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АНОТАЦІЯ 

Данилова М.В. Проблеми співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. Київ, 2019. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Розглянуто поняття та роль охоронних та організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві, розкрито їх правову природу та 

охарактеризовано їх зміст. З’ясовано ретроспективу кожного з видів 

названих правовідносин, а також виявлено їх позитивний зарубіжний 

досвід. Розроблено класифікацію функцій охоронних відносин у трудовому 

праві, виокремлено специфіку механізму регулювання охоронних відносин 

у трудовому праві. 

Аргументовано, що охоронні правовідносини в трудовому праві, по-

перше, забезпечують права працівника на безпечні й здорові умови праці, по-

друге,  зобов’язують його дбайливо ставитись до майна роботодавця і нести 

відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених на 

нього трудових обов’язків, по-третє, стимулюють притягнення осіб до 

відповідальності (невідворотного характеру) та залучають державу у випадку 

не врегулювання розбіжностей між сторонами трудового договору. 

Відзначено, що якщо охоронні відносини спрямовані на впорядкування 

саме трудових відносин, то організаційно-управлінські врегульовують не 

тільки трудові, а й інші відносини, що становлять предмет трудового права. 

Наприклад, такі правовідносини впливають на відносини по професійній 
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підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві, з 

нагляду за охороною праці тощо. 

Зауважено, що значення організаційно-управлінських відносин, що 

пов’язані з трудовими, в умовах переходу до ринкової економіки 

збільшується, бо локальному регулюванню в даний час відводиться більш 

важлива роль, ніж у минулі роки. Особливо важливе значення в умовах 

переходу до ринкової економіки мають організаційно-управлінські 

відносини, що складаються між трудовим колективом та адміністрацією 

організації, а також між профспілковим комітетом і адміністрацією щодо 

встановлення умов праці та застосування трудового законодавства.  

Наголошено, що історичними етапами розвитку організаційно-

управлінських відносин трудового права є наступні: 1 етап (XXVIII-III ст. до 

н.е.) – зародження організаційно-управлінських відносин; 2 етап (V-III ст. до 

н.е.) – організаційно-управлінські відносини за Сократа та Платона (теорія 

природного діалогу); 3 етап (VІІІ-ХІХ ст.) – розвиток організаційно-

управлінських відносин у сфері трудового права періоду Ж.-Ж. Руссо та Ф. 

Кене, Ш. Фур’є та А. Маршалла; 4 етап (ХІХ ст.-до сьогодення) – радянський 

та сучасний період організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Охарактеризовано правову природу організаційно-управлінських 

відносин через наступні ознаки: 1) рівень ведення колективних переговорів; 

2) взаємодію профспілок з органами виконавчої та законодавчої влади, а 

також органами місцевого самоврядування; 3) роль та місце владних 

структур в організаційно-управлінських відносинах; 4)  специфіку 

взаємовідносин професійних спілок та об’єднань роботодавців тощо. 

Констатовано, що до основних функцій охоронних правовідносин у 

трудовому праві можна віднести наступні: 1) каральну, основною метою якої 

є застосування до правопорушника негативних засобів правового і 

державного примусу; 2) компенсаційну, яка полягає у відшкодуванні шкоди, 

яка завдана правопорушенням; 3) відновлювальну – основною метою цієї 
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функції є відновлення становища, яке існувало до вчинення правопорушення; 

4) превентивну –  сукупність заходів, проведення яких спрямоване на 

запобігання вчинення нових правопорушень; 5) виховну – полягає у 

здійсненні систематичного впливу на учасників відповідних правовідносин з 

метою формування у них належного рівня правосвідомості; 6) стимулюючу 

(заохочувальну) – зміст цієї функції складають сукупність заходів, які 

спрямовані на породження у суб’єктів бажання діяти певним чином; 

7) контрольно-наглядову, яка полягає у здійсненні уповноваженими 

суб’єктами сукупності заходів, що спрямовані на перевірку додержання 

законодавства відповідними суб’єктами. 

Визначено суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, роль і 

місце кожного з них. Здійснено теоретико-правовий аналіз змісту 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Проведено 

класифікацію принципів та функцій організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. Виділено види організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві та надано перелік їх суб’єктів.  

