
















Дисертацію слід оцінити, як науково-дослідну роботу, що є закінченою. В 
ній досліджується наукова література, міститься ретельний аналіз законодавства в 
означеній сфері. В останній частині дисертації викладені пропозиції, що 
стосуються правотворчості та правозастосування, що зумовлює її практичну 
цінність. 

Здобувач добре засвоїв теоретичне надбання, що стосується теми 
дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені юридичною 
наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей права. Матеріал 
дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до визначеного 
дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове засвоєння теми обраного 
дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд нових та належно 
обґрунтованих наукових положень, що є внеском здобувача в науку трудового 
права. 

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі дослідження. Їх 
постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити основний зміст теми. Об’єкт і 
предмет дисертації визначені у відповідності з вимогами МОН України та 
дозволяють всебічно проаналізувати поставлену проблему. 

Високій ступінь наукової обґрунтованості і достовірності результатів 
дослідження забезпечено використанням ряду загальнонаукових та спеціальних 
методів пізнання, а також значного обсягу емпіричного матеріалу. 

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком репрезентативною, 
оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, науковців зарубіжжя, а також 
численні нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з 
національним та міжнародним трудовим правом.  

Наукова новизна дослідження визначається тим, що робота є першою 
спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням 
новітніх досягнень науки трудового права визначити сутність та особливості 
юридичної відповідальності у трудовому праві України, що дозволило 
запропонувати концепцію розвитку правового регулювання юридичної 
відповідальності у трудовому праві України, обґрунтувати низку нових 
теоретичних положень і висновків, надати практичні рекомендації та пропозиції з 
досліджуваних питань. 



Так, цікавою є робота дисертанта в частині визначення генезису розвитку 
юридичної відповідальності в трудовому праві України та виокремлення на 
підставі цього з наступних етапів: 1) друга половина ХІХ та початок ХХ століття 
(до 1917 року) – відбувається відхід від забезпечення дисципліни праці 
кримінально-правовими засобами, з одночасним підвищенням ролі трудо- та 
цивільно-правових механізмів; 2) період з 1918 по 1921 роки (до проголошення 
курсу Нової економічної політики) – характеризується значним посиленням 
трудової дисципліни, що, відповідно, супроводжувалося запровадженням досить 
жорсткої відповідальності за її порушення; 3) період із кінця 1921 по 1939 рік – 
характеризується певними позитивними зрушеннями у частині врегулювання 
юридичної відповідальності у сфері трудового права; 4) 1939-1960 роки – 
характеризується певною демократизація сфери трудових відносин знову була 
втрачена.; 5) кінець 60-х початок 70- років ХХ століття – державна влада 
забезпечила той рівень демократизації трудових відносин, якого було досягнуто за 
часів НЕПу; 6) кінець 70-х – початок 80-х років – проходить кодифікація 
трудового законодавства; 7) з моменту проголошення у серпні 1991 року 
незалежності і до сьогодні. На даному етапі, з метою вдосконалення трудових 
відносин, пристосування їх до нових реалій суспільно-економічного розвитку, до 
трудового законодавства було внесено цілу низку змін, які, в тому числі, 
стосувалися юридичної відповідальності (с.98-100).  

Не можна не погодитися з висновком автора, що специфічною властивістю 
правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві є те, що: 
а) офіційного визначення поняття «трудове правопорушення» чи 
«правопорушення у трудовій сфері» немає, на відміну від, того ж 
адміністративного правопорушення та злочину; б) регулювання відповідальності у 
трудовому праві здійснюється, як на публічних, так і приватних засадах. З одного 
боку, відповідальність у сфері трудових відносин визначається офіційними 
нормативно-правовими актами, виданими у централізованому порядку. А з іншого 
– сторони мають можливість визначати питання своєї відповідальності на 
договірних засадах (звісно ж у певних межах); в) відсутність конкретних складів 
правопорушень. У зв’язку із цим обов’язки, які накладаються на учасників 
трудових відносин за вчиненні ними правопорушення, тобто санкції, також не 



мають прив’язки до відповідних складів правопорушень; г) трудова 
відповідальність ще не сформувалася у цілісний правовий інститут (с.102–103). 

