судами першої інстанції вимог цього закону 

[185]. Негайність виконання судового рішення у справах, що виникають по 

трудових спорах з оплати праці обумовлено тим, що загальний порядок 

виконання рішень може призвести до затягування строків виконання рішень, 

і, як наслідок, залишення працівника на цей період фактично без засобів на 

існування. 

Окремого розгляду потребує питання щодо строку позовної давності у 

спорах щодо стягнення належної працівнику заробітної плати. Відповідно до 

ч. 2 ст. 233 Кодексу законів про працю України у разі порушення 

законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з 

позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-

яким строком [189, с. 837].  
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Однак, як свого часу застерігав В.І. Смолярчук, «відсутність термінів 

позовної давності з трудових справ може породити тяганину замість того, 

щоб служити гарантією своєчасного захисту трудових прав громадян [190,             

с. 133]. Слід погодитись з думкою науковця з приводу того, що затягування 

строків звернення до суду із захистом свого порушеного права призводить до 

втрати об’єктивної можливості встановити всі важливі обставини справи. Це 

відбувається передусім через втрату багатьох доказів або можливостей щодо 

їх збору або перевірки. Тому на законодавчому рівні необхідно врегулювати 

це питання належним чином, наприклад, встановивши, що позовна давність 

не розповсюджується лише на деякі види трудових спорів. При цьому спори 

з оплати праці не можуть відноситись за об’єктивними причинами до цих 

винятків. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 367 Цивільного процесуального кодексу 

України суд допускає негайне виконання рішень у справах про присудження 

працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць. 

Крім того, п. 1 ч. 1 ст. 96 Цивільного процесуального кодексу України за 

вимогами про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 

заробітної плати передбачено видання судового наказу, що ще мало б 

прискорювати процедуру виконання судового рішення з питань оплати праці. 

Також розділом VII Цивільного процесуального кодексу України суду 

надано повноваження щодо здійснення судового контролю за виконанням 

рішень. Проте, як свідчить статистика, кількість звернень громадян України,  

пов’язаних з порушенням законодавства про оплату праці, а найбільше 

невиконанням рішень національних судів  з цих питань, до Європейського 

суду з прав людини за останні роки невпинно зростає. З огляду на це для 

більш повного висвітлення проблеми захисту права працівників на оплату 

праці варто звернутися до дослідження практики Європейського суду з прав 

людини, якому присвятити наступний підрозділ.  
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3.2 Роль Європейського суду з прав людини у сфері захисту права 

працівників на оплату праці 

 

 Як уже наголошувалося у попередніх підрозділах дисертації, низький 

рівень оплати праці та відсутність безпосереднього зв’язку між заробітками 

та ефективністю праці не забезпечують громадянам якість життя, яка б 

відповідала її рівню в європейських країнах. Наша країна залишається 

далеко позаду європейських країн за рівнем оплати праці: відставання за 

цим показником суттєво перевищує відставання за продуктивністю праці. 

Низькими є і показники, що характеризують частку заробітної плати у ВВП 

та собівартості продукції. Цей показник в останні роки  становив менше 

45%, тоді як в країнах Європейського Співтовариства – в середньому 65% 

[191, с. 76]. 

 І хоча Україна ще не є повноправним членом Європейського 

Співтовариства, необхідність гармонізації трудового законодавства України 

з трудовим законодавством ЄС, міжнародним законодавством, урахування 

досвіду з даного питання, накопиченого у міжнародних документах, є 

очевидним.  

 Незважаючи на те, що на сьогодні законодавство Європейського 

Співтовариства не є для України обов’язковим, проте у контексті 

європейської інтеграції, приведення у відповідність до законодавства ЄС 

національного законодавства, нехтування основними його принципами є 

неприпустимим та нелогічним, оскільки таке не тільки не сприяє швидшому 

становленню України як повноправного члена ЄС, а й прямо заперечує 

можливість такого становлення. Проте, проводячи гармонізацію 

законодавства України із законодавством Європейського Союзу, слід 

уникати прямого копіювання норм, що регулюють права працівників на 

оплату праці, та проводити аналіз цих норм, враховуючи можливу 

неповноту чи неточність регулювання ними даного інституту, а також 

соціально-економічне становище в нашій країні. 
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 17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 

про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (далі –  

Конвенція), яка на сьогодні є частиною національного законодавства 

України і підлягає застосуванню нарівні з національним законодавством 

[192]. Важливим у сфері захисту прав і свобод людини є питання виконання 

рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у нашій країні. 

