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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Здійснюваний Україною перехід до ринкової 

економіки, який відбувається на фоні світової кризи, призводить до 

нестабільності у багатьох сферах суспільного життя. За цих умов особливо 

актуальними стають питання, пов’язані з реалізацією громадянином права на 

працю, закріпленого Конституцією України. Чинний Кодекс законів про працю 

України був прийнятий ще за радянських часів, коли єдиним роботодавцем і 

гарантом соціально-економічних прав була держава (а підприємства, установи, 

організації функціонували у формі державної власності), при цьому переважав 

адміністративно-командний метод у вирішення багатьох питань трудової 

сфери. У той час на практиці не могло в принципі виникати жодного питання 

про індивідуальну форму захисту прав, оскільки це б означало, що в діях 

держави як роботодавця є якесь порушення. 

Становлення України як високорозвиненої європейської держави 

ставить перед українським суспільством, державою і кожною особою мету 

– забезпечення економічно збалансованого поступу, створення і 

гарантування європейських стандартів життя, яку неможливо буде здійснити 

без належної взаємодії працівників і роботодавців як сторін трудових 

правовідносин. 

Ефективна співпраця зазначених суб’єктів забезпечується за допомогою 

комплексного механізму, який функціонує зокрема і у сфері захисту трудових 

прав працівниківі і який проявляється в рамках індивідуальних і колективних 

форм. Дослідження особливостей співвідношення зазначених форм є не лише 

потребою часу, а й необхідним етапом реформування системи українського 

трудового права. 

Станом на сьогодні існування індивідуальних і колективних трудових 

відносин є беззаперечним фактом. Разом з тим, соціально-економічні реалії, 

ринкові перетворення викликали необхідність встановити баланс між 

інтересами окремого працівника та трудового колективу. Це зумовлює 

поступовий перехід до системи соціально-трудових відносин, в основі якого 

повинен бути покладений баланс прав та обов’язків (колективних та 

індивідуальних) при зверненні за захистом своїх трудових прав. 

Зміни в соціально-політичному устрої України не могли не позначитися 

на соціальному становищі працівників та роботодавців, держави в цілому. 

Кожного року з’являються нові механізми захисту порушених прав 

працівників, адже останні, перебуваючи в залежному становищі, фактично не 

здатні самостійно реагувати на неправомірні дії роботодавця, якщо модель 

відповідної поведінки працівника чітко не окреслена в законодавстві про 

працю. 

Актуальність тематики нашого дослідження тісно пов’язана з потребою 

встановлення рівноваги між індивідуальними та колективними правами у сфері 

трудового права, співвідношення форм захисту з метою вибору працівником 

найбільш оптимального варіанту поведінки у спірних правовідносинах, 
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протилежною стороною в яких виступає економічно сильніший суб’єкт – 

роботодавець. 

Крім цього, необхідним є встановлення правового зв’язку і взаємодії 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників, 

способів їх поєднання за різних соціально-економічних умов та суттєвих рис, 

які їх відрізняють одне від одного. Ці питання на сьогодні так і залишаються не 

повною мірою вирішеними, що зумовлює активний пошук шляхів 

вдосконалення трудового законодавства та надання рекомендацій сторонам 

трудових відносин для врегулювання трудових спорів. 

В основу наукової роботи покладено доктринальні здобутки науковців – 

представників різних галузей права, серед яких: О. М. Акопова, С. С. Алєксєєв, 

В. М. Андріїв, М. Й. Бару, Я. І. Безугла Н. Б. Болотіна, В. Я. Бурак, 

О. С. Бурлака, С. Я. Вавженчук, Т. М. Вахонєва, С. В. Венедіктов, С. В. 

Венедіктов, В. В. Волинець, І. О. Галаган, Н. Д. Гетьманцева, О. А. Губська, 

Ю. М. Гришина, В. В. Жернаков, П. І. Жигалкін, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, 

В. Л. Костюк, О.Л. Кучма, В. В. Лазор, О. В. Лавріненко, І. В. Лагутіна, 

С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, Н. О. Мельничук, О. В. Москаленко, 

П. О. Недбайло, О. М. Обушенко, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, 

В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, П. М. Рабінович, Н. М. Хуторян, 

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

та інших. 

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць у даній сфері, 

можна стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці 

комплексного дослідження теоретико-правових засад співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. Усе 

зазначене вище й актуалізувало вибір теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертація виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» згідно з 

кафедральною темою «Адміністративний метод правового регулювання у 

фінансових, адміністративних та трудових відносинах», (державний 

реєстраційний номер 0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення комплексного теоретико-правового аналізу співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників, а 

також формулювання науково-теоретичних висновків і практичних 
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рекомендацій щодо подальшого вдосконалення правового регулювання 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 

 розкрити сутність та ознаки форм захисту трудових прав працівників; 

 проаналізувати етапізацію генезису правового регулювання форм 

захисту трудових прав працівників; 

 надати класифікацію форм захисту трудових прав працівників; 

 охарактеризувати функції форм захисту трудових прав працівників; 

 з’ясувати правову природу індивідуальних форм захисту трудових 

прав працівників; 

 розглянути індивідуальні способи захисту трудових прав працівників; 

 виділити особливості самозахисту трудових прав працівників; 

 проаналізувати специфіку колективних форм захисту трудових прав 

працівників; 

 визначити принципи та класифікацію колективних форм захисту 

трудових прав працівників; 

 здійснити аналіз сторін колективного захисту трудових прав 

працівників; 

 вивести особливості сучасного стану правового регулювання 

колективних форм захисту трудових прав працівників; 

 провести порівняльну характеристику індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників; 

 виокремити проблеми у співвідношенні індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників; 

 надати пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

у сфері співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових 

прав працівників; 

 виділити напрями оптимізації правового регулювання співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин, що виникають у 

процесі захисту трудових прав працівників. 

Предметом дослідження є співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Методи дослідження. Методологічною основою наукового дослідження 

є діалектичний метод пізнання правових явищ, який дозволив вирішити 

поставлені завдання щодо аналізу співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників. Використання 

структурного методу виявилося найбільш ефективним для визначення 

особливостей співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників (п. 4.1), а також дозволило зробити порівняльну 

характеристика індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників (п. 4.2). Історичний метод наукового дослідження застосовано для 
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з’ясування особливостей становлення та розвитку правового регулювання 

форм захисту трудових прав працівників (п. 1.2). Завдяки методу порівняльно-

правового аналізу проведено загальнотеоретичну характеристику щодо 

запозичення міжнародного досвіду щодо вирішення проблеми співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників та 

проаналізувати сучасний стан правового регулювання колективних форм 

захисту трудових прав працівників (п.п. 4.4; 3.4). За допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній сфері (п.п. 1.1, 

1,4; 3.1; 3.2); а використання формально-логічного, а також методу 

моделювання допомогло сформулювати пропозиції щодо визначення напрямів 

оптимізації правового регулювання співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників (п. 4.5). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень правових проблем у 

сфері співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових 

прав працівників. У результаті проведеної роботи визначено концептуальні 

основи подальшого розвитку правового регулювання співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників, 

сформульовано низку нових наукових положень та висновків, запропонованих 

особисто здобувачем. Основними з них є такі: 

уперше: 

 надано авторське визначення поняття «індивідуальна форма захисту 

трудових прав працівників» під яким розуміється комплекс способів, засобів і 

заходів індивідуального (організаційного і функціонального) характеру, що 

втілені в юридичних процедурах, які здійснюються суб’єктом захисту 

безпосередньо, ініціативно і спрямовані на захист порушених, невизнаних і 

оспорюваних суб’єктивних трудових прав працівників як суб’єктів трудових 

правовідносин; 

 виокремлено конкретні фактори впливу на визначення місця 

індивідуальних форм захисту трудових прав серед інших форм (колективних) 

захисту трудових прав працівників, якими є наступні: недоліки чинного 

трудового законодавства: прогалини, протиріччя, подвійність розуміння 

окремих статей, порушення термінології, юридичної техніки, значна кількість 

підзаконних актів тощо; незнання працівником повною мірою своїх трудових 

прав; відсутність у ряді випадків бажання «воювати» з роботодавцем за свої 

права, виходячи з принципу «мені ж гірше буде»; юридична неграмотність 

роботодавців у сфері трудового права, в тому числі неправильне розуміння 

порядку виконання вимог норм трудового права; впевненість роботодавця, що 

порушення трудових прав працівників не будуть виявлені наглядово-

контрольними органами у сфері контролю за дотриманням виконання 

роботодавцем трудового законодавства, безкарність та незначні санкції за 

правопорушення; свідоме порушення чинного трудового законодавства 

роботодавцем з метою збільшення свого прибутку; 
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 надано авторське тлумачення індивідуальних способів захисту 

трудових прав, під якими запропоновано розуміти передбачені законодавством 

про працю та в договірному порядку примусові заходи, які обираються 

працівником самостійно при порушенні його трудових прав з метою 

відновлення, визнання та/або встановлення його прав, свобод та законних 

інтересів; 

 сформульовано суттєві ознаки індивідуальних способів захисту 

трудових прав працівників: 1) багатосторонність таких способів, їх 

направленість на забезпечення виконання обов’язку однієї сторони перед 

іншою; 2) застосовуються уповноваженими на те суб’єктами (компетентними 

органами і установами, працівником та/або його представником); 3) способи 

захисту можуть бути як немайнового, так і майнового характеру; 4) способи 

захисту додаткових обов’язків для уже зобов’язаного суб’єкта не створюють; 

5) можуть застосовуватися як поряд із заходами відповідальності, так і 

постфактум; 6) порядок їх застосування спрощений, що означає 

неускладненість процедури їх застосування певними обмеженнями майнового і 

немайнового характеру; 7) мають тісний зв’язок із особистістю працівника, 

оскільки працівник сам обирає який спосіб застосовувати у кожному 

конкретному випадку, тобто це означає добровільність способів захисту 

трудових прав працівника; 8) їх призначення – припинення аномалії у трудових 

правовідносинах, відновлення нормальних правових зв’язків шляхом 

спонукання суб’єкта до виконання раніше покладеного, але не виконаного 

обов’язку; 9) головна їх функція – це припинення і ліквідація наслідків 

правопорушення; 

 розтлумачено поняття принципів колективної форми захисту трудових 

прав працівників як керівні положення, що становлять основу (суть) правового 

регулювання відносин захисту, які виникають між працівниками, їх 

об’єднаннями, представницькими та іншими уповноваженими органами, з 

однієї сторони, і роботодавцями, їх уповноваженими особами, об’єднаннями 

роботодавців, з іншої сторони, з приводу реалізації трудових прав 

працівниками у сфері найманої праці, їх дотримання та відновлення у разі 

порушення; 

 виділено перелік переваг та недоліків правового регулювання 

примирно-арбітражної форми захисту трудових прав працівників. До переваг 

відносяться наступні: 1) профспілки тісно співпрацюють з Національною 

службою посередництва та примирення, запобігаючи виникненню і сприяючи 

вирішенню колективних трудових спорів; 2) підхід до примирно-арбітражних 

процедур уніфікований в єдиному законі; 3) існують форми взаємодії 

примирно-арбітражних органів, які реально створені і функціонують фактично 

за вимогою на кожному підприємстві, в установі, організації. Недоліками є 

такі: 1) відсутність професійних юристів у складі примирних органів, чим не 

забезпечується правомірність рішення, що ними приймається; 2) відсутність 

процедури оскарження рішення трудового арбітражу; 3) відсутність у 

законодавстві положення про те, що угоду про обов’язковість рішення 
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трудового арбітражу можна було досягнути як у момент підписання договору 

про створення арбітражу, так і під час роботи трудового арбітражу або після її 

завершення чи після прийняття відповідного рішення трудовим арбітражем; 

4) через наявність тривалих строків, закріплених у законодавстві про працю, 

примирні процедури занадто довго тривають; 5) відсутність процедури 

узагальнення практики примирно-арбітражного колективного захисту 

трудових прав працівників; 6) відсутність у законодавстві про працю 

положення, за яким встановлюється право посередників або арбітрів оголосити 

перерву у процедурі вирішення колективного спору, якщо вони мають вагомі 

підстави вважати, що сторони не можуть дійти згоди; 7) відсутнє визначення 

виду заяви, яку подає до суду Національна служба з посередництва та 

примирення (що потягло і невизначеність процесуальних форм), у межах яких 

здійснюється вирішення колективного трудового спору). 