Обґрунтовано, що суб’єкт організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві – це учасник відносин із застосування найманої праці, 

організації процесу праці та управління нею на підприємстві, в установі, 

організації, що уповноважений приймати юридично значущі рішення або 

брати участь у процедурі їх прийняття, виражати свою волю та бути 

залученим із сторонами до трудових відносин. 

Виокремлено види суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві за 

такими критеріями: 1) за кількісним складом учасників суспільного зв’язку: 

індивідуальні (працівник, роботодавець); колективні (трудовий колектив); 

2) за юридичним фактом, який є підставою виникнення охоронних відносин 

у трудовому праві: учасники охоронних відносин, що виникають внаслідок 

скоєння правопорушення (матеріального правопорушення або 

дисциплінарного проступку) – учасниками таких правовідносин виступають 

особа, що вчинила правопорушення (такою особою може бути як працівник, 



 

 

5

так і роботодавець) та особа, яка наділена правом вимагати відновлення 

порушеного права (може бути як працівник, так і роботодавець); учасники 

охоронних відносин, що виникають у сфері здійснення нагляду та контролю 

за охороною праці та дотриманням трудового законодавства (учасниками 

таких правовідносин виступають, з одного боку, суб’єкти, які наділені 

повноваженнями на здійснення контрольних функцій, наприклад, Державна 

служба з питань праці, з іншого – суб’єкти, діяльність яких контролюється – 

працівник, роботодавець); учасники охоронних відносин, що виникають у 

випадку звернення суб’єкта за захистом свого порушеного права; 3) за 

сферою реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами охоронних 

правовідносин: внутрішні (працівник, роботодавець), зовнішні (органи 

нагляду та контролю у сфері дотримання законодавства за охороною праці). 

Система принципів організаційно-управлінських відносин в трудовому 

праві включає: 1) принцип забезпечення свободи об’єднання працівників та 

роботодавців; 2) принцип договірного встановлення умов праці, в тому числі 

і права на участь в управлінні підприємством, організацією; 3) принцип 

заборони дискримінації працівників у процесі організації і управління 

працею. 

Виділено комплекс ознак системи суб’єктів охоронних правовідносин у 

трудовому праві, якими є: 1) синергічність, яка полягає в тому, що 

максимальна взаємодія учасників охоронних відносин у трудовому праві 

спрямована на найбільш ефективну реалізацію ними своїх прав і виконання 

покладених на них обов’язків; 2) відкритість, яка означає, що коло суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві не є сталим і може бути звужене 

або розширене, наприклад, за рахунок включення до нього професійних 

спілок працівників); 3) гетерогенність, яка показує неоднорідність складових 

елементів такої системи, оскільки її структурними елементами виступають як 

колективні, так і індивідуальні суб’єкти, відносини між якими, в одному 

випадку, формуються на добровільній основі (трудовий договір), в іншому –

виникають на підставі закону, наприклад, відносини між органами нагляду і 
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контролю та роботодавцем; 4) існування стійкого взаємозв’язку між 

елементами, який виникає у зв’язку з наявністю спільних цілей у суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві – забезпечення належного 

функціонування регулятивних відносин у трудовому праві; 5) можливість як 

особистісного характеру таких правовідносин (коли суб’єкти самостійно 

реалізують надані їм права), так і представницького (коли для реалізації прав 

залучаються інші особи). 

Підсумовано, що поділ видів суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві можна здійснювати за такими критеріями: 1) за кількісним 

складом учасників суспільного зв’язку: індивідуальні (працівник, 

роботодавець); колективні (трудовий колектив); 2) за юридичним фактом, 

який є підставою виникнення охоронних відносин у трудовому праві: 

учасники охоронних відносин, що виникають внаслідок скоєння 

правопорушення (матеріального правопорушення або дисциплінарного 

проступку) – учасниками таких правовідносин виступають особа, що 

вчинила правопорушення (такою особою може бути як працівник, так і 

роботодавець) та особа, яка наділена правом вимагати відновлення 

порушеного права (може бути як працівник, так і роботодавець); учасники 

охоронних відносин, що виникають у сфері здійснення нагляду та контролю 

за охоронною праці та дотриманням трудового законодавства (учасниками 

таких правовідносин виступають, з одного боку, суб’єкти, які наділені 

повноваженнями на здійснення контрольних функцій, наприклад, Державна 

служба з питань праці, з іншого – суб’єкти, діяльність яких контролюється – 

працівник, роботодавець); учасники охоронних відносин, що виникають у 

випадку звернення суб’єкта за захистом свого порушеного права; 3) за 

сферою реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами охоронних 

правовідносин: внутрішні (працівник, роботодавець), зовнішні (органи 

нагляду та контролю у сфері дотримання законодавства за охороною праці). 