Зобов’язання кожної держави відповідно до статті 46 § 1 Конвенції 

виконувати рішення ЄСПЛ; значення кожного з прийнятих ЄСПЛ рішень 

полягають у тому, що вони впливають не тільки на право, а й на розвиток 

національного законодавства держав-учасниць Конвенції [193]. 

 Відповідно до ч. 3 ст. 55 Конституції України кожен має право після 

використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником 

яких є Україна. 

 З урахуванням того, що частинами 4, 7 статті 43 Конституції України 

гарантовано та захищено законом право кожного на заробітну плату, не 

нижчу від визначеної законом, та право на своєчасне одержання винагороди 

за працю, то порушення цих прав є порушенням частини 1 ст. 6 Конвенції 

«Право на справедливий суд» та статті 1 «Захист власності» першого 

Протоколу до Конвенції, що надає підстави для звернення громадян 

України за захистом до ЄСПЛ. 

 Незважаючи на те, що зараз в Україні існує, так би мовити, 

«подвійний» захист основоположних прав та свобод як на конституційному 

рівні, так і на рівні Конвенції, проблеми їх практичного застосування 

залишаються ще не вирішеними [194]. Як слушно вказує Л.П. Гаращенко, 

враховуючи значну кількість постанов Суду про порушення з боку України 

норм Конвенції та характер встановлених порушень, на сучасному етапі 

аналіз постанов Європейського суду з прав людини повинен проводитися не 

тільки для з’ясування правової позиції Суду про допущені порушення, а й 
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для визначення змісту наслідків, які тягне кожна постанова, а також для 

підготовки пропозицій про заходи, які Україна зобов’язана прийняти в 

результаті встановлення порушення прав людини і для виконання спільних 

зобов’язань по Конвенції забезпечувати права і свободи, нею гарантовані 

[195, с. 80]. 

 В останні роки зростає кількість звернень громадян України до ЄСПЛ 

та прийнятих рішень на їх користь. Значна кількість заяв, які розглядаються 

у ЄСПЛ, стосуються спорів про виплату належних заявникам грошових 

сум. Більшість усіх звернень до ЄСПЛ проти України стосуються саме 

невиконання судових рішень з цього питання. Серед зазначених виплат 

перше місце займають виплати заборгованості із заробітної плати: про 

виплату заборгованості із заробітної плати (справа «Сокур проти України», 

заява № 29439/02, 26 квітня 2005 року) [196], а також надбавки за вислугу 

років (справа «Жовнер проти України», заява № 56848/00, 29 червня 2004 

року) [197], виплати заборгованості із заробітної плати та інших виплат 

(справа «Мкртчян проти України», заява № 21939/05, 20 травня 2010 року 

[198]; справа «Воротнікова проти України», заява № 1225/02, 14 лютого 

2008 року) [199]. 

 Кількість звернень до ЄСПЛ, багато з яких пов’язані з порушеннями 

законодавства про оплату праці, а ще більше – з невиконанням рішень з цих 

питань, невпинно зростає. 

 Однією із основних причин таких звернень є масові невиплати 

заробітної плати працівникам та не проведення розрахунків зі звільненими 

особами. Так, тільки у 2012 році Європейським судом з прав людини 

винесено 206 рішень на користь громадян України у справах про стягнення 

заборгованості по виплаті заробітної плати [200].  

Як бачимо, Європейським судом з прав людини прийнято велику 

кількість рішень у справах з виплати заробітної праці за позовами громадян 

України. Цей факт частково можна пояснити тим, що тривалий час 

означений суд дотримувався тої позиції, що дана категорія справ не 
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підпадає під дію ст. 6 Конвенції. Однак в подальшому з посиланням на ст. 1 

першого Протоколу до Конвенції, позиція Європейського суду з прав 

людини дещо змінилась. Зокрема, відповідно до цієї позиції неможливість 

працівника отримати заробітну плату, на яку він має право, є втручанням у 

його право на мирне володіння майном у сенсі першої частини статті 1-ї 

першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Судом було також зазначено, що економічні 

труднощі або відсутність коштів не можуть виправдати порушення цього 

права (пп. 26-28 Рішення у справах «Демченко проти України» від 03 

травня 2005 року, «Кривоножко проти України» від 06 листопада 2008 року 

та інші). 