удосконалено: 

 деталізацію теорії пропорційності форми захисту трудових прав, яка 

полягає у тому, що всі елементи форми захисту повинні бути збалансованими і 

якщо немає відповідних підстав для звернення за захистом свого права, тоді 

об’єктивно конкретний вид форми захисту не зможе існувати апріорі; 

 арґументацію, що медіація є квазіформою захисту трудових прав, тому 

що вона не набуває такої ознаки форми як наявність у медіатора відповідних 

повноважень для захисту. Медіатор лише прагне знайти компромісне рішення 

для працівника і роботодавця у спірних правовідносинах, але він не наділений 

ні принципами здійснення правосуддя, які впливають на правозахисну 

діяльність, ні особливими заходами притягнення до відповідальності у разі 

відсутності у нього незалежності; 

 аналіз передумов зародження правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників (приблизно V століття до нашої ери-перша 

половина ХІХ століття), а саме: 1) зародження прообразів колективних форм 

захисту трудових прав працівників відбувається ще у перші століття до нашої 

ери, що зумовлено наявністю різного роду колегій, які відстоювали спільні 

інтереси, тобто підтримували й захищали інтереси своїх учасників; 

2) відсутність чітких правових актів у сфері визначення форм захисту трудових 

прав працівників і регулювання відносин з цього приводу; 3) відсутність 

правових норм, які б свідчили про трудові права, розуміння особи як 

працівника, тобто відсутність трудового законодавства загалом; 

 розробку єдиних критеріїв для класифікації форм захисту трудових 

прав працівників, а саме: а) послідовність класифікації; б) її сталий характер; 

в) універсальність класифікації; г) відповідність класифікації єдиному 

критерію; ґ) відображення сутнісних і похідних ознак; д) відсутність логічних 

помилок; е) відповідність сучасному стану законодавства та/або судової 

практики; є) врахування різноманітності доктринальних позицій; 

ж) використання порівняльно-правового методу (компаративістики); 

з) відносний характер класифікації; и) завершеність критерію; і) інші критерії, 

що відповідають логіці класифікаційних характеристик; 
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 обґрунтування потреби впровадження ефективнішого механізму 

виконавчого захисту за допомогою наступних заходів: 1) забезпечити 

безпосереднє звернення до органів виконавчої служби і створити апеляційну 

палату, яка розглядала б скарги на дії державних виконавців, що не вчиняють 

жодних дій з виконання судових рішень в трудових справах; 2) забезпечити 

високий рівень заробітної плати для державних виконавців, адже останні не 

мають ніякого стимулу реально допомагати громадянам у виконанні судових 

рішень, що постановлені на користь працівників; 3) забезпечувати систему 

державного реагування на невиконання судових рішень через спеціальні 

палати спеціалізованих трудових судів; 

 розуміння того, що створення в нашій країні постійно діючих 

спеціалізованих органів (трудових судів) щодо запобігання та вирішення 

трудових спорів сприятиме: встановленню реальних гарантій щодо реалізації 

конституційних прав громадян на судовий захист в цілому і трудових прав 

зокрема безпосередньо працівниками в межах індивідуальної форми захисту 

трудових прав; забезпеченню реального дотримання вимог процесуального 

законодавства при вирішенні трудових спорів; удосконаленню правового 

механізму реального і швидкого виконання рішень судів; 

 систему ознак самозахисту трудових прав працівників, якими є 

наступні: 1) здійснення самозахисту є реакцією на протиправну дію або 

бездіяльність і можливо тільки після порушення права або під час його 

порушення; 2) самозахист здійснюється силами самого потерпілого; 3) особа, 

яка здійснює самозахист, в момент його здійснення позбавлена можливості 

звернутися до компетентних органів за захистом свого права, оскільки 

застосування заходів самозахисту в даній обстановці буде більш дієвим, 

наприклад, у разі відмови від виконання роботи, що безпосередньо загрожує 

його життю і здоров’ю; 4) самозахист повинен бути співмірним порушенню; 

5) самозахист не повинен виходити за межі дій, необхідних для припинення 

правопорушення; 6) інститут самозахисту не має своїм джерелом відносини 

влади-підпорядкування; 7) самозахист працівником свої трудових прав 

негативно впливає на правове становище іншої сторони трудових 

правовідносин; 8) він полягає у дії або бездіяльності, змістом яких, як правило, 

є передбачений законом відступ від звичайних правил поведінки у трудових 

відносинах, що пов’язаний із безпосереднім примусовим впливом на іншу 

сторону правовідносин; 9) мета самозахисту – припинення або попередження 

порушення трудових прав працівника, його свобод та законних інтересів; 

10) це індивідуальна форма захисту трудових прав працівника, оскільки саме 

від його ініціативи залежить, чи буде припинено, попереджено порушення його 

трудових прав у процесі реалізації права на працю; 

 перелік недоліків самозахисту трудових прав працівників, до яких 

віднесено: 1) відсутність законодавчого закріплення визначення самозахисту 

трудових прав; 2) відсутність дієвого правового механізму реалізації права на 

самозахист; 3) наявність загрози звільнення при використанні працівником 

такої форми захисту; 4) через відносини підпорядкування роботодавцю 
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працівник не має змоги довести поза юрисдикційним порядком 

обґрунтованість застосування самозахисту, наприклад, відмови від виконання 

роботи; 

 твердження про те, що протистояння інтересів сторін колективної 

форми захисту трудових прав працівників характеризується комплексом 

суттєвих ознак, а саме: 1) задоволення тих чи інших інтересів відбувається за 

результатами відстоюваної позиції; 2) зіткнення таких інтересів повинно 

відбуватися на засадах фактичної, а не формальної змагальності; 3) обов’язкове 

проведення примирних процедур перед фактичним вирішенням питання про 

вирішення конфлікту; 4) до врегулювання зіткнення інтересів працівників і 

роботодавців діє презумпція правомірності позиції працівника, якщо 

протилежне не доведе роботодавець; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика доктринальних позицій вчених щодо розуміння поняття 

форм захисту трудових прав працівників, що включає в себе такі значення: 

1) як виду охоронних правовідносин в трудовому праві; 2) як інституту 

цивільних процесуальних правовідносин; 3) як юридичної діяльності суб’єктів 

по поновленню, встановленню і визнанню прав, свобод і законних інтересів 

працівників; 4) як сукупності способів та/або засобів, заходів, що мають на 

меті захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод та законних 

інтересів працівників; 5) як системи юридичних процедур, що створюють 

юридичні можливості поновлення, встановлення та визнання прав; 

 арґументація, що існування форми захисту трудових прав працівників 

пов’язане зі специфічним колом суб’єктів захисту (до кола таких суб’єктів 

входять наступні групи: а) суд як основний суб’єкт судової форми захисту; 

б) органи з нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю; 

в) органи виконавчої влади і місцевого самоврядування; г) омбудсман; ґ) інші 

органи та посадові особи, упоноважені здійснювати від імені держави захист 

трудових прав; д) комісії з трудових спорів; е) професійні спілки, інші 

об’єднання працівників; є) працівник або його представник у формі 

самозахисту прав; ж) медіатор, який виступає у неюрисдикційній формі 

захисту як особа, яка прагне знайти компроміс; роботодавець, який також може 

захищати права працівника). Специфіка саме цих суб’єктів полягає у 

здійсненні ними захисних функцій і наявності відповідних повноважень. 

Завдяки саме цим особам на загальнодержавному, локальному рівнях та в 

кожному конкретному випадку особа здатна захистити свої права; 

 теоретичний підхід до особливостей розвитку форм захисту трудових 

прав працівників (середина ХІХ століття-сьогодення), якими є такі: 

1) наявність правових норм, які закріплювали трудові права, розуміння особи 

як працівника, тобто появою трудового законодавства в цілому; 2) наявність 

національного і міжнародного законодавства, наукових праць у сфері 

правового регулювання форм захисту трудових прав працівників; 3) висока 

оцінка форм захисту трудових прав працівників на даному етапі розвитку 

громадянського суспільства у нашій державі, що зумовлено розвитком 
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ринкової економіки, пріоритетом якої є захист прав і свобод людини; 

4) спрямованість держави на створення усіх необхідних умов для абсолютного 

втілення громадянами своїх трудових прав шляхом чіткого закріплення 

гарантій їх реалізації, створення правового механізму реалізації і захисту 

трудових прав працівників; 5) безперервність процесів щодо удосконалення 

сучасного трудового законодавства; 

 розкриття рис функцій форм захисту трудових прав працівників 

притаманні, якими названо такі: 1) вони виступають головними соціально й 

економічно значимими напрямами діяльності у сфері захисту трудових прав 

працівників; 2) є динамічними, тобто такими, що постійно перебувають у стані 

змінності, зважаючи на умови, які складаються в суспільстві та державі, 

адаптуються до них; 3) вони відображають витоки захисної діяльності щодо 

трудових прав працівників, їх історичну сутність; 4) здійснення їх має 

системний характер та відбувається безперервно; 5) наділені об’єктивним 

характером, оскільки визначаються потребами суспільства; 6) знаходяться у 

тісній взаємодії між собою; 7) є одними з визначальних стосовно ведення 

політики перебудови держави у правову й соціальну; 8) є невід’ємною 

частиною існування якісних трудових відносин в Україні; 9) виступають 

самостійними і однорідними частинами процесу здійснення захисту трудових 

прав працівників; 10) наповнюють змістом стан захисту трудових прав 

працівників; 

 твердження про те, що колективна воля працівників у межах 

колективної форми захисту їх трудових прав реалізовується через систему 

наступних дій: 1) виникнення індивідуального порушення трудових прав 

працівника, що потягло за собою негативні для нього правові наслідки; 

2) порушення індивідуальних трудових прав багатьох працівників потягло за 

собою прийняття ними колективного рішення про фактичне об’єднання 

інтересів з метою припинення порушення, відновлення колективних трудових 

прав; 3) об’єднання індивідуальних воль у колективну волю шляхом створення 

колективного суб’єкта – трудового колективу або делегування відповідної 

колективної волі представницькому, іншому уповноваженому органу, що 

представлятиме інтереси працівників у відносинах з роботодавцем; 

4) вираження колективної волі через юридично значущі активні дії (рішення), 

що приймаються уповноваженим суб’єктом з метою захисту трудових прав 

працівників; 

 формулювання особливих умов застосування колективної форми 

захисту трудових прав працівників, якими є такі: 1) систематичність 

порушення прав працівників; 2) недотримання умов трудових, колективних 

договорів і угод, законодавства про працю в частині забезпечення 

основоположних трудових прав працівників; 3) створення перешкод до 

реалізації права на участь в управлінні і організації управління працею на 

конкретному підприємстві, в установі, організації, інші види свавілля 

роботодавця; 4) наявність трудового колективу, що здатен самостійно або 

через представницькі органи, уповноважені органи та особи вступати у 
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взаємовідносини з роботодавцем; 5) існування правового  масиву 

колективно-договірного регулювання умов праці на підприємстві, в 

установі, організації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

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

трудового права щодо системних знань про правові проблеми в сфері 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників; 

– у правотворчості – при удосконаленні нормативно-правового 

регулювання індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників у трудовому праві України; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

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

«Трудове право України», «Проблеми трудового права», «Державна служба», 

у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та 

семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та 

курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

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

кафедрі муніципального права та адміністративно-правових дисциплін 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного 

університету «Острозька академія», а також були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Актуальні проблеми правового 

регулювання економічної безпеки (Присвячена 80-ти річному ювілею професора 

кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича)» 

(м. Київ,  2 жовтня 2013 р.), «Права людини в умовах сучасного 

державотворення: теоретичні і практичні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 22–23 

листопада 2013 р.), «Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 14–15 березня 

2014 р.), «Дотримання прав людини: Сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 р.), «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» 

(м. Київ, 18–19 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування системи 

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

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

і практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 

2016 р.), «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–

11 березня 2016 р.), «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцятьох статтях, 

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

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

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 17 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

443 сторінки. Список використаних джерел складається із 406 найменувань і 

займає 37 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан 

її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет та 

методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано про ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика форм захисту 

трудових прав працівників» містить 4 підрозділи, що присвячені визначенню 

поняття та ознак форм захисту трудових прав працівників, генезису правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників, класифікації форм 

захисту трудових прав працівників та їх функціям. 