Здійснено аналіз принципів розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві. Розглянуто критерії 
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співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. Проаналізовано правові засади і способи співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин. Висвітлено аспект 

оптимізації охоронних та організаційно-управлінських відносин в трудовому 

праві.   

Надано наукову інтерпретацію правових засад співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового права як 

основ функціонування процесу праці, працівників, роботодавців і держави, 

які шляхом закріплення в правових нормах забезпечують оптимальний 

баланс між охоронними та організаційно-управлінськими відносинами та їх 

розмежування в структурі предмета трудового права як галузі. 

Розкрито поняття способів співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві – це система 

правових заходів, прийомів регулятивного впливу на відносини з організації і 

управління працею, застосування примусових заходів, юридичної 

відповідальності, урегульованих нормами трудового права з метою їх 

збалансування, врівноваження, взаємозалежності. 

Доведено, що у межах організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві трудові колективи в період між його зборами (основна 

форма реалізації управлінських повноважень) проводять таку діяльність: 

1) здійснюють повноваження контролю за впорядкуванням процесу праці 

спільно з уповноваженою особою роботодавця і професійними спілками 

відповідно до законодавства про працю, колективних договорів і угод; 

2) звітують перед членами трудового колективу, роботодавцем та/або його 

уповноваженою особою, професійними спілками про результати 

управлінської і організаційної діяльності; 3) керують виробничо-

господарською діяльністю тощо. 

Визначено наступні критерії розмежування охоронних та 

організаційних відносин у сфері трудового права: 1) зміст правовідносин;             
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2) суб’єктний критерій; 3) об’єктний критерій; 4) юридичний факт як 

підстава виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

Класифікація способів співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві: а) узгодження зобов’язальних та 

заборонних норм, які регулюють відповідні види правовідносин; б) вольова 

залежність сторін трудових правовідносин; в) спосіб реалізації суб’єктивних 

прав. 

Виокремлено наступні напрями оптимізації співвідношення охоронних 

та організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права: 

1) адаптація та гармонізація національних правових засад такого 

співвідношення до законодавства Європейського Союзу;             

2) встановлення мінімальних і максимальних розмірів відповідальності, меж 

втручання роботодавця у діяльність працівників з організації і управління 

працею на підприємстві, в установі, організації; 3) поглиблення 

диференціації трудового законодавства, зокрема в частині індивідуалізації 

відповідальності за вчинені трудові правопорушення, та врахування 

особливостей організації і управління працею на підприємствах, в установах, 

організаціях; 4) переважне впровадження при поєднанні в одному процесі 

праці досліджуваних правовідносин основних методів соціального 

управління; 5) розширення сфери локально-правового регулювання; 

6) врахування появи нового типу суб’єктів трудових правовідносин – різних 

видів працівників і роботодавців. 

Ключові слова: трудові права, охоронні правовідносини у трудовому 

праві, працівник, роботодавець, організаційно-управлінські правовідносини у 

трудовому праві, трудове законодавство, співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права, суб’єкти 

правовідносин у трудовому праві. 
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SUMMARY 

Danilova M.V. Problems of correlation of security and organizational-

managerial relations in labor law. – The qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

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

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

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

2019. 

In the dissertation complex problems of correlation of security and 

organizational-managerial relations in labor law are investigated. The concept and 

role of security and organizational-managerial relations in labor law are 

considered, their legal nature is disclosed and their content is characterized. A 

retrospective of each of the named types of legal relationships was found, as well 

as their positive foreign experience was revealed. The classification of functions of 

security relations in labor law is developed, the specifics of the mechanism of 

regulation of security relations in labor law are singled out. 