Заслуговує окремої уваги те, що дисертантом було запропоновано авторське 
визначення поняття «правовий статус роботодавця», під яким слід розуміти 
визначене за допомогою засобів права його юридичне становище у системі 
трудових і тісно пов’язаних із ними відносин, яке відображає коло суб’єктивних 
юридичних можливостей та обов’язків роботодавця як суб’єкта цих 
правовідносин. В свою чергу, права роботодавця – це визначене чинним 
національним законодавством, локальними актами та трудовими договорами коло 
його юридичних можливостей, якими він може скористатися (чи не скористатися) 
на власний розсуд, реалізуючи свою трудову правосуб’єктність. Встановлено, що 
обов’язки роботодавця являють собою закріплені у законодавстві, локальних 
нормативно-правових актах та трудових договорах варіанти необхідної поведінки 
роботодавця (такої, що вимагається від нього), як сторони трудових 
правовідносин (с.260). 

Цілком слушною є пропозиція дисертанта стосовно того, що КЗпП України 
необхідно доповнити нормою, яка б передбачала наступні підстави звільнення 
працівників від трудової відповідальності: 1) вчинення протиправного діяння в 
стані крайньої необхідності; 2) завдання шкоди, що відноситься до нормального 
виробничо-господарського ризику; 3) дієве каяття працівника; 4) закінчення 
строків давності притягнення працівника до трудової відповідальності; 
5) скасування нормативно-правового акту, який встановлював трудо-правову 
відповідальність працівника; 6) прийняття нового нормативно-правового акта, 
відповідно до якого діяння працівника втратило ознаки трудового 
правопорушення (с.327). 

Здобувач правильно акцентує увагу, що співвідношеннях різних видів 
юридичної відповідальності працівників часто зустрічаються на практиці. 
Яскравим проявом такого співвідношення може служити закріплений 
законодавством взаємовиключний характер позитивної та ретроспективної 
юридичної відповідальності працівників. Разом із тим, найбільшим чином 
знаходить свій прояв співвідношення різних видів ретроспективної юридичної 
відповідальності. До працівників за порушення норм трудового законодавства в 
рамках трудової відповідальності застосовуються санкції матеріального та 



дисциплінарного характеру, що не є справедливим з огляду на не відповідність 
функціям ретроспективної юридичної відповідальності. Значним недоліком 
трудового законодавства є визначення засад ретроспективної юридичної 
відповідальності працівників із використанням термінології (аморальний 
поступок, пряма дійсна шкода, тощо) без надання її легітимного визначення та 
тлумачення. Ця ситуація може знаходити свій прояв у безпідставному 
притягненню працівника до відповідного виду ретроспективної юридичної 
відповідальності. Значною проблемою є невизначення законодавцем конкретних 
меж притягнення працівників до відповідного виду ретроспективної юридичної 
відповідальності, невизначення її виду в конкретному правовому випадку (с.366–
367); тощо. 

У дисертації міститься низка інших цікавих наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Водночас, позитивно оцінюючи проведену здобувачем роботу, все 
ж слід відзначити, що деякі її положення потребують додаткової аргументації та 
уточнень. 

1. На мою думку, забагато зайвої увагу приділено дослідженню соціального 
(зовнішнього) аспекту прояву відповідальності в межах предмету дослідження, 
оскільки все ж таки скоєння трудо-правового проступку найчастіше не має такого 
гострого соціального резонансу як питання відповідальність за скоєння злочинів 
особливо тяжких.     

2. З огляду на визначену автором таку основну властивість юридичної 
відповідальності у трудовому як те, що підставою притягнення до трудо-правової 
відповідальності є порушення стороною (сторонами) трудового договору своїх 
обов’язків, передбачених у цьому договорі та законодавстві про працю, хотілося б 
почути позицію автора щодо правового статусу у відносинах з приводу 
притягнення до відповідальності керівника служби охорони за проступок його 
підлеглого охоронця, або інженера з техніки безпеки за порушення працівником 
норм з безпеки праці на підприємстві, оскільки з одного боку вказані особи є 
працівниками на підприємстві, але вони можуть нести відповідальність за 
невиконання іншими працівниками своїх обов’язків. 

3. Важко погодитись з віднесенням до основних елементів механізму 
правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві 
юридичних фактів окремо від правовідносин (с. 175-176 дис.), оскільки 



загальноприйнятою у теорії права є позиція, що юридичний факт є невід’ємним 
елементом правовідносин і виступає підставою виникнення, зміни та припинення 
останніх. 

4. Дисертаційне дослідження тільки б виграло якщо дисертант приділив 
окремий підрозділ дослідженню особливостей юридичної відповідальності у 
сфері праці в різних країнах світу.  