У підрозділі 1.1 «Сутність та ознаки форм захисту трудових прав 

працівників» встановлено, що форма захисту прав працівників у будь-який 

період розвитку суспільства залишається незмінною – змінюються і 

переформуються її окремі компоненти, що вступаючи у взаємодію, не 

змінюють правову природу основного поняття. Наприклад, судова форма 

захисту трудових прав протягом більше тисячі років залишається незмінною – 

змінюється лише її інституційна і функціональна характеристики. 

Встановлено, що форма захисту трудових прав працівників є певним 

особливим видом діяльності, що має цілеспрямований характер. 

Відзначено, що однією з ознак форми захисту трудових прав працівників 

є системність. Мається на увазі взаємоузгодженість внутрішніх компонентів, 

які поєднуючись, створюють принципово новий вияв уже давно існуючих 

явищ і процесів. Форма захисту трудових прав працівників є взаємопов’язаним 

поєднанням способів, засобів і заходів захисту прав працівників. Таке 

поєднання характеризує єдність і диференціацію трудового права, специфіку 

юрисдикційних і неюрисдикційних форм захисту прав. 

Визначено, що ще однією сутнісною ознакою форм захисту трудових 

прав працівників є їх стадійність, при цьому така ознака може носити як 

основний, так і субсидіарний характер. 
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Наступною ознакою є ініціативність, як свідоме вольове звернення 

особи до суб’єктів з метою захисту своїх порушених, невизнаних й 

оспорюваних трудових прав, свобод та інтересів. Ця ознака форми захисту 

проявляється у таких аспектах: особа повинна: 1) у встановленому 

законодавством, локальними актами або договором порядку звернутися до 

уповноважених суб’єктів; 2) відповідати на запити уповноважених суб’єктів 

і надавати всю інформацію, що може сприяти захисту порушених, 

невизнаних, оспорюваних трудових прав працівника, крім тієї, що 

відповідно до законодавства є конфіденційною; 3) сприяти уповноваженому 

суб’єкту і виконувати усі його вказівки з метою своєчасного захисту права. 

Але всі ці умови призведуть до реального втілення форми захисту, якщо 

уповноважений суб’єкт захисту діє на засадах законності, професійності і 

добросовісності. 

У підрозділі 1.2 «Генезис правового регулювання форм захисту трудових 

прав працівників» зазначено, що періодизацію у досліджуваній сфері слід 

розглядати в межах двох періодів, що містять у собі по кілька етапів. Перший 

період складається з п’яти етапів. Встановлено, що в І етап становлення та 

розвитку форм захисту трудових прав працівників (приблизно V ст. до н.е. – 

VIII ст. н. е.) з’являються перші нариси сучасного розуміння колективних форм 

захисту трудових працівників, що й охоплює перший етап історико-правового 

аспекту становлення правового регулювання форм захисту трудових прав 

працівників. Це має безпосередній зв’язок із існуванням різноманітних колегій 

(перші варіанти професійних об’єднань) та корпорацій, які захищають 

професійні (трудові) права своїх членів. Такі відносини були прототипом 

теперішніх форм захисту трудових прав працівників. У ті часи не було жодної 

правової основи для здійснення юридичного впливу на такі відносини. Не було 

офіційних джерел, які б проголошували форми захисту трудових прав 

працівників, встановлювали правові норми, які б являли собою певні правила 

поведінки. 

Резюмовано, що другий етап (охоплює відтинок часів з VIII–ІX ст.ст.) 

характеризувався відсутністю чітких актів правового характеру, які б прямо 

провадили регламентацію процесів стосовно форм захисту трудових прав 

працівників. Тим не менш, можна вести мову про існування уже якогось рівня 

правового регулювання відносин з приводу захисту трудових прав 

працівників. 

Розглянуто третій етап становлення та розвитку форм захисту трудових 

прав працівників (ІX–XII ст.ст.), який характеризувався відсутністю будь-яких 

норм у сфері трудового законодавства, не було жодних згадок про таку сферу, 

вона не відокремлювалася від цивільного і не була надано їх жодних чітких 

характеристик. Тим не менш, уже існували норми цивільного законодавства, 

які з часом еволюціонували у такі, що зараз відносяться до трудових 

(приміром, про найм). 

Визначено, що четвертий етап історико-правового аспекту становлення 

правового регулювання форм захисту трудових прав працівників охоплює ХІІІ 
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– першу чверть ХVIII століття. Це ті часи, коли землі України належали різним 

тодішнім державам – Польському і Литовському князівству, а також 

самостійне існування у формі Запорізької Січі. У той період джерелами права 

взагалі були Польська правда, Литовські статути, «Статут на волоки», 

гетьманські універсали тощо. Дані джерела регулювали кримінальні, цивільні, 

земельні відносини і не стосувалися безпосередньо захисту трудових прав 

працівників. 

Відзначено, що п’ятий етап історико-правового аспекту становлення 

правового регулювання форм захисту трудових прав працівників охоплює 

другу чверть ХVIII – перша половина ХІХ століття. Це часи панування над 

українськими землями Російської імперії. 

Перший етап другого періоду розвитку правового регулювання форм 

захисту трудових прав працівників (середина ХІХ – початок ХХ століття) 

характеризується піднесенням суспільної активності усіх працівників у зв’язку 

з Французькою революцією, страйками в Англії, а також зародженням 

профспілкового руху в Україні. 

Другий етап другого періоду розвитку правового регулювання форм 

захисту трудових прав працівників (20-ті роки ХХ століття – 1991 р.) 

розпочинається із появою першого українського трудового кодексу. Він 

характеризується наявністю уже національного трудового законодавства, 

перших (неповно визначених на законодавчому рівні) форм захисту трудових 

прав працівників, міжнародного законодавства у даній сфері, наукових 

досліджень та наукових праць, а також постійними процесами оптимізації 

законодавства у вказаній сфері з метою відповідності вимог сучасного 

суспільства та євроінтеграційних процесів. 

У підрозділі 1.3 «Класифікація форм захисту трудових прав працівників» 

зазначено, що за об’єктом захисту виокремлено такі форми захисту трудових 

прав: а) захист порушеного трудового права; б) захист невизнаного трудового 

права; в) захист оспорюваного трудового права; г) захист законного інтересу; 

ґ) захист трудових свобод. 

Автором запропоновано, що у проекті Трудового кодексу України слід 

відобразити таку класифікацію проявів особливих форм самозахисту, як 

відмова працівника від виконання роботи, не передбаченої трудовим 

договором: а) відмова від реалізації неправомірних рішень роботодавця, 

посадових осіб, яким підпорядкований працівник; б) відмова від виконання 

трудової функції через причину несвоєчасної виплати або невиплати заробітної 

плати; в) відмова від незаконного переведення; г) здійснення працівником 

свого суб’єктивного трудового права на відпочинок, якщо роботодавець 

неправомірно відмовив особі-працівнику у реалізації такого права; ґ) інші 

прояви. 

Класифікація проявів судової форми повинна передбачати два критерії: 

за ступенем організованості трудової юстиції та обсягом компетенції судових 

установ. 
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Однією із динамічних форм захисту є звернення до незалежних 

громадських об’єднань. На загальнотеоретичному рівні дану форму захисту 

доцільно виокремлювати в межах неюрисдикційних форм захисту трудових 

прав працівників, але при цьому слід мати на увазі, що працівник може 

звернутися до професійної спілки іншого підприємства, установи, організації, 

яка конкурує з його закладом. Таке звернення обумовлене рядом факторів: 

1) конфліктним характером відносин між працівником і відповідною 

професійною спілкою; 2) повним контролем роботодавця над діями 

професійної спілки працівників; 3) небажанням працівника, щоб хтось на 

підприємстві знав про його спір з роботодавцем тощо. Відмічено, що 

найкращим виходом є передбачення на рівні законодавства можливості 

звернення за захистом до профспілки іншого підприємства, установи, 

організації. 

При здійсненні класифікації форм захисту трудових прав працівників 

необхідно враховувати ряд факторів як зовнішніх, так і внутрішніх. 

Зовнішніми факторами є: 1) розвиток ринкової економіки і зростання значення 

трудових правовідносин; 2) практика Європейського суду з прав людини; 

3) національна судова практика; 4) позиції доктрини трудового права; 5) вплив 

умов праці на порушення трудових прав тощо. 

Внутрішніми факторами названо наступні: 1) переконаність у врахуванні 

основоположних принципів і норм міжнародного права; 2) розуміння форми 

захисту прав як сукупності юридичних процедур, в яких втілені способи, 

засоби і заходи захист трудових прав працівників; 3) мета здійснення 

дослідження тощо. 

У підрозділі 1.4 «Функції форм захисту трудових прав працівників» 

вказано, що захисна функція форм захисту трудових прав працівників 

спрямована на пряме відтворення прав та законних інтересів працівників, на 

припинення протиправних дій окремих посадових осіб, які вдалися до 

порушень чинного законодавства у сфері праці, а також їх усунення. Захисна 

функція форм захисту трудових прав працівників полягає у застосуванні 

існуючих норм у сфері трудового законодавства з метою захисту трудових 

прав та інтересів працівників. 

Сутність запобіжної підфункції форм захисту трудових прав працівників 

полягає в існуванні санкцій та заборон. Сюди можна віднести існування цілого 

ряду норм, котрі за своєю правовою природою покликані захистити права 

працівника (запобігти їх порушенню) на всіх етапах існування трудових 

відносин, починаючи з моменту укладення трудового договору і впродовж 

його існування аж до моменту припинення. 

Сутність охоронної функції форм захисту трудових прав працівників 

полягає у тому, що право не лише охороняє загально-позитивні трудові 

відносини, але й направлене також на подолання сторонніх відносин у сфері 

здійснення захисту трудових прав працівників. 

Наголошено на тому, що регулятивну функцію форм захисту трудових 

прав працівників можна визначити як напрям правового впливу відносно 
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встановлення правил поведінки суб’єктів трудових правовідносин (а саме у 

сфері захисту прав працівників). Це випливає з того, що будь-яка сфера права є 

унікальним універсальним регулятором, який уособлює правовий вплив на 

відносини у сфері захисту прав і свобод людини, в тому числі трудових прав 

працівників. 

Встановлено, що виховна функція форм захисту трудових прав 

працівників наділена державним примусом, а також громадським впливом. 

Виховна функція форм захисту трудових прав працівників є проявом виховних 

можливостей права, має за об’єкт саме правосвідомість всіх працівників і 

опосередковано здійснює вплив на соціально значущу поведінку суб’єктів 

трудових відносин, сприяючи недопущенню порушень трудових прав 

працівника. 

Визначено, що основним призначенням соціальної функції є 

забезпечення добробуту усіх працівників, забезпечення гідного (принаймні 

належного) життя та розвитку працівників, створення рівних можливостей для 

усіх працівників у досягненні ними бажаних цілей у процесі виконання своїх 

трудових обов’язків. 

Розділ 2 «Зміст індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників» містить 4 підрозділи, що визначають правову природу 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників, місце, роль і 

значення індивідуальних форм захисту трудових прав працівників, 

індивідуальні способи захисту трудових прав працівників, особливості 

самозахисту трудових прав працівників. 

У підрозділі 2.1 «Правова природа індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників» арґументовано, що однією з ознак індивідуальної 

форми захисту в межах трудового права є особливі підстави її застосування. 

Індивідуальна форма захисту трудових прав працівників застосовується 

незалежно від вини і складу правопорушення. Підставами застосування такої 

форми захисту в трудових правовідносинах є: 1) наявність факту порушення 

прав працівника; 2) наявність у працівника і роботодавця певного обов’язку, 

що не був виконаний чи був виконаний неповністю. 