 Крім того, така велика кількість рішень ЄСПЛ у даній категорії 

позовів має негативні наслідки для України, виходячи з наступного. Так, за 

рішеннями Європейського суду, постановленими на користь громадян 

України, з держави стягуються значні суми у рахунок відшкодування 

моральної шкоди, а в разі несвоєчасного виконання рішення Європейського 

суду – стягується пені у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 

центрального банку та три відсотки річних.  

 У щорічному звіті про результати діяльності Урядового 

уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2014 році 

серед основних проблем, які призводять до констатації Європейським 

судом порушень Україною положень Конвенції, за прикрою традицією 

названо невиконання або тривале виконання рішень національних судів, а 

також недоліки судової практики, що призводять до порушення права особи 

на справедливий судовий розгляд. 

 Проте на сьогоднішній день більшість рішень, прийнятих 

Європейським судом з прав людини щодо України, залишаються 

невиконаними. За інформацією Європейського суду з прав людини, станом 

на 2013 рік Україною не виконано 95% прийнятих рішень за позовами 

українців [200].  
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 Шляхи удосконалення механізму виконання судових рішень 

потребують особливої уваги органів законодавчої, виконавчої та судової 

влади.  

 Відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати 

рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з 

необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з 

впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику 

європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для 

зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти 

України, регулюються Законом України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 

2006 року № 3477-IV [201].  

 Так, відповідно до ч. 1 ст. 8 цього Закону виплата стягувачеві 

відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття 

рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у рішенні.   

 Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784 

«Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [202] на 

Міністерство юстиції України покладено функції органу, відповідального за 

забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини 

та виконання його рішень, що здійснюються через Урядового 

уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. 

 Крім того, з метою забезпечення гарантування виконання рішень 

Європейського суду з прав людини, де боржниками виступають державні 

органи, державні підприємства, установи, організації, юридичні особи, 

примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до 

законодавства, Верховною Радою України 5 червня 2012 року прийнято 

Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

№ 4901-VI [203], відповідно до якого держава гарантує виконання рішень 
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щодо зазначених вище боржників. Згідно з ним держава гарантує виконання 

рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо 

майна, боржником за яким є державний орган, державні підприємство, 

установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої 

забороняється відповідно до законодавства. 

 У разі, якщо рішення суду про стягнення коштів не виконано 

протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття 

виконавчого провадження, то його виконання здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених бюджетною програмою для виконання таких рішень. 

 Обов’язок подання до Державної казначейської служби України 

документів та відомостей, необхідних для перерахування коштів, 

покладається на керівника відповідного органу державної виконавчої 

служби.  

 У Державному бюджеті України на 2013 рік на реалізацію Закону 

України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» було 

закладено 153 921 600 гривень. 

 Проблемам виконання судових рішень приділяють увагу і судові 

органи. Так, Вищий адміністративний суд України інформаційним листом 

від 09 січня 2013 р. № 28/12/13-13 надав роз’яснення, відповідно до якого 

суд після ухвалення судового рішення в адміністративній справі має право 

зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене 

судове рішення, подати в установлений строк звіт про його виконання, а в 

разі ненадання звіту – накласти штраф. 

 Водночас, з огляду на незадовільний стан виконання Україною 

рішень ЄСПЛ, Парламентська асамблея Ради Європи рекомендує Україні 

створити національний орган, який буде відповідати за виконання рішень 

Європейського суду з прав людини [200]. 

  Під впливом міжнародних стандартів та практики ЄСПЛ захист 

права працівників на  оплату праці в нашій державі набуває нового змісту. 

Заробітна плата, належна до виплати, але не виплачена, визнається майном 
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працівника, яким він має право вільно та безперешкодно володіти. Процес 

виконання судових рішень щодо стягнення заборгованої заробітної плати 

повинен тривати в межах «розумних строків», а працівник отримує право на 

справедливу компенсацію за їх затягування. Крім того, національні суди 

при обгрунтуванні правової позиції можуть прямо посилатися на рішення 

ЄСПЛ, що сприяє поступовій інтеграції прецедентного права, яке 

формується ЄСПЛ, у внутрішній правовий порядок держав-учасниць. 