It is argued that the protective legal relationship in the labor law, firstly, 

ensures the rights of the employee to safe and healthy working conditions, and 

secondly, oblige him to take care of the property of the employer and be liable for 

the damage caused by the violation of the obligations imposed on him by the labor 

duties Thirdly, they stimulate the bringing of persons to responsibility 

(inevitability) and attract the state in case of non-regulation of differences between 

the parties to the employment contract. 

It is noted that if security relations are aimed at the regulation of labor 

relations, then organizational and managerial regulations regulate not only labor 

but also other relations that constitute the subject of labor law. For example, such 

relationships affect the relationship of professional training and skills development 

directly in the workplace, in the supervision of labor protection, and so on. 

It is noted that the importance of organizational-managerial relations related 

to labor in the conditions of transition to a market economy is increasing, because 
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local regulation is now given a more important role than in previous years. 

Particularly important in the transition to a market economy are organizational and 

managerial relations, which are formed between the labor collective and the 

administration of the organization, as well as between the trade union committee 

and the administration regarding the establishment of working conditions and the 

application of labor legislation. 

It is emphasized that the historical stages of the development of 

organizational-managerial relations of labor law are as follows: stage 1 (XXVIII-

III centuries BC) - the birth of organizational and managerial relations; Stage 2  

(V-III centuries BC) - organizational-managerial relations for Socrates and Plato 

(the theory of natural dialogue); Stage 3 (VІІІ-XIX centuries) - development of 

organizational-managerial relations in the field of labor law of the period Zh.-Ж. 

Russo and F. Quesnay, S. Fourier and A. Marshall; Stage 4 (XIX century - to the 

present) - Soviet and modern period of organizational-managerial relations in labor 

law. 

The legal nature of organizational-managerial relations has been 

characterized through the following features: 1) the level of collective bargaining; 

2) the interaction of trade unions with the executive and legislative authorities, as 

well as local self-government bodies; 3) the role and place of power structures in 

organizational and managerial relations; 4) the specifics of the relationship of trade 

unions and employer associations, etc. 

It is stated that the following basic functions of the guarded legal relations in 

labor law include: 1) punitive, the main purpose of which is to apply to the 

offender the negative means of legal and state coercion; 2) compensation, which is 

to compensate for the damage inflicted by the offense; 3) restorative - the main 

purpose of this function is to restore the situation that existed prior to the 

commission of the offense; 4) preventive - a set of measures aimed at preventing 

the commission of new offenses; 5) Educational - is to implement systematic 

influence on the participants of the relevant legal relationship in order to form their 

proper level of legal awareness; 6) stimulating (encouraging) - the content of this 
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function is a set of measures aimed at generating the subjects of the desire to act in 

a certain way; 7) control-oversight, which consists in the implementation by 

authorized entities of a set of measures aimed at verifying compliance with the 

legislation by the relevant actors. 

The subjects of security relations in labor law, role and place of each of them 

are determined. Theoretical and legal analysis of the content of organizational-

managerial relations in labor law is carried out. The classification of principles and 

functions of organizational-managerial relations in labor law is carried out. The 

types of organizational-managerial relations in labor law are distinguished and the 

list of their subjects is given. 

It is substantiated that the subject of organizational and managerial relations 

in labor law is a participant in the relations on the use of hired labor, the 

organization of the labor process and management of it at the enterprise, 

institution, organization, which is authorized to make legally significant decisions 

or to participate in the procedure for their adoption, express their will and be 

involved with the parties to the labor relations. 

The types of subjects of security relations in labor law are singled out 

according to the following criteria: 1) according to the quantitative composition of 

social communication participants: individual (employee, employer); collective 

(labor collective); 2) by the legal fact which is the basis for the emergence of 

security relations in labor law: the participants in security relations arising from the 

commission of the offense (material offense or disciplinary offense) - the person 

who committed the offense is the participants in such legal relationships (such a 

person may be an employee, both the employer and the employer) and the person 

who has the right to demand the restoration of the violated right (may be both the 

employee and the employer); participants in security relations that arise in the field 

of supervision and control of labor protection and observance of labor legislation 

(the parties to such legal relationships are, on the one hand, entities that are 

authorized to exercise control functions, for example, the State Labor Service, 

from another - the subjects whose activities are controlled - employee