Обґрунтовано, що у складі індивідуальної форми наявні такі різні форми 

захисту трудових прав працівників: 1) самозахист; 2) загальний індивідуальний 

захист в порядку розгляду індивідуальних трудових спорів; 3) особливий 

індивідуальний захист в залежності від категорій суб’єктів, що беруть участь в 

індивідуальній формі захисту трудових прав (працівники органів внутрішніх 

справ, судді). Така багатоваріантність забезпечується через існуючі механізми 

взаємодії суб’єктів в індивідуальних формах захисту, при цьому використання 

однієї субформи не веде до закритості доступу до іншої. Так, після розгляду 

спору в комісії з трудових спорів ніщо не перешкоджає працівнику звернутися 

до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав. 

Стабільність індивідуальних форм захисту трудових прав проявляється у 

тому, що навіть у разі зміни чинного трудового законодавства їх існування 

забезпечується актом, що містить норми прямої дії – Конституцією України. 
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Так, наприклад, відсутність законодавчого закріплення самозахисту трудових 

прав не перешкоджає використанню цієї індивідуальної форми захисту 

безпосередньо працівником у відносинах з роботодавцем. 

Зауважено, що індивідуальні форми захисту трудових прав 

характеризуються ускладненими трудовими правовідносинами. Вони не 

обов’язково виникають в результаті суттєвого порушення трудових прав. Такі 

правовідносини можуть виникнути у зв’язку з численними недоліками 

правового регулювання, з організацією праці, позитивною відповідальністю 

роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці. 

Вказано на потребу передбачити в новому Трудовому кодексі 

добровільно-примусовий порядок виконання рішень комісії з трудових спорів 

роботодавцем. В якості примусового заходу щодо забезпечення механізму 

виконання рішення можна було б застосовувати штрафні або інші види 

санкцій. 

У підрозділі 2.2 «Значення індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників» зазначено, що місце індивідуальних форм захисту у публічному 

секторі обумовлюється такими особливостями: правовий індивідуальний 

захист працівника від свавілля роботодавця гарантується державою шляхом 

діяльності державних органів та громадських організацій; усунення 

суперечностей між інтересами працівника і роботодавця через їх співпрацю; 

забезпечення нормами трудового права інтересів виробництва тільки до тієї 

міри, якою це забезпечує права і законні інтереси працівників. 

Місце індивідуальних форм захисту в сучасних умовах діяльності 

публічного сектора дозволяє говорити про те, що держава окреслює спектр, 

послідовність і порядок дії юрисдикційних і неюрисдикційних органів по 

захисту трудових прав працівників, а це відповідно визначає те, що захист 

державою працівників як слабшої сторони трудових відносин має бути її 

пріоритетним завданням. 

До особливостей місця індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівника в приватному секторі належать: заходи захисту виступають 

специфічним видом примусу, але не державного примусу, а примусу 

суспільного, колективного, в нашому дослідженні – індивідуального примусу; 

основне призначення локально-правових норм на будь-якому підприємстві, в 

установі, організації полягає в тому, що вони забезпечують нормальну 

збалансовану взаємодію працівника і роботодавця, при цьому працівник має 

всі можливості і не має обмежень у застосуванні індивідуальних способів 

захисту трудових прав. В приватному секторі індивідуальні форми захисту 

відіграють більше системоутворюючу роль, формуючи схему взаємовідносин 

працівника і роботодавця, розкриваючи їх взаємодію через сукупність 

взаємовпливових чинників і факторів. 

Враховано, що роль індивідуальних форм захисту проявляється на трьох 

стадіях: стадія запобігання порушення прав працівника, стадія припинення 

порушення права і стадія ліквідації наслідків такого порушення, якщо вони вже 

виникли. 
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У підрозділі 2.3 «Індивідуальні способи захисту трудових прав 

працівників» відмічено, що при використанні конкретних індивідуальних 

способів захисту трудових прав працівників відбувається зміщення акцентів – 

працівник прагне одночасно застосувати і заходи примусу, і поновити свої 

порушені права, і отримати компенсацію за завдану шкоду, тому за цих 

обставин він намагається використовувати одночасно комплекс (групу) 

способів захисту. 

В правових приписах трудового законодавства особливості способів 

захисту передбачають одночасну реалізацію як правовідновлювальної, так і 

каральної функції відповідальності в трудовому праві (дисциплінарної та 

матеріальної). Такі функції забезпечують гармонійне поєднання інтересів 

працівників та роботодавців у спірних правовідносинах, коли працівник 

самостійно та безпосередньо використовує всі надані йому законом або в 

договірному порядку правові можливості для захисту своїх порушених, 

невизнаних та оспорюваних прав, свобод і законних інтересів. 

Ефективним індивідуальним способом захисту прав може бути діяльність 

медіатора. З його допомогою забезпечується дієвий захист трудових прав як 

працівника, так і роботодавця. Саме медіація може сприяти знаходженню 

розумного і оптимального балансу інтересів працівників і роботодавця і 

запобігти судовим розглядам, які шкодять репутації конкретної компанії. У 

підприємницьких відносинах важливо зберегти ділову репутацію (імідж) 

компанії, чому й сприяє конфіденційний характер медіації. 

Зроблено висновок про те, що індивідуальні способи захисту трудових 

прав стосуються реалізації у трудовому праві ідеї розумного, економного та 

обґрунтованого використання правового примусу. Способи захисту призначені 

для запобігання порушенню і припинення порушення трудових прав 

працівника із ліквідацією наслідків, які виникли. Їх сутність набагато глибша, 

ніж сутність заходів відповідальності і полягає у виконанні суб’єктами 

конкретних обов’язків для сприяння реалізації працівником свого права на 

працю і збалансування його інтересів із інтересами роботодавця. 

У підрозділі 2.4 «Особливості самозахисту трудових прав працівників» 

автором наголошено, що самозахист у твердженні вчених ототожнюється із 

самоохороною, що є підміною понять. Тому, ототожнюючи самозахист із 

самоохороною, вчені ототожнюють захисну і охоронну функцію трудового 

права, що є недопустимим. Проте їх позиція важлива для розуміння того, що 

самозахист є примусовим заходом у трудовому праві і в порівнянні із 

санкціями, які передбачені трудовим законодавством, є «м’якшим» 

примусовим заходом, адже при його застосуванні реалізується принцип 

справедливості. 

Самозахист може стати дієвою формою захисту трудових прав за умов: 

1) чіткого визначення самозахисту в законодавстві; 2) встановлення способів 

самозахисту; 3) встановлення меж його здійснення. 

Особливістю самозахисту трудових прав в цьому контексті є те, що 

наявні в чинному трудовому законодавстві заходи самозахисту спрямовані 
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лише на припинення або недопущення порушення прав. Проте в перспективі 

можливе запровадження і таких заходів, що матимуть відновлювальну 

(компенсаційну) мету. Особливості способів самозахисту трудових прав 

полягають у цілеспрямованому впливові працівника на роботодавця шляхом 

застосування психологічних методів і шляхом переговорів. 

Встановлено, що самозахист трудових прав працівників виступає чи не 

найбільш доступною формою захисту прав. У зв’язку з цим, якщо шляхом 

здійснення заходів самозахисту трудових прав працівникові не вдалось 

відстояти перед роботодавцем свої трудові права, свободи чи законні 

інтереси, то він може звернутися до комісії з трудових спорів, суду чи інших 

органів, уповноважених на нагляд і контроль за виконанням трудового 

законодавства, органів чи посадових осіб. Вказано, що така форма захисту 

працівниками своїх прав має знайти відображення в новому Трудовому 

кодексі України. 

Для подальшої оптимізації даної сфери запропоновано закріпити у 

проекті Трудового кодексу норми наступного змісту: «1. Способами 

самозахисту є: 1) інформування роботодавця про загрозу порушення трудових 

прав працівників; 2) відмова від виконання робіт, не передбачених трудовим 

договором; 3) відмова від виконання робіт, які загрожують життю і здоров’ю 

працівника, крім випадків, передбачених трудовим законодавством. 

2. Самозахист можливо здійснювати лише після попередження 

працівником роботодавця про наявність загрози порушення або порушення 

трудових прав і закінчувати із усуненням загрози порушення або порушення, 

яке вже відбулося. 

3. Застосування до працівників будь-яких заходів відповідальності за 

здійснення ними самозахисту в межах норм трудового законодавства, 

колективних договорів і трудового договору забороняється». 

Розділ 3 «Особливості колективних форм захисту трудових прав 

працівників» містить 4 підрозділи, які присвячені ролі і змісту колективних 

форм захисту трудових прав працівників, принципам та видам колективних 

форм захисту трудових прав працівників, сторонам колективного захисту 

трудових прав працівників, а також сучасному стану правового регулювання 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 

У підрозділі 3.1 «Зміст колективних форм захисту трудових прав 

працівників» зазначено, що однією з умов реалізації колективних прав 

працівниками у відносинах захисту є наявність колективної узгодженої волі, 

тобто об’єднання інтересів працівників задля досягнення спільної мети – 

захисту індивідуальних прав кожного з них. Ще однією такою умовою є 

створення за результатами об’єднання таких воль колективного суб’єкта, 

наділеного здатністю повноцінно захищати права та інтереси працівників. 

Таким суб’єктом може стати як безпосередньо трудовий колектив, так і 

інший представницький орган. Окрім цього, для реалізації колективних прав 

має бути чіткий план дій, у якому було б упорядковано і розподілено функції 
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колективного захисту поміж окремими суб’єктами та визначено конкретний 

перелік заходів, які підлягають здійсненню для реалізації колективних прав.  

Надано такі розуміння колективної форми захисту трудових прав 

працівників: 1) діяльність уповноважених суб’єктів по відновленню і 

припиненню порушення колективних трудових прав; 2) сукупність 

колективних заходів і способів захисту трудових прав працівників; 3) порядок і 

послідовність застосування колективних заходів і способів уповноваженими 

органами; 4) спільні дії працівників щодо захисту їх порушених, невизнаних, 

оспорюваних колективних трудових прав, свобод та законних інтересів. 

Колективна воля працівників проходить етапи свого формування і 

ґрунтується на кожній індивідуальній волі працівника, що є його невід’ємною 

частиною і забезпечує похідний характер колективної форми захисту трудових 

прав працівників від індивідуальних трудових правовідносин. 

Колективна форма захисту трудових прав і свобод працівників має 

переваги у контексті припинення порушень та відновлення порушених, 

невизнаних чи оспорюваних колективних трудових прав: 1) дозволяє поновити 

порушені не тільки колективні, а й індивідуальні права та інтереси окремих 

працівників, чия індивідуальна воля є складовою колективної; 2) дисциплінує 

власників підприємств, установ, організацій, їх уповноважених осіб з приводу 

недопущення вчинення ними в подальшому порушень трудових прав, оскільки 

раз за разом колективний суб’єкт захисту буде реагувати оперативніше і 

жорсткіше. 

Загальними ознаками колективних форм захисту трудових прав 

працівників є наступні: 1) це субінститут інституту захисту трудових прав 

працівників; 2) такі форми існують лише за наявності зовнішньо вираженої 

колективної волі; 3) внутрішня узгодженість; 4) їх мета – припинення 

порушень та відновлення порушених, невизнаних чи оспорюваних 

колективних трудових прав. 

У підрозділі 3.2 «Принципи та види колективних форм захисту трудових 

прав працівників» зазначено, що принципи колективної форми захисту 

трудових прав працівників є відображенням об’єктивно існуючих відносин між 

працівниками, трудовими колективами, уповноваженими представницькими 

органами працівників і роботодавцями, їх об’єднаннями із притаманними їм 

інтересами, протиріччями, компромісами, потребами та обумовленими 

закономірностями розвитку суспільства. 

Принцип презумпції невинуватості є невід’ємним елементом загальних 

принципів колективної форми захисту трудових прав працівників, він створює 

правові гарантії для формування чітких правових механізмів розподілу тягаря 

доказування в процесі колективного захисту працівниками своїх трудових 

прав. Недостатня обґрунтованість рішень роботодавця, що є порушенням 

принципу обґрунтованості, призводить до застосування колективних форм 

захисту трудових прав працівників. 