З урахуванням вищенаведеного зазначу, що застосування положень 

Конвенції про права людини та основоположні свободи при судовому 

розгляді справ досліджуваної категорії та виконанні судових рішень у таких 

справах, а відтак, практики Європейського суду з прав людини, буде 

сприяти, по-перше, підвищенню якості здійснення правосуддя, по-друге, 

зменшенню кількості фактів порушення прав і свобод людини, по-третє, 

більш ефективному відновленню порушених прав. У кінцевому результаті це 

дозволить вдосконалити механізм вирішення індивідуальних трудових 

спорів з захисту прав на оплату праці. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Розповсюдженим предметом трудових спорів є розмір та строки 

оплати праці. Захист прав працівників на оплату праці – важлива державна 

гарантія матеріального благополуччя громадян нашої держави, оскільки для 

більшості з них заробітна плата є єдиним джерелом для існування. У цьому 

зв’язку у законодавство необхідно внести норму, згідно з якою несвоєчасна 

виплата заробітної плати або виплата її не в повному розмірі розглядається 

як примусова праця. 

2. Заробітна плата, яка є основним джерелом доходів працюючих, 
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згідно із законодавством повинна виплачуватися у строки, встановлені 

законом та колективним договором, але не рідше двох разів на місяць. Її 

невиплата у визначені строки вже з наступного дня є, по своїй економічній 

суті, простроченим борговим зобов’язанням перед працівником роботодавця 

як платника грошових коштів. У зв’язку з цим вважаємо, що Законом 

України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з 

порушенням строків їх виплати» необґрунтовано регламентовано положення 

щодо виплати компенсації при затримці заробітної плати не менш як на один 

місяць. Дане положення варто змінити, передбачивши повну матеріальну 

відповідальність роботодавця за затримку оплати праці.  

3. Однорідні трудові спори про право, які виникають щодо порушення 

індивідуального права колективного характеру між працівниками та 

роботодавцем, зокрема щодо захисту права на оплату праці, доцільно 

виділити в окрему класифікаційну групу за суб’єктним критерієм, а саме – 

групові трудові спори. 

4. З урахуванням особливостей предмета і суб’єктного складу групових 

трудових спорів щодо виплати заробітної плати дисертант вважає доцільним 

передбачити можливість їх розгляду та вирішення також і у судовому 

порядку. При цьому за працівником повинна залишатися свобода вибору між 

захистом своїх прав в індивідуальному порядку або у складі групового спору, 

оскільки відсутність такої свободи означає необгрунтоване обмеження права 

на вибір правових засобів і форм захисту. 

5. Однією з гарантій судового захисту права на оплату праці 

працівника є встановлення в ЦПК України положення, відповідно до якого 

на такі спори не поширюється позовна давність. Однак затягування строків 

звернення до суду із захистом свого порушеного права призводить до втрати 

об’єктивної можливості встановити всі важливі обставини справи, що 

відбувається передусім через втрату багатьох доказів або можливостей щодо 

їх збору або перевірки. Тому на законодавчому рівні необхідно врегулювати 

це питання належним чином, встановивши, що позовна давність не 
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розповсюджується лише на деякі види трудових спорів. При цьому спори з 

оплати праці не можуть відноситись за об’єктивними причинами до цих 

винятків. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання – удосконалення форм та способів захисту 

права працівників на оплату праці. На підставі проведеного дослідження 

сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. 

1. Конституційне право працівників на отримання винагороди за працю 

в широкому розумінні включає в себе і право на захист від незаконних дій 

роботодавців щодо неналежної оплати праці. 

2. Функція захисту властива трудовому праву як ніякій іншій галузі 

права, оскільки саме трудове право було створено як право захисту найманих 

працівників. Тому проблеми захисту трудових прав працівників, у тому числі 

права на оплату праці, зважаючи на його соціальну актуальність та 

значущість, слід віднести до найважливіших питань сучасної науки 

трудового права. Основною метою трудової діяльності є отримання оплати за 

працю, отже, захист прав працівників (та їх законних інтересів) на оплату 

праці є основною функцією трудового права. 

3. Поняття «захист» та поняття «охорона» є різними за своїм 

змістом, їх ототожнення, синонімізація суперечить принципу юридичної 

визначеності. 

Виділено ознаки здійснення захисту прав працівників на оплату 

праці: 1) для здійснення захисту необхідні передумови (наявність права чи 

охоронюваного законом інтересу, його порушення, оспорювання чи  

невизнання та наявність в особи права на захист); 2) можливість реалізації 

(здійснення) права на захист; 3) захист повинен здійснюватися за 

допомогою засобів та у певний спосіб, які в сукупності з іншими ознаками 

(характером тощо) визначають форму захисту; 4) наявність мети захисту – 

відновлення, визнання чи підтвердження права чи інтересу.  
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4. Визначено наступні принципи захисту прав працівників на оплату 

праці: 1) єдності та диференціації; 2) гарантованості захисту; 3) забезпечення 

захисту; 4) матеріальної зацікавленості; 5) адекватності захисту порушеного 

чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу; 6) рівності 

сторін; 7) простоти й доступності захисту; 8) оперативності захисту; 

9) індивідуального та колективного захисту; 10) невідворотності захисту; 

11) координації та узгодженості захисту державою. 