5. Вважаю, що дисертанту, все ж таки, доцільно було не виокремлювати 
трудовий договір як окремий елемент механізму правового регулювання 
юридичної відповідальності у трудовому праві, а досліджувати його як 
локальний вид нормативно-правового акту, відповідно у складі такого елементу 
зазначеного механізму як нормативно-правовий акт, саме цим й підкреслити 
його гнучкість та індивідуалізований характер (с.174-175 дис.). 

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 
здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 
дослідження. 

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 
дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 
дисертанта в науку трудового права. Дисертація Є.Ю. Подорожнього 
«Особливості юридичної відповідальності в трудовому праві України» містить 
результати проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані автором 
дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності розв’язують 
конкретну наукову проблему – розкриття особливостей юридичної 
відповідальності в трудовому праві України. 

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, достатньою мірою 
відображає сутність і основні положення дисертації. Порушень щодо викладення 
матеріалу в дисертації та авторефераті не виявлено. 

Результати здійсненого дослідження відображені у одноосібній монографії, 
двадцяти шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях з 
юридичних наук (у тому числі 5 – у зарубіжних виданнях та виданнях України, 
включених до міжнародних науково-метричних баз), а також у тезах 10 доповідей 
і наукових повідомлень, опублікованих за результатами названих науково-
практичних конференцій, засідань «круглих столів» та восьми інших 
опублікованих працях, які додатково відображають наукові результати дисертації.  
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юридичної відповідальності у трудовому праві України, обґрунтувати низку 

нових теоретичних положень і висновків, надати практичні рекомендації та 

пропозиції з досліджуваних питань (с. 9).  

Чітко та послідовно сформульовані мета та завдання дисертаційного 

дослідження. Їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити 

основний зміст теми. Об’єкт і предмет дисертаційного дослідження визначені 

у відповідності з вимогами МОН України та дозволяють всебічно 

проаналізувати поставлену проблему. Структура дисертації 

Є.Ю. Подорожнього логічно витікає з поставлених завдань, об’єкту і 

предмету. Теоретичні висновки і практичні рекомендації значною мірою 

базуються на основі вивчення правозастосовчої практики у сфері трудових 

правовідносин, що робить емпіричну базу цього дисертаційного дослідження 

особливо цінною. 

Не можна не звернути увагу на значення дисертаційного дослідження 

зважаючи на його новизну. Так, дисертантом уперше: узагальнено основні 

властивості, що характеризують соціальну та правову природу юридичної 

відповідальності у трудовому праві, до яких віднесено такі: а) підставою 

притягнення до неї є порушення стороною (сторонами) трудового договору 

своїх обов’язків, передбачених у цьому договорі та законодавстві про працю; 

б) виникає не між правопорушником і державою, а першим і суб’єктом, із 

яким він перебуває у трудових відносинах. Тобто реалізація трудоправової 

відповідальності не передбачає виникнення нових правовідносин між 

порушником і державою, в особі її компетентного органу; в) має 

опосередкований характер взаємозв’язку трудоправової відповідальності із 

державою. Хоча держава, в особі її компетентних суб’єктів, і не є 

безпосереднім учасником відносин юридичної відповідальності у трудовому 

праві, втім, вона також робить свій внесок у її функціонування через 

визначення матеріально-правових і процедурно-процесуальних засад 

виникнення та реалізації трудоправової відповідальності; г) регулюється як у 

централізованому порядку, так і локальними нормативно-правовими актами; 
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принципи формування інституту юридичної відповідальності трактуються як 

сукупність вироблених на підставі наукового аналізу об’єктивно існуючих 

закономірностей суспільного життя, вимог і правил, на яких має 

ґрунтуватися процес запровадження юридичної відповідальності; під 

роботодавцем як суб’єктом юридичної відповідальності запропоновано 

розуміти юридичну та (або) фізичну особу, яка перебуває у трудоправових 

відносинах з найманим працівником (працівниками). При цьому зазначено, 

що позитивний аспект відповідальності починає діяти одразу після укладання 

між сторонами трудового договору, оскільки внаслідок цього роботодавець 

приймає на себе ряд позитивних зобов’язань, передбачених законодавством, 

локальними нормативно-правовими актами та трудовою угодою. У той час як 

негативний аспект відповідальності перебуває у статичному (нерухомому) 