Принцип колегіальності проявляється через такі аспекти: 1) створення 

працівниками і роботодавцями спільного органу, який забезпечить досягнення 



20 

між ними консенсусу, збалансує їх інтереси; 2) звернення колективним 

суб’єктом, якому кожен працівник делегував свою індивідуальну волю на 

прийняття юридично значущого рішення, до органів та посадових осіб, які 

здатні здійснити ефективний захист трудових прав працівників; 3) прийняття 

всіх рішень суб’єктом захисту в межах досліджуваної форми з урахуванням 

колективної волі працівників. 

Рівноправність формально визнається і на доктринальному, і на 

законодавчому рівні, однак, як свідчать випадки численних порушень трудових 

прав працівників, така рівноправність немає своєї підтримки через 

необґрунтоване звуження локального правового регулювання, необізнаність 

працівників про можливості захисту своїх прав і їх страх бути звільненими за 

ініціювання будь-якого спору з роботодавцем. 

Відзначено, що примирно-арбітражна колективна форма захисту 

трудових прав працівників передбачає особливий порядок діяльності 

уповноважених суб’єктів, який забезпечує всебічний захист трудових прав 

працівників. 

Обґрунтовано пропозицію створити службу захисного контролю, що 

функціонуватиме на кожному підприємстві, в установі організації і 

складатиметься з працівників, які зможуть документувати порушення 

роботодавцем умов колективних договорів і угод, інших локальних 

нормативно-правових актах. Механізм реалізації цього положення становитиме 

собою послідовність таких етапів: 1) щорічне обрання шляхом таємного 

голосування на підприємстві, в установі, організації представників служби; 

2) ведення працівниками служби журналу обліку порушень роботодавця і 

відновлення порушених прав працівників; 3) контроль за діяльністю 

роботодавця щодо реалізації його повноважень стосовно кожного працівника. 

У підрозділі 3.3 «Сторони колективного захисту трудових прав 

працівників» визначено, що сторона колективного захисту трудових прав 

працівників є самостійним учасником відносин захисту трудових прав 

працівників, що реалізує їх колективну волю через вчинення юридично 

значущих дій або не вчинення таких дій з метою повного, всебічного, 

своєчасного захисту трудових прав та свобод. 

Перевагами профспілок перед іншими представницькими організаціями є 

такі: чітка організаційна побудова, структура – від первинних організацій до 

об’єднання профспілок; у своїй діяльності доволі часто профспілки 

використовують зарубіжний досвід, враховуючи застосування прогресивних 

заходів захисту; фінансова стабільність; багаточисельний склад. 

Підкреслено, що за своєю суттю трудова правосуб’єктність органів 

державної влади – це визначена нормами трудового права їх здатність мати та 

здійснювати правове регулювання суспільно-трудових відносин, обсяг 

трудової правосуб’єктності роботодавця, представляти державу в службово-

трудових відносинах та здійснювати делеговані нею трудові повноваження, в 

тому числі і ті, що пов’язані з колективним захистом трудових прав 

працівників. 
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Колективний захист трудових прав працівників доволі ефективно 

сьогодні здійснюється саме Національною службою з посередництва та 

примирення, тому доцільно було б, на наш погляд, надати змогу 

функціонувати і приватним медіаторам, що дозволило б пришвидшити 

процедури розгляду і вирішення питань колективних трудових спорів, 

особливих вимог працівників щодо їх колективних прав. При цьому створення 

приватних медіаторських компаній розвантажило б Національну службу з 

посередництва та примирення і створило б додаткові робочі місця, надало б 

можливість займатися медіаторською діяльністю з метою отримання прибутку. 

Тож специфічний суб’єкт – Національна служба з посередництва та 

примирення – займає чільне місце у примирно-арбітражній колективній формі 

захисту трудових прав працівників. 

В умовах кризових явищ у світовій економіці трудовий колектив, 

профспілка, органи державної влади, примирно-арбітражні органи фактично 

діють від імені об’єднаних колективною волею найманих працівників. Ці всі 

суб’єкти організаційно відокремлені від найманих працівників, і тому, беручи 

на себе керівництво процесами колективного захисту трудових прав 

працівників, створюється правова фікція їх участі самостійно у відносинах 

колективної форми захисту трудових прав працівників. 

У підрозділі 3.4 «Специфіка сучасного стану правового регулювання 

колективних форм захисту трудових прав працівників» зауважено, що страйк 

солідарності може бути використаний в Україні з метою повноцінного і 

всебічного колективного захисту трудових прав працівників, адже краще 

змінити законодавство, ніж обмежити працівників у засобах захисту. 

Встановлено, що якщо вдатися до існуючих гарантій цієї колективної 

форми захисту трудових прав працівників, а саме оголошення та проведення 

страйку, то доречним є на рівні чинного законодавства чітко прописати 

обов’язок роботодавця не заважати організації у проведенні законного страйку, 

передбачити відповідальність роботодавця за створення перешкод в діяльності 

страйкового комітету, нестворенні належних умов для продуктивної роботи 

органу, що очолює страйк (роботодавці не виділяють приміщення для роботи 

страйкового комітету; надають можливість провести страйк на території 

підприємства, не переконавшись в безпечності місця проведення страйку як 

для страйкарів, так і для працівників підприємства, установи, організації, які не 

беруть участь у страйку). 

Константовано, що найважливішою гарантією є те, що стосується 

гарантій колишнім учасникам страйку після його проведення: роботодавець не 

має вдаватися до переслідувань як організаторів, так і учасників страйку. 

Страйкарі мають отримати від роботодавця компенсацію збитків у розмірі, 

визначеному судом, у разі, якщо буде доведено, що роботодавець порушив 

законодавство про працю, внаслідок чого склалися умови для страйку, і страйк 

закінчився повним або частковим задоволенням вимог найманих працівників. 

Недоліками стану правового регулювання колективного самозахисту 

трудових прав працівників визначено такі: відсутність на законодавчому рівні 
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зафіксованої відповідальності роботодавця за ухилення від примирних 

процедур та затягування їх проведення, в тому числі під час страйку, створення 

перешкод у реалізації права на страйк, приховування інформації про страйк 

роботодавцем; обмеженість форм невиконання роботи страйкарями; 

відсутність у законодавстві України норм про страйк солідарності і 

попереджувальний страйк; відсутність визначеного мінімуму необхідних робіт 

чи послуг, які повинні здійснюватися з метою підтримання життєзабезпечення 

підприємства на час страйку; відсутність у межах колективного самозахисту 

права на звернення до суду; за порушення законодавства України в частині 

колективного самозахисту роботодавець не стимулюється більше не вчиняти 

порушення; відсутність на законодавчому рівні права працівників створювати 

страйкові фонди. 

Зроблено висновок, що факторами низького стану правового 

регулювання колективних форм захисту трудових прав працівників є наступні: 

наявність різнорідних правових вимог у різних нормативно-правових актах; 

відсутність уніфікованого підходу до субінституту колективного захисту; 

неврахування іноземного досвіду врегулювання конфліктів; формування 

тенденцій поглиблення правового регулювання колективних форм захисту 

постійно зумовлюється наявністю недоопрацьованого проекту Трудового 

кодексу. 

Розділ 4 «Вдосконалення співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників» складається з 5-ти 

підрозділів в яких розглянуто особливості співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників, здійснено їх 

порівняльну характеристику, визначено проблеми й прогалини у вказаній 

сфері, а також запропоновано шляхи їх вирішення, зокрема з урахуванням 

позитивного зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 4.1 «Особливості співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників» зазначено, що 

найбільш прийнятним в умовах подолання системної кризи, що охопила сферу 

трудового права та законодавства в Україні, є диференційований підхід до 

співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав 

працівників залежно від: 1) суб’єктів захисту (окремий працівник чи група 

працівників); 2) об’єктів захисту (суб’єктивне трудове право чи законний 

інтерес); 3) предмета правового регулювання (відносин, які підпадають під 

захист в межах досліджуваних форм); 4) можливості альтернативного 

вирішення спору (досудовий, судовий порядок); 5) створення правових 

можливостей для залучення інших суб’єктів, окрім працівників, до процесу 

захисту трудових прав тощо. 

Обґрунтовано необхідність в новому Трудовому кодексі закріпити 

положення наступного змісту: «Звернення працівника до суду за захистом 

своїх трудових прав не перешкоджає вирішенню колективного трудового 

спору в порядку, встановленому законом, окрім винятків, передбачених 

законодавством про працю». До таких винятків слід віднести випадки, за яких 
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індивідуальний трудовий спір не може бути вирішеним без попереднього 

вирішення колективного трудового спору. 

В індивідуальній формі захисту трудових прав працівників втручання 

інших суб’єктів, окрім працівника і роботодавця, фактично може відбуватися 

лише в межах юрисдикційної форми захисту, адже перед зверненням до 

уповноважених органів (комісії з трудових спорів, суду) працівник може 

реалізувати своє право на самозахист, провести переговори з роботодавцем в 

досудовому порядку, заявити останньому претензію тощо. Тобто індивідуальна 

форма за загальним правилом не повинна передбачати втручання у відносини 

працівника і роботодавця інших суб’єктів, окрім як за їх ініціативою. 

Що ж стосується колективної форми захисту трудових прав працівників, 

то ступінь втручання інших суб’єктів тут значно вищий, ніж в індивідуальній 

формі. Фактично колективна форма і передбачає представництво інтересів 

кожного працівника представницьким органом (радою трудового колективу, 

конференцією, професійною спілкою). Крім цього, існує і внутрішнє 

співвідношення в межах конкретних форм соціального партнерства. 

У підрозділі 4.2 «Порівняльна характеристика індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників» встановлено, що в 

межах колективної форми захисту трудових прав працівників самозахист 

передбачає, що під час страйку сторони колективного трудового спору 

зобов’язані продовжувати пошук шляхів його розв’язання, використовуючи 

для цього всі наявні можливості. Відповідальність (контроль) за вирішення 

колективного трудового спору в порядку самозахисту покладається на 

безпосередніх сторін спору. 

Зазначено, що спільними ознаками індивідуальної і колективної форми 

самозахисту трудових прав працівників є: 1) неюрисдикційність; 

2) обов’язковість повідомлення про застосування способів самозахисту 

трудових прав; 3) відповідальність за наслідки застосування самозахисту 

покладається на сторін спору; 4) єдині принципи застосування індивідуального 

і колективного самозахисту. 

Порівнюючи індивідуальну форму захисту працівника іншими 

уповноваженими суб’єктами (Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини) і колективну форму захисту працівників професійними спілками, 

визначено такі їх спільні риси: 1) є оптимальними, якщо господарська 

діяльність підприємства, установи, організації створює перешкоди до реалізації 

працівниками безпосередньо своїх прав, свобод та законних інтересів; 2) обом 

формам притаманна реалізація функції представництва інтересів працівників; 

3) захист відбувається за зверненням працівника (працівників). 

Спільними рисами примирно-арбітражної і судової форми захисту 

трудових прав працівників є: 1) юрисдикційність форм захисту трудових прав 

працівників; 2) їх статус та порядок формування здійснюються на принципах 

та правилах, передбачених у законодавстві; 3) покликані досягнути єдиної мети 

– захисту порушених, невизнаних, оспорюваних трудових прав та інтересів 

працівників, інтересів держави. 
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Порівнюючи примирно-арбітражну форму з індивідуальною формою 

захисту, що здійснюється комісією з трудових спорів, зазначено, що ці дві 

форми захисту є юрисдикційними в силу того, що функціонують завдяки 

діяльності уповноважених органів, які приймають юридично значущі рішення. 

Визначено наступні спільні риси цих форм: 1) юрисдикційність; 

2) реалізуються працівниками за участю історично зумовлених примирних 

органів, діяльність яких спрямована на захист трудових прав працівників; 

3) існують за умов формування персонального і керівного складу примирних 

органів; 4) рішення приймаються за згодою всіх членів; 5) гарантування їх 

діяльності відповідно до Конституції та трудового законодавства; 6) залучення 

їх до примирних процедур за ініціативою працівників у встановленому 

законодавством порядку; 7) компетенція спеціальних примирних органів може 

бути звужена чи скасована винятково на підставі законів; 8) припиняються 

ліквідацією примирних органів. 