5. Під механізмом захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

працівників на оплату праці слід розуміти систему форм, заходів та способів, 

спрямованих на забезпечення реалізації відновлення порушеного права або 

охоронюваного законом інтересу працівника на оплату праці чи визнання 

такого. 

6. Захист прав та охоронюваних законом інтересів працівників на 

оплату праці – це система передумов, заходів та способів, спрямованих на 

забезпечення реалізації відновлення порушеного права або 

охоронюваного законом інтересу працівника на оплату праці чи визнання 

такого. 

При захисті прав на оплату праці в широкому розумінні об’єктами 

захисту є як права працівників на оплату праці, так і охоронювані законом 

інтереси, оскільки наявність інтересу обумовлюється самою соціальною 

сутністю права на оплату праці. 

7. Під формою захисту права слід розуміти регламентований порядок 

діяльності, що здійснюється як компетентними державними органами або 

громадськими організаціями, так і самою зацікавленою особою, яка 

спрямована на відновлення порушеного права, усунення перешкод у його 

реалізації, відшкодування або компенсацію шкоди, спричиненої порушенням 

цього права. 

Під способом захисту варто розуміти конкретну правову дію, яка 

полягає у відновленні порушеного трудового права, усуненні перешкод в 
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його реалізації, відшкодуванні чи компенсації шкоди, завданої порушенням 

цього права. 

Засоби захисту права – це сукупність інструментів та юридично 

значущих дій, що застосовуються і проводяться уповноваженою особою та 

органами, які здійснюють захист, при виявленні факту порушення права і в 

ході його захисту з метою відновлення порушеного права, усунення 

перешкод у його реалізації, відшкодування чи компенсації шкоди, яка 

завдана порушенням цього права.  

8. Держава, яка проголошує себе соціальною, повинна брати на себе 

ризики невиплати заробітної плати роботодавцем, який здійснює 

підприємницьку діяльність, адже в протилежному випадку це буде 

суперечити конституційним зобов’язанням держави щодо здійснення 

політики, спрямованої на створення умов, які гарантують людині гідне 

існування і вільний розвиток. Проте ні положень щодо установи-гаранта, ні 

щодо створення резервного фонду забезпечення виплати заробітної плати у 

національному законодавстві України немає, що аж ніяк не може свідчити 

про забезпечення достатніх правових механізмів захисту права на заробітну 

плату в Україні. 

9. Залишення працівників у складі кредиторів без надання їм 

пріоритетних прав (в межах першої черги) над іншими кредиторами щодо 

задоволення вимог з погашення заборгованості з виплати заробітної плати чи 

з інших питань (щодо активів, ліквідаційної маси тощо) не є безумовною 

гарантією захисту прав працівників на оплату праці. Для вирішення даної 

проблеми запропоновано закріпити законодавчу норму, за якою суб’єкт 

господарювання перед початком найму працівників (а для прийнятих 

працівників – протягом певного встановленого періоду часу) зобов’язаний 

створювати гарантійний фонд виплати заробітної плати в межах фонду 

оплати праці від одного до трьох місяців. 

10. Під переговорами як самостійною неюрисдикційною формою 

захисту слід розуміти певний порядок взаємодії сторін спору або їх 
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представників з метою врегулювання розбіжностей. Така взаємодія може 

відбуватися як шляхом спілкування, так і через обмін листами, документами. 

Очевидно, що переговори можуть використовуватися як форма захисту як 

права, так і законного інтересу працівників. 

11. Запропоновано визначення самозахисту як однієї з 

неюрисдикційних форм захисту права працівника на оплату праці під яким 

запропоновано розуміти дію чи систему дій по захисту прав працівників на 

оплату праці, що можуть застосовуватись чи застосовуються особою 

(особами), право чи охоронюваний законом інтерес яких порушено або 

оспорюється, без звернення до інших осіб. 