стані до тих пір, доки не виникне відповідна фактична обставина – вчинення 

правопорушення, що його активізує; доведено, що матеріальна 

відповідальність роботодавця перед найманим працівником за завдання 

першим другому матеріальної шкоди може виникати на початкових стадіях 

формування трудових правовідносин, у процесі їх протікання та після 

завершення даних правовідносин. На стадії формування трудових 

правовідносин виокремлено такі види матеріальної відповідальності 

роботодавця: а) за безпідставну (необґрунтовану) відмову у прийнятті на 

роботу; б) за безпідставну (необґрунтовану) відмову роботодавця від 

укладання трудового договору. На стадії, коли між суб’єктами трудового 

права вже укладені та функціонують трудові правовідносини, матеріальна 

шкода найманому працівнику може бути завдана наступними діями 

роботодавця: а) затримка виплати заробітної плати та (або) інших грошових 

виплат, належних найманому працівнику; б) незаконне відсторонення 

найманого працівника від роботи; в) недотримання умов трудового договору 

тощо. Відповідальність роботодавця, що виникає у нього перед найманим 

працівником після розірвання з останнім трудових відносин. Підставами для 

виникнення такого різновиду матеріальної відповідальності роботодавця 
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перед найманим працівником є порушення порядку розірвання трудових 

відносин, що унеможливлює або значно ускладнює влаштування останнього, 

тобто працівника, на нову роботу; сутність процедури притягнення 

працівників до юридичної відповідальності розкрито як закріплену на 

нормативно-правовому рівні сукупність послідовно змінюваних дій 

уповноважених суб’єктів, спрямованих на застосування до працівників, які 

допустили відхилення від встановлених у трудовому праві правил поведінки, 

сприятливих (заохочувальних) або негативних (обмежувальних, 

обтяжуючих) для них наслідків задля забезпечення режиму дисципліни та 

законності; запропоновано в трудовому праві ввести інститут розслідування 

трудових правопорушень та розробити Положення про розслідування 

трудових правопорушень, яке на початковому етапі його запровадження 

може бути затверджено постановою Кабінету Міністрів України, тобто 

нормативно-правовим актом підзаконного характеру, оскільки до такого акта 

можна більш оперативно внести зміни, аніж до закону. У подальшому, з 

урахуванням напрацювань у цій сфері, питання, пов’язані із проведенням 

розслідування трудового правопорушення, повинні бути відображені на рівні 

закону (с.9-11). 

У висновках запропонованих дисертантом містяться положення, які 

можуть бути використані: у науково-дослідній сфері – для подальшої 

розробки проблемних питань юридичної відповідальності у трудовому праві 

України; у правотворчості – під час розробки змін і доповнень до 

нормативних актів щодо закріплення основ юридичної відповідальності у 

трудовому праві України та під час підготовки проекту Трудового кодексу 

України; у правозастосовчій діяльності – для покращення процедури 

притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів трудового права; у 

навчальному процесі – при підготовці методичних розробок, підручників та 

навчальних посібників з курсів «Трудове право» та «Право соціального 

забезпечення». 
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Автором слушно встановлено, що, незважаючи на те, що проблематика 

трудоправової відповідальності вивчається вже більше 70 років, чітко 

сформованого підходу до того, що являє собою трудоправова 

відповідальність, які її характерні властивості, в чому полягає її відмінність 

від інших видів юридичної відповідальності, а також зв’язок із ними, досі 

немає. Відсутність сформованого комплексного бачення природи, змісту та 

особливостей трудоправової відповідальності, значно ускладнює вироблення 

її нової концепції. Такий стан справ вимагає здійснення подальшого, більш 

глибокого та змістовного дослідження у даній сфері (с.71) 

Заслуговує на увагу те, що здобувачем було запропоновано авторське 

визначення поняття «юридична відповідальність роботодавця», яку 

охарактеризовано у широкому та вузькому сенсі. У широкому сенсі – це, 

забезпечений силою державного впливу, обов’язок роботодавця зазнати 

щодо себе певних негативних наслідків, вид і міра яких визначаються 

законодавством, за вчинення протиправних дії (бездіяльності) у сфері 

трудових і тісно пов’язаних із ними відносин. Що ж стосується юридичної 

відповідальності у вузькому розумінні, то вона являє собою забезпечений 

державою обов’язок роботодавця здійснити на користь найманого 

працівника, відповідні компенсаційні виплати у цілях відшкодування 

матеріальної та (або) моральної шкоди, завданої останньому в наслідок 

невиконання чи неналежного виконання роботодавцем своїх трудових 

обов’язків, передбачених національним законодавством, локальними 

нормативно-правовими актами та трудовими договорами (с.256). 