У підрозділі 4.3 «Проблеми й прогалини у співвідношенні індивідуальних 

та колективних форм захисту трудових прав працівників» зазначено, що 

ключовою проблемою індивідуального і колективного самозахисту трудових 

прав працівників є неузгодженість і нереалізація «дзеркального принципу» 

побудови правових норм в цій частині. Це основна проблема – фактичне 

існування самозахисту без забезпечення належного правового регулювання. 

Встановлено, що нагальні проблеми співвідношення індивідуальних 

форм показують суперечності правового регулювання, які не враховують 

сучасні тенденції та необхідність посилювати демократичні тенденції у сфері 

праці. Це такі проблеми: 1) применшення авторитету уповноважених органів; 

2) відсутність статусу самостійних суб’єктів в межах індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників; 3) встановлення 

відповідальності цих органів та їх посадових осіб; 4) неузгодженість терміна 

«інші представники працівників». 

Відмічено занадто насичену заангажованість примирно-арбітражної і 

судової форм захисту трудових прав працівників, що проявляється в 

наступному: 1) спеціалізовані примирні органи для вирішення колективних 

трудових спорів існують, а в межах індивідуальних спеціалізованих судів до 

цих пір не створено; 2) замість звернення до суду в межах колективної форми, 

для захисту порушених прав працівники вимушені звертатися до роботодавця і 

досягати з ним компромісу; 3) наявна проблема високої оплатності та 

довготривалості примирних процедур на фоні чіткого судового захисту. 

Вказано, що прогалинами в межах співвідношення індивідуальної форми 

захисту трудових прав працівників за участю омбудсмана і колективної за 

участю профспілок, органів нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства є наступні: 1) у законодавстві відсутня диференціація прав таких 

органів залежно від виконуваної ними функції; 2) законодавець передбачив 

існування не профспілкового представника інтересів працівників, однак не 

встановив організаційно-правових заходів і методів його створення та 

діяльності; 3) відсутність у чинному законодавстві про працю додаткових 
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гарантій діяльності представників трудового колективу; 4) відсутній в Україні і 

закон, який би саме сучасними, а не радянськими методами регулював статус 

трудових колективів. 

У підрозділі 4.4 «Позитивний зарубіжний досвід щодо вирішення 

проблеми співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників» визначено, що США прагнуть встановлювати свої 

власні стандарти у сфері співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників, в тому числі й іноземних громадян, 

слідуючи своїм власним інтересам, і не прагнуть погоджувати своє внутрішнє 

національне законодавство із загальновизнаними принципами і нормами, 

виробленими світовою спільнотою. 

Вказано, що для держав пострадянського простору характерно значна 

звуженість трудових прав працівників, а відповідно і обмежений механізм їх 

захисту. Тому потрібно встановлювати оптимальний баланс на основі аналізу 

власних помилок, що стосуються застосування трудового законодавства в 

частині правового механізму забезпечення трудових прав працівників. 

Наголошено на тому, що врахування позитивного досвіду 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників надасть Україні можливості із: правильного поєднання 

централізованого і локального регулювання, публічного і приватного в 

трудовому праві; створення і уніфікації органів із розгляду колективних та 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників; надання додаткових 

функцій захисту профспілкам; створення системи гарантій відповідальності у 

разі порушення балансу між колективним та індивідуальним самозахистом; 

функціонування традиційних структур взаємодії представників працівників і 

роботодавців в межах одного підприємства, установи, організації. 

У підрозділі 4.5. «Оптимізація правового регулювання співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників» 

вказано, що напрям оптимізації правового регулювання співвідношення 

індивідуального і колективного самозахисту в трудовому праві охоплює 

питання внесення змін в чинне законодавство про працю і заповнення 

прогалин, розв’язання колізій, які пов’язані з наступним: 1) відсутністю 

термінів-понять; 2) з переліком грубих порушень законодавства про працю в 

трудо-правовій сфері; 3) переліком випадків самозахисту в трудовому праві. 

На законодавчому рівні передбачено відповідальність профспілок як 

суб’єктів соціального партнерства, але не посилено її. Тому необхідно в межах 

співвідношення даних індивідуальної та колективної форми захисту трудових 

прав працівників посилити відповідальність профспілок за долю питань, 

вирішення яких вони пропонують у ході своєї діяльності. Організаційно-

правові заходи і методи діяльності профспілки по суті полягатимуть у зборі та 

обробці інформації, санкціонуванні дій роботодавця тощо. 

Зазначено, що у зв’язку з відсутністю в чинному трудовому 

законодавстві гарантій для представників трудового колективу у жодного 

працівника не буде стимулу стати таким представником і відстоювати права 
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інших працівників. Тому варто було б на рівні законодавства встановити для 

таких працівників додаткову відпустку у розмірі до 7 днів, але не менше 4 днів, 

а також обов’язкову щорічну виплату від служби зайнятості в суттєвому 

розмірі тощо. 

Підкреслено, що необхідно в новому Трудовому кодексі закріпити 

положення, згідно з яким: «Звернення працівника до суду за захистом своїх 

трудових прав не перешкоджає вирішенню колективного трудового спору в 

порядку, встановленому законом, окрім винятків, передбачених 

законодавством про працю». 

Запропоновано такі напрями вдосконалення співвідношення 

індивідуальної форми за участю омбудсмена і колективної за участю 

профспілок, інших представників: необхідність надання профспілці 

самостійного правового статусу в межах колективних трудових спорів; 

необхідно в межах співвідношення даних індивідуальної та колективної форми 

захисту трудових прав працівників посилити відповідальність профспілок за 

долю питань, вирішення яких вони пропонують в ході своєї діяльності; 

створення громадської адвокатури в межах профспілок; прийняття нового 

Закону України «Про трудові колективи». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукову проблему, яка полягає в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити 

проблеми співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників, а також розробити пропозиції щодо їх 

вирішення. За результатами дослідження сформульовано нижченаведені 

основні висновки. 

1. Форма захисту трудових прав працівників – це встановлений 

законодавством комплекс способів, засобів і заходів організаційного і 

функціонального характеру, що втілені в юридичних процедурах, які 

здійснюються відповідними суб’єктами і спрямовані на захист порушених, 

невизнаних і оспорюваних прав працівників як суб’єктів трудових 

правовідносин. 

Ознаками форм захисту трудових прав працівників є наступні: 1) мають 

юридична форму у разі їх законодавчого врегулювання; 2) являють собою 

певний особливий вид діяльності, що має цілеспрямований характер; 

3) характеризуються системністю, тобто взаємоузгодженістю внутрішніх 

компонентів, які, поєднуючись, створюють принципово новий вияв уже давно 

існуючих явищ і процесів; 4) мають комплексний характер, який виражається у 

застосуванні норм не лише трудового законодавства; 5) відзначаються 

ініціативністю – свідомим вольовим зверненням особи до суб’єктів з метою 

захисту своїх порушених, невизнаних й оспорюваних трудових прав, свобод та 

інтересів; 6) мають об’єктивний характер, оскільки з’являються не раптово, а 
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обумовлюються розвитком суспільних відносин; 7) характеризуються 

здатністю до вдосконалення, що обумовлюється сприянням підвищення якості 

визначення різних аспектів механізму реалізації форм захисту трудових прав 

працівників, а також підсилення відповідальності за порушення цього права; 

8) мають координуючий характер, що проявляється у наявності правових 

можливостей у єдиному провадженні відстоювати свої інтереси як працівнику, 

так і роботодавцю (в суді, в інших органах та перед посадовими особами, під 

час реалізації права на страйк). 

2. Етапи становлення та розвитку правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників поділено на два великих періоди. До першого 

періоду, який охоплює п’ять етапів (приблизно V століття до нашої ери – 

перша половина ХІХ століття) відносяться наступні: І етап (приблизно V ст. 

до н.е. – VIII ст.) – з’являються перші нариси сучасного розуміння 

колективних форм захисту трудових працівників, що й охоплює перший етап 

історико-правового аспекту становлення правового регулювання форм 

захисту трудових прав працівників; ІІ етап (охоплює відтинок часів з VIII–

ІX ст.ст.) характеризувався відсутністю чітких актів правового характеру, які 

б прямо провадили регламентацію процесів стосовно форм захисту трудових 

прав працівників; ІІІ етап (ІX–XII ст.ст.) характеризувався відсутністю будь-

яких норм у сфері трудового законодавства, не було жодних згадок про таку 

сферу, вона не відокремлювалася від цивільного (хоч з них згодом 

зароджувалися трудові) і не була надано їх жодних чітких характеристик; 

ІV етап (ХІІІ – перша чверть ХVIII століття) – джерела Польського та 

Литовського князівства регулювали кримінальні, цивільні, земельні 

відносини і, на жаль, абсолютно не торкалися будь-якого захисту трудових 

прав працівників (хоч знову ж таки, розвивалися норми цивільного, які нині 

переросли у трудові); V етап (друга чверть ХVIII – перша половина 

ХІХ століття) – все більшого розвитку зазнавали цивільні норми, які були 

причиною виокремлення трудових у майбутньому. Другий період історико-

правового аспекту становлення правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників охоплює наступні етапи (середина ХІХ століття – 

по сьогодні): І етап (середина ХІХ – початок ХХ століття) характеризується, 

перш за все, піднесенням усіх працівників у зв’язку з Французькою 

революцією, страйками в Англії, а також зародженням профспілкового руху 

на Україні. Вперше з’являються не кріпаки, а працівники, виникають їх права 

і засоби та способи їх захисту (наявні перші нормативно-правові акти 

трудового законодавства); ІІ етап (20-ті роки ХХ століття – 1991 р.) – 

характеризується наявністю уже національного трудового законодавства, 

перших (неповно визначених на законодавчому рівні) форм захисту трудових 

прав працівників, міжнародного законодавства у даній сфері, наукових 

досліджень та наукових праць; ІІІ етап (1991 р. – понині) – постійні процеси в 

аспекті удосконалення сучасного трудового законодавства, про що й свідчать 

зростання наукових праць з питань визначення форм захисту трудових прав 

працівників та збільшення проектів нового Трудового кодексу України. 
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3. Обґрунтовано необхідність створення певних «галузевих» критеріїв 

щодо класифікації форм захисту трудових прав працівників. Тому 

запропоновано ввести в науковий обіг класифікацію форм захисту трудових 

прав за такими критеріями: 

1) за спрямованістю форми захисту: а) захист з вимогою поновити 

трудове порушене право; б) захист із запереченням проти порушення 

трудового права; в) захист констатації порушення трудового права; г) захист 

визнання трудового права; 

2) за суб’єктним складом: а) державний захист в особі: органів судової 

влади (місцевих загальних судів, апеляційних судів, Верховного суду); органів 

виконавчої влади (Державної служби України з питань праці, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, їх посадових осіб); 

б) захист в особі органів місцевого самоврядування (місцевих рад і їх 

виконавчих комітетів, їх посадових осіб); в) захист омбудсмана; г) позасудовий 

захист, який здійснюється комісіями з трудових спорів; примирними 

комісіями; трудовими арбітражами; ґ) громадський захист в особі професійних 

спілок; інших об’єднань працівників, громадян; д) самозахист: працівником; 

його представником або представниками (можливий і захист працівника 

роботодавцем). Наприклад, якщо працівник притягається до матеріальної 

відповідальності, але у зв’язку з неплатоспроможністю останнього 

роботодавець звільняє його від відповідальності або покриває всі витрати, які 

були понесені в результаті пошкодження конкретного майна на підприємстві; 

квазіформа медіаторного захисту; 

3) за характером форми: а) попереджувальна (запобіжна) – запобігання 

порушенню права (більше характеризує, на нашу думку, форму охорони, а не 

форму захисту, але даний пункт доцільно включити в класифікацію з метою 

системного бачення форм захисту); б) стимулююча – дії працівника направлені 

на те, щоб зобов’язати порушника вчинити певні дії; в) припиняюча – дії 

працівника направлені на припинення певних дій, що спрямовані на 

порушення його трудових прав; 

4) за критерієм значення у вирішенні спору: а) загальні форми захисту 

трудових прав працівників, наприклад, захист держаними органами, 

самозахист; б) особливі форми захисту (судова і примирна); 

5) за урегульованістю нормами: а) врегульовані законодавством; б) не 

передбачені законодавством або не визначені ним, наприклад, медіаторний 

захист, деякі аспекти самозахисту; 

6) за сферою поширення захисту: а) зовнішній захист (захист суб’єктами, 

які відділені структурно і організаційно від підприємства, установи, 

організації, наприклад, судовий); б) внутрішній захист (захист органами, 

особами, які пов’язані із функціонуванням підприємства, установи, організації, 

де реалізує своє право на працю працівник); 
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7) за наповненням (змістом) форми: а) організаційний захист, наприклад, 

захист від безпідставного звільнення; б) майновий захист (захист працівника 

від необґрунтованої затримки виплати заробітної плати). 