12. На відміну від актів МОП, чинне законодавство України не 

гарантує при визначенні максимальної суми, що може бути відрахована із 

заробітної плати працівника за будь-який період часу, врахування наявних 

економічних потреб працівника та його сім’ї, які у будь-якому випадку 

мають бути взяті до уваги. Враховуючи це, обґрунтовано, що ст. 262 проекту 

Трудового кодексу України необхідно привести у відповідність до ст. 10 

Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати, закріпивши, що при 

визначенні розміру відрахувань із заробітної плати працівника у будь-якому 

випадку підлягають врахуванню потреби працівника та його сім’ї. 

Проблема забезпечення достатнього життєвого рівня працівників є 

комплексною, тобто її вирішення можливе не тільки шляхом удосконалення 

механізмів встановлення мінімальної заробітної плати, а, в першу чергу, 

визначення реального розміру прожиткового мінімуму, здатного забезпечити 

достатній життєвий рівень для працівників. 

Сутність самозахисту дозволяє зробити висновок щодо недоцільності 

обмеження сфери його застосування лише захистом індивідуальних трудових 

прав. Враховуючи особливості відносин, з яких можуть виникати колективні 

трудові спори, їх суб’єктний склад як специфічний засіб колективного 

самозахисту трудових прав та інтересів найманих працівників, до нього 

можна віднести також страйк. 
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13. Обґрунтовано пропозицію на рівні закону наділити працівника 

правом призупинення виконання своїх трудових обов’язків у разі затримки 

виплати належної йому заробітної плати. Право працівників на 

призупинення виконання роботи повинно стимулювати роботодавця до 

забезпечення виплати заробітної плати працівникам у передбачені трудовим 

договором строки. При цьому уточнення потребує момент, з настанням 

якого у працівників виникає таке право. Право працівника призупинити 

роботу повинно виникати з дня, наступного за днем виплати заробітної 

плати, встановленого колективним договором, локальними нормативними 

актами або трудовим договором. Оскільки це вимушений захід з боку 

працівника, за роботодавцем слід закріпити обов’язок відшкодувати 

середній заробіток за весь період затримки виплати заробітної плати з 

відповідною компенсацією згідно з Законом України «Про компенсацію 

громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх 

виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-III. 

14. Незважаючи на переваги медіації як альтернативного способу 

вирішення спорів, обґрунтовано, що з огляду на специфіку трудових 

спорів щодо оплати праці ефективність застосування медіації для їх 

вирішення видається сумнівною, виходячи з наступного. Більшість 

індивідуальних трудових спорів, зокрема й щодо оплати праці, – це 

спори про право, при цьому законодавчо визначені конкретні способи 

захисту прав працівників, які мають право на відновлення своїх прав у 

повному обсязі. Метою ж процедури медіації є досягнення 

взаємоприйнятного рішення для сторін спору, тобто компромісу, 

внаслідок якого працівник може бути вимушений відмовитися від 

частини своїх прав. У результаті проведення процедури медіації в 

індивідуальному трудовому спорі про право спір може бути 

врегульований, розбіжності між сторонами усунуті, але права 

працівника можуть так і залишитися порушеними, а можливість їх 

захисту – втрачена. 
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15. Сформульовано наступні пропозиції щодо вдосконалення 

механізму захисту прав працівників на оплату праці в Україні: 

– внести зміни до Кодексу законів про працю України та включити у 

проект Трудового кодексу України окрему статтю чи частину статті, яка б 

містила перелік способів захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

працівників на оплату праці. При цьому з урахуванням динаміки розвитку 

інституту захисту прав та інтересів працівників на оплату праці 

запропоновано також зазначити, що даний перелік не є вичерпним;  

– доповнити проект Трудового кодексу України окремою статтею, в 

якій передбачити обов’язковим етапом для вирішення розбіжностей між 

працівником і роботодавцем звернення працівника з претензією до 

роботодавця. У разі отримання працівником відмови від роботодавця у 

задоволенні його вимог або неотримання відповіді у встановлений строк, 

працівник може звертатися до інших правових форм та засобів захисту свого 

порушеного права. Цей строк повинен обчислюватися з моменту, коли 

роботодавець мав отримати або отримав претензію від працівника. З метою 

уніфікації правового регулювання переговорної стадії вирішення як 

індивідуальних, так і колективних трудових спорів пропонуємо встановити 

триденний строк з дня одержання, аналогічний тому, що передбачений для 

повідомлення роботодавцем про своє рішення найманим працівникам чи 

профспілці у ч. 1 ст. 5 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)». 
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