З позитивного боку варто відмітити те, що з метою вдосконалення 

юридичної відповідальності роботодавця дисертантом запропоновано: 

а) визначити мінімальні розміри моральної шкоди, а також встановити хоча б 

приблизний перелік критеріїв, за якими має визначатися істотність завданої 

моральної шкоди; б) закріпити відповідальність роботодавця за порушення 

прав працівників на стадії виникнення трудових правовідносин, а саме за 

необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу; в) передбачити 
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відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату найманому працівнику 

будь-яких, належних йому грошових виплат, незалежно від того є вони одно 

чи багаторазовими; г) передбачити матеріальну відповідальність роботодавця 

за відмову від видання найманому працівнику довідки про роботу або умисне 

внесення до неї неправдивих даних (с.259). 

Не можна не погодитись з твердженням дисертанта, що в своїй 

сукупності дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівника 

утворюють його трудову відповідальність, яка може бути визначена як 

закріплені на законодавчому рівні негативні наслідки у вигляді матеріальних 

або дисциплінарних санкцій, що застосовуються уповноваженими особами 

до працівника, який порушив взяті на себе зобов’язання (матеріальні та/або 

трудові обов’язки), пов’язані із виконанням ним своїх обов’язків у процесі 

здійснення праці (с.355). 

Разом з тим деякі положення, що містяться в дисертації, є 

дискусійними або вимагають додаткових пояснень. 

1. З огляду на визначену автором таку основну властивість юридичної 

відповідальності у трудовому як те, що підставою притягнення до трудо-

правової відповідальності є порушення стороною (сторонами) трудового 

договору своїх обов’язків, передбачених у цьому договорі та законодавстві 

про працю, хотілося б почути позицію автора щодо правового статусу у 

відносинах з приводу притягнення до відповідальності керівника служби 

охорони за проступок його підлеглого охоронця, або інженера з техніки 

безпеки за порушення працівником норм з безпеки праці на підприємстві, 

оскільки з одного боку вказані особи є працівниками на підприємстві, але 

вони можуть нести відповідальність за невиконання іншими працівниками 

своїх обов’язків. 

2. Потребує уточнення позиція автора, що об’єктом охорони як для 

загальної, так і спеціальної дисциплінарної відповідальності є сукупність 

суспільних відносин, які складають зміст інституту трудової дисципліни 

(с.178 дис.), оскільки підставами для спеціальної дисциплінарної 
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відповідальності у деяких випадках може бути й скоєння працівником 

аморального проступку чи хуліганських дій, які дискредитують установу де 

він працює, поза робочий час та за межами місця роботи. Отже, вважаю, що 

об’єкт охорони для спеціальної дисциплінарної відповідальності може бути 

ширшим ніж для загальної.  

3. З огляду на запропоноване автором визначення юридичної 

відповідальності роботодавця у широкому  сенсі, а саме, що це, забезпечений 

силою державного впливу, обов’язок роботодавця зазнати щодо себе певних 

негативних наслідків, вид і міра яких визначаються законодавством, за 

вчинення протиправних дій (бездіяльності) у сфері трудових і тісно 

пов’язаних із ними відносин…., виникає логічне запитання – у чому полягає 

противоправна дія або бездіяльність роботодавця, оскільки у визначенні ці 

категорії на жаль не розкриті. 

4. Дисертантом виокремлено низку особливостей юридичної 

відповідальності роботодавця (с. 251-253 дис.), серед них проведено 

ототожнення статусу роботодавця та керівника (директора) підприємства, 

тому хотілося б отримати роз’яснення автора з приводу статусу керівника 

(директора) та його видів юридичної відповідальності у разі невиконання чи 

неналежного виконання ним своїх трудових обов’язків. 

5. Дисертант доречно пропонує з метою вдосконалення юридичної 

відповідальності роботодавця закріпити відповідальність останнього за 

порушення прав працівників на стадії виникнення трудових правовідносин, а 

саме за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу…(с.253 дис.), але, 

вважаю, що авторові було доцільно не зупинятись на цій пропозиції та ще й 

запропонувати механізм обов’язкового документального закріплення намірів 

сторін щодо пропозиції з приводу майбутнього робочого місця, оскільки у 

цій ситуації труднощі виникають саме під час доведення безпідставної 

відмови з боку роботодавця. 

Дані зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, не 

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 
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