4. Функціями форм захисту трудових прав працівників є: 1) захисна – 

спрямована на безпосереднє відтворення прав та законних інтересів 

працівників, на припинення протиправних дій окремих посадових осіб, які 

вдалися до порушень чинного законодавства у сфері праці, а також їх 

усунення, полягає у застосуванні існуючих норм у сфері трудового 

законодавства з метою захисту трудових прав й інтересів працівників; 

2) запобіжна (як підфункція захисної функції) – проявляється в існуванні 

санкцій та заборон, котрі за своєю правовою природою покликані захистити 

права працівника (запобігти їх порушенню) на всіх етапах існування трудових 

відносин, починаючи з моменту укладення трудового договору і впродовж 

його існування аж до моменту припинення; 3) охоронна – право не лише 

охороняє загальнопозитивні трудові відносини, але й направлене також на 

подолання сторонніх відносин у сфері здійснення захисту трудових прав 

працівників; 4) регулятивна – напрям правового впливу відносно встановлення 

правил поведінки суб’єктів трудових правовідносин саме у сфері захисту прав 

працівників; 5) виховна – направлена на становлення особистості працівника, 

необхідності корисної для суспільства праці, розуміння її потрібності. Завдяки 

її існуванню роботодавця можна «виховати» або ж «провчити» шляхом 

застосування заходів покарання за неправомірні дії по відношенню до 

працівника, тобто за порушення трудових прав працівників; 6) соціальна – 

вказує на рівне ставлення при захисті прав працівників до осіб як чоловічої, так 

і жіночої статі. 

5. До ознак індивідуальних форм захисту трудових прав віднесено 

наступні: 1) вони виникають саме в межах охоронних індивідуальних 

правовідносин у трудовому праві; 2) характеризуються обмеженістю кола 

суб’єктів, до якого у всіх випадках входять працівник і роботодавець; 3) їх мета 

полягає у запобіганні порушенню, усуненні порушення, поновленні та 

ліквідації наслідків порушених трудових прав; 4) мають особливі підстави для 

застосування; 5) мають двосторонній характер; 6) багатоваріантні; 7) стабільні; 

8) містять ускладнені трудові правовідносини тощо. 

6. За критерієм суб’єкта захисту виділено такі індивідуальні способи 

захисту трудових прав: 1) способи захисту, що здійснюють за участю суду 

(поновлення працівника на роботі); 2) способи захисту за участю професійної 

спілки (ненадання згоди на звільнення працівника у випадках, передбачених 

трудовим законодавством тощо); 3) способи захисту за участю медіатора 

(винятково у випадках, коли він виступає в інтересах працівника); 4) способи 

захисту за участю омбудсмана; 5) способи захисту за участю дипломатичних і 

консульських установ; 6) способи захисту за участю адміністративних органів 

винятково у випадках безпосереднього звернення до них працівника, якщо 

рішення в цьому органі приймаються одноосібно. 
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За критерієм правового регулювання індивідуальні способи захисту 

трудових прав працівників поділено на: 

1) передбачені трудовим законодавством, колективними та трудовими 

договорами визнання недійсними умов колективних договорів і договорів про 

працю, які погіршують становище працівників, порівняно із законодавством 

України про працю (ст. 9 Кодексу законів про працю України); поновлення на 

попередній роботі незаконно звільнених або переведених на іншу роботу 

працівників (ч. 1 ст. 235 Кодексу законів про працю України); визнання 

формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає 

чинному законодавству (ч. 3 ст. 235 Кодексу законів про працю України); допуск 

до роботи незаконно відсторонених від неї працівників (ст. 4 Кодексу законів про 

працю України); стягнення на користь працівників невиплачених їм підприємством 

сум заробітної плати та інших належних сум без обмеження будь-яким строком 

(ст. 238 Кодексу законів про працю України); компенсація працівникові витрат, 

яких він зазнав, виконуючи обов’язок щодо вживання заходів до запобігання 

шкоді, що загрожувала майну підприємства, установи, організації (ч. 2 ст. 131 

Кодексу законів про працю України – перелік невичерпний); 

2) передбачені цивільним законодавством (визнання права, припинення 

дії-порушення, поновлення права, примусове виконання обов’язку, припинення 

правовідносин, зміна правовідносин тощо). 

За критерієм динаміки відносин захисту: 1) способи захисту, які 

відновлюють попередній стан працівника; 2) способи захисту, які направлені 

на примусове виконання обов’язку. 

7. Самозахист трудових прав – це різновид індивідуальної форми захисту 

трудових прав працівників, врегульований нормами трудового права, 

правомірної, самостійної та ініціативної діяльності працівника щодо захисту 

його трудових прав та законних інтересів у процесі реалізації права на працю з 

метою запобігання, припинення порушень трудових прав, а також ліквідації їх 

наслідків. 

Основними особливостями самозахисту трудових прав як індивідуальної 

форми захисту є такі: 1) активні дії працівника для самозахисту; 2) існування 

специфічних ознак самозахисту; 3) специфічні способи і межі самозахисту; 

4) об’єкти захисту – потенційно порушені чи порушені права працівника; 

5) відсутність належного законодавчого закріплення самозахисту трудових 

прав працівників на рівні Кодексу законів про працю, проекту Трудового 

кодексу України; 6) недостатність теоретичного осмислення самозахисту 

трудових прав працівників і роботодавців; 7) відсутність чіткого тлумачення 

різниці між самозахистом та страйком; 8) неясність розмежування 

індивідуального і колективного самозахисту тощо. 

8. До специфічних ознак колективних форм захисту трудових прав 

працівника слід відносяться: 1) специфічні суб’єктів такого захисту; 

2) похідний характер від індивідуальних відносин; 3) наявність специфічних 

умов їх застосування; 4) особлива участь держави у їх реалізації; 5) зіткнення 

інтересів двох сторін – одного колективного суб’єкта захисту і роботодавця або 
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ж об’єднання роботодавців; 6) значна формалізованість їх проявів; 

7) неповноцінність захисту – факультативна ознака, бо вона залежить від 

реформування трудового законодавства в зазначеній нами вище частині. 

9. Спеціальними принципами колективної форми захисту трудових прав 

працівників є наступні: 1) колегіальність; 2) принцип рівноправності 

працівників і роботодавців; 3) принцип солідарної відповідальності 

роботодавців за порушення трудових прав працівників. 

Класифікація колективних форм захисту трудових прав працівників 

виглядає таким чином: 1) неюрисдикційна форма захисту (колективний 

самозахист працівників у вигляді колективних дій); 2) юрисдикційні форми: 

а) захист працівників професійними спілками; б) захист працівників в порядку 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства уповноваженими 

державою органами; в) захист працівників органами, створеними для розгляду 

колективних трудових спорів (примирна комісія, трудовий арбітраж, 

Національна служба з посередництва та примирення та інші). 

10. Надано такий систематизований склад сторін та інших органів і осіб 

колективного захисту трудових прав працівників: 1) безпосередньо трудовий 

колектив – наймані працівники (колективна форма захисту – самозахист у 

вигляді реалізації права на страйк); 2) професійна спілка лише у випадках, коли 

вона визначається законом як самостійна сторона, зокрема в межах 

колективних переговорів; 3) держава в особі її органів та посадових осіб, які 

уповноважені самостійно виступати у відносинах захисту; 4) примирно-

арбітражні органи (примирна комісія, трудовий арбітраж і специфічний суб’єкт 

– Національна служба з посередництва та примирення). Серед органів та осіб, 

які у відносинах колективного захисту трудових прав працівників виконують 

представницькі функції, можна визначити: 1) професійні спілки; 2) ради 

трудових колективів; 3) інші представницькі органи. 

11. Перевагами стану правового регулювання в досліджуваній 

колективній формі захисту трудових прав працівників є наступні: 

1) демократичні тенденції розвитку професійних спілок, здійснення ними своїх 

повноважень; 2) реальне відстоювання інтересів працівників; 3) визначені 

законодавством основні важелі впливу профспілок на процес захисту трудових 

прав працівників; 4) здійснення гарантування трудових прав і обов’язків 

працівників з наданням комплексу повноважень професійним спілкам; 

5) головне і пріоритетне право профспілок та їх об’єднань – представляти і 

захищати права та інтереси членів профспілок. 

Недоліками стану правового регулювання захисту профспілками 

трудових прав працівників є те, що: 1) на цей час не існує чіткого переліку тих 

судів, право на звернення до яких надається професійним спілкам як 

представникам працівників; 2) за профспілками не закріплено право 

процесуального представництва; 3) відсутня колегіальність щодо прийняття 

рішення про проведення страйку; 4) профспілки не наділені правом 

законодавчої ініціативи; 5) відбувається знецінення ролі профспілок як 
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суб’єкта в межах колективної форми захисту трудових прав працівників через 

недієве правове регулювання. 

12. Особливостями співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників є: 1) індивідуальні і колективні форми 

захисту трудових прав існують у зв’язку з трудо-правовим масивом норм; 

2) втілюється у різних правових формах; 3) участь допоміжних суб’єктів у 

відносинах захисту трудових прав працівників; 4) послідовна процедура 

реалізації кожної з форм захисту трудових прав працівників; 5) чітке 

визначення і юридичний вплив реалізації суб’єктами досліджуваних форм 

захисту трудових прав працівників своїх трудо-правових повноважень. 

13. Відмінностями між кореспондуючими індивідуальним та 

колективним самозахистом є наступні: 1) наявність законодавчого 

регулювання колективного і відсутність такого для індивідуального 

самозахисту; 2) за колективного самозахисту захищають колективні права, а за 

індивідуального – суб’єктивні права; 3) індивідуальний самозахист може бути 

негайно застосований працівником, а для страйку необхідна попередня 

організація, що підвищує тривалість його підготовчого етапу; 4) існують 

законодавчо встановлені процедури визнання страйку незаконним, а для 

індивідуального самозахисту не визначено легітимних способів визнання його 

таким, що є неправомірним; 5) суб’єктний склад: для індивідуального 

самозахисту суб’єкт – працівник, а для колективного – уповноважені органи 

та/або особи трудового колективу, безпосередньо трудовий колектив; 

6) процедура реалізації колективного самозахисту більш громіздка, ніж 

індивідуального. 

Виокремлено такі відмінності індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників – судової і колективної форми – примирно-арбітражної: 

1) для примирно-арбітражної форми характерний примирний характер – 

спрямованість на досягнення компромісу, в той час як спрямованість судової 

форми виражається у вирішенні спору; 2) в судовій формі держава займає 

активну позицію, а в примирно-арбітражній – позицію «спостерігача», 

«третьої особи»; 3) порядок формування органів: суд є органом державної 

влади, в той час як примирно-арбітражні органи створюються сторонами 

колективного трудового спору; 4) юридичне значення рішень примирної 

комісії носить рекомендаційний характер і якщо сторони колективного 

трудового спору з ним не погоджуються, то воно може бути оскаржено до 

трудового арбітражу, однак процедури оскарження судового рішення 

процесуально є більш виписаними. 

14. Проблемами при співвідношенні примирно-арбітражної форми 

захисту трудових прав працівників з індивідуальною формою розгляду і 

вирішення індивідуального трудового спору є наступні: 1) неврівноваженість 

статусів фізичних і юридичних осіб при формуванні комісії з трудових спорів; 

2) нечіткі критерії формування персонального складу і примирно-арбітражних 

органів, і комісій з трудових спорів; 3) необґрунтовано звужується строк 

переговорів працівника з роботодавцем – в межах двох тижнів з дня звернення 
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працівника він зобов’язаний провести переговори з роботодавцем і аж тоді 

звернутися до комісії з трудових спорів; 4) не передбачається принципу 

незалежності та неупередженості при розгляді спорів; 5) вимоги до рішень 

комісії, як і примирно-арбітражних органів, не чіткі; 6) невтілення 

посередництва в межах індивідуальної форми; 7) суб’єктивізм при формування 

примирних органів; 8) формальний підхід до прийняття рішень комісією з 

трудових спорів, примирною комісією і трудовим арбітражем. 

15. Запропоновано запозичити такі елементи різних моделей 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників, які існують в ряді зарубіжних країн: 

1) романо-германська модель: а) рада підприємства вдало б замінила вже 

застарілі українські трудові колективи, оптимізувала і активізувала б їх 

діяльність в межах як індивідуальних, так і колективних форм захисту 

трудових прав працівників; б) наявність послідовних етапів в межах 

індивідуальної і колективної форм захисту трудових прав працівників – 

погодження, попередження, примирення, обмеження практики масових 

звільнень (досвід Німеччини); в) застосування принципу «двосторонньої 

співпраці» («laissez fair, laissez passer»); г) запровадження на підприємствах 

посади «уповноваженого з трудових відносин» (досвід Франції); 

2) англо-саксонська модель: а) застосування примирно-третейського 

методу та судового розгляду для всіх видів трудових конфліктів; б) формування 

кодексів практики (може в Україні здійснюватися Національною службою з 

посередництва і примирення); в) можливо використання і англійської моделі 

поетапності для примирно-арбітражної форми: розслідування (англ. inquiry), 

примирення (англ. conciliation), посередництво (англ. mediation) і арбітраж (англ. 

arbitration) (досвід Великобританії); г) запровадження системи участі 

працівників в управлінні підприємством поряд із наданням податкових пільг 

роботодавцю; ґ) запровадження адміністративної процедури вирішення 

індивідуальних трудових спорів; д) популяризувати прагнення до встановлення 

власних стандартів співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників (досвід США); 

3) пострадянська модель: розгляд індивідуальних спорів 

спеціалізованими мировими суддями; 

4) азійська модель: а) розширення прав професійних спілок; 

б) запровадження на підприємствах посади консультантів з питань соціального 

та трудового страхування; в) запровадження системи «спільних консультацій» 

працівників і роботодавців з питань, які безпосередньо зачіпають інтереси 

персоналу підприємства (досвід Японії); 

5) польська (європейська, змішана) модель: а) поділ усіх конфліктів на 

конфлікти інтересів та конфлікти права; б) потужне правове регулювання 

проведення страйків частині гарантій для страйкарів (досвід Польщі). 

16. Напрямами оптимізації співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників, якими є наступні: 

1) запровадження поняття «індивідуальний самозахист»; встановлення 
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переліку грубих порушень роботодавця, за яких може застосовуватися 

самозахист; затвердження переліку випадків застосування самозахисту; 

2) надання профспілці самостійного правового статусу в межах колективних 

трудових спорів; посилення в межах співвідношення індивідуальної та 

колективної форми захисту трудових прав працівників відповідальності 

профспілок за реалізацію питань, вирішення яких вони пропонують в ході 

своєї діяльності; створення громадської адвокатури в межах профспілок; 

прийняття нового Закону України «Про трудові колективи»; 3) встановлення 

можливості після примирно-арбітражного порядку оскаржувати рішення до 

суду; оптимізація роботи судів, зменшення навантаження на суддів, 

створення спеціалізованих судів за прикладом Німеччини, Польщі, Великої 

Британії, Нідерландів, Австрії, Угорщини тощо; підвищення статусу рішень 

трудового арбітражу; варто встановлення високих вимог до моральних, 

ділових, професійних якостей членів примирної комісії і трудового 

арбітражу, обов’язковості вищої економічної чи юридичної освіти; 

врегулювання також меж участі трудового колективу у вирішенні соціально-

економічних питань, передбачення порядку створення робочого органу із 

представників обох сторін; встановлення основної мети діяльності і 

примирної комісії, і трудового арбітражу (примирно-арбітражних органів) –

врегулювання спору; запровадження відповідальності у вигляді якогось 

розміру штрафу за ухилення від участі в примирній процедурі. Варто також 

переглянути положення, за яким примирна комісія приймає рішення за 

згодою сторін колективного трудового спору, затвердити вичерпний перелік 

обов’язків трудового арбітражу поряд з його правами; 4) створення комісії з 

трудових спорів на паритетній основі (представники від працівників і 

роботодавця порівну); зміна процедури прийняття рішень комісією з 

трудових спорів шляхом голосування більшості; залучення посередників з 

Національної служби посередництва та примирення до роботи в КТС та 

примирно-арбітражних органах на постійній основі. 
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Журавель В.І. Співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників та 

запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто поняття та ознаки форм 

захисту трудових прав працівників. З’ясовано генезис правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників. Розроблено 

класифікацію форм захисту трудових прав працівників. Виокремлено та 

охарактеризовано принципи та функції форм захисту трудових прав 

працівників. 

Встановлено правову природу індивідуальних форм захисту трудових 

прав працівників. Визначено місце, роль і значення індивідуальних форм 

захисту трудових прав працівників. Розглянуто індивідуальні способи захисту 

трудових прав працівників. Зазначено особливості самозахисту трудових прав 

працівників. 

Охарактеризовано зміст та ознаки колективних форм захисту трудових 

прав працівників. Виділено принципи та види колективних форм захисту 

трудових прав працівників. Визначено сторони колективного захисту трудових 

прав працівників. Приділено увагу сучасному стану правового регулювання 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Виділено особливості співвідношення індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників. Здійснено порівняльну 

характеристику індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. Розглянуто проблеми й прогалини у співвідношенні 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Висвітлено позитивний зарубіжний досвід щодо вирішення проблеми 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. З’ясовано напрями оптимізації правового регулювання 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. 

Ключові слова: трудові права, індивідуальні права, колективні права, 

форми захисту, форми трудового захисту, індивідуальні трудові права, 

колективні трудові права, індивідуальні форми захисту трудових прав, 

колективні форми захисту трудових прав, співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту, співвідношення індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена системному и обстоятельному анализу 

теоретических основ проблем соотношения индивидуальных и коллективных 

форм защиты трудовых прав работников и предложены пути их решения. 

Аргументировано, что коллективная форма защиты трудовых прав 

работников понимается как деятельность уполномоченных органов и лиц 

(юрисдикционных и неюрисдикционных), которая направлена на прекращение 

нарушения, обновления коллективных трудовых прав и представляет собой 

порядок применения коллективных способов и средств защиты трудовых прав 

и свобод работников. 

Рассмотрены понятие и признаки форм защиты трудовых прав 

работников. Установлено историко-правовой аспект становления и развития 

правового регулирования форм защиты трудовых прав работников. 

Разработана классификация форм защиты трудовых прав работников. 

Выделены и охарактеризованы принципы и функции форм защиты трудовых 

прав работников. 

В работе выделены такие виды индивидуальных форм защиты 

трудовых прав работников как: 1) чисто индивидуальных (самозащита); 

2) обще индивидуальная защита в порядке рассмотрения индивидуальными 

трудовыми спорами; 3) формы, которые могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными (к примеру, судебную защиту); 4) особая 

индивидуальная защита в зависимости от категорий субъектов, 

участвующих в индивидуальной форме защиты трудовых прав (работники 

органов внутренних дел к примеру). 

Определено место, роль и значение индивидуальных форм защиты 

трудовых прав работников. Рассмотрены индивидуальные способы защиты 

трудовых прав работников. Указано особенности самозащиты трудовых прав 

работников. Охарактеризованы содержание и признаки коллективных форм 

защиты трудовых прав работников. 

Дано такой систематизированный вид сторон, других органов и лиц 

коллективной защиты трудовых прав работников: 1) непосредственно 

трудовой коллектив – наемные работники (коллективная форма защиты – 

самозащита в виде реализации права на забастовку); 2) профессиональный 

союз только в случаях, если законом определяется как самостоятельная 

сторона, в частности в рамках коллективных переговоров; 3) государство в 

лице его органов и должностных лиц, уполномоченных самостоятельно 

выступать в отношениях защиты; 4) примирительно-арбитражные органы 

(примирительная комиссия, трудовой арбитраж и специфический субъект – 

Национальная служба по посредничеству и примирению). Среди органов и 

лиц, в отношениях коллективной защиты трудовых прав работников 

выполняемых представительские функции можно определить: 

1) профессиональные союзы; 2) советы трудовых коллективов; 3) другой 

представительский орган. 
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Названы виды коллективных форм защиты трудовых прав работников. 

Определены стороны коллективной защиты трудовых прав работников. 

Уделено внимание современному состоянию правового регулирования 

коллективных форм защиты трудовых прав работников. Выделены 

особенности соотношения индивидуальных и коллективных форм защиты 

трудовых прав работников. Осуществлена сравнительная характеристика 

индивидуальных и коллективных форм защиты трудовых прав работников. 

Рассмотрены проблемы и пробелы в соотношении индивидуальных и 

коллективных форм защиты трудовых прав работников. Освещен 

положительный зарубежный опыт по решению проблемы соотношения 

индивидуальных и коллективных форм защиты трудовых прав работников. 

Выяснены направления оптимизации правового регулирования соотношения 

индивидуальных и коллективных форм защиты трудовых прав работников. 

Ключевые слова: трудовые права, индивидуальные права, коллективные 

права, формы защиты, формы трудового защиты, индивидуальные трудовые 

права, коллективные трудовые права, индивидуальные формы защиты 

трудовых прав, коллективные формы защиты трудовых прав, соотношение 

индивидуальных и коллективных форм защиты, соотношение индивидуальных 

и коллективных форм защиты трудовых прав работников. 

ANNOTATION 

 

Zhuravel V.I. Correlation of individual and collective forms of protection 

of labor rights of employees. – The manuscript. 

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

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

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The problems of correlation of individual and collective forms of protection of 

labor rights of employees are investigated in the thesis. The ways of their solution 

are proposed. The concept and signs of forms of protection of workers’ labor rights 

are considered. The genesis of legal regulation of forms of protection of workers’ 

labor rights is revealed. The classification of forms of protection of labor rights of 

workers has been developed. The principles and functions of forms of protection of 

labor rights of employees are singled out and described. 

Established the legal nature of individual forms of protection of labor rights of 

employees. The place, role and importance of individual forms of protection of 

employees’ labor rights are determined. Individual ways of protecting workers’ labor 

rights are considered. The features of self-defense of workers’ labor rights are noted. 

The content and features of collective forms of labor rights protection of 

workers are characterized. Principles and types of collective forms of labor rights 

protection of employees are highlighted. The parties to collective defense of labor 

rights of employees are determined. The attention is paid to the current state of legal 

regulation of collective forms of protection of labor rights of employees. 

The peculiarities of the correlation of individual and collective forms of 

protection of labor rights of employees are singled out. The comparative 



41 

characteristics of individual and collective forms of protection of labor rights of 

employees are carried out. Problems and gaps in the ratio of individual and collective 

forms of protection of labor rights of employees are considered. The article is 

devoted to the positive foreign experience in solving the problem of correlation of 

individual and collective forms of protection of workers’ labor rights. The directions 

of optimization of legal regulation of the ratio of individual and collective forms of 

protection of workers’ labor rights are outlined. 

Key words: labor rights, individual rights, collective rights, forms of 

protection, forms of labor protection, individual labor rights, collective labor rights, 

individual forms of protection of labor rights, collective forms of protection of labor 

rights, correlation of individual and collective forms of protection, correlation of 

individual and collective forms of protection of labor rights of workers. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклад 100. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 1,9. 

Підписано до друку 22.11.2017. Замовлення 551. 

 

Надруковано в «МП Леся». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002. 

 

«МП Леся» 

03148, Київ, а/с 115. 

Тел./факс: (066) 60-50-199, (068) 126-49-26 

E-mail: lesya3000@ukr.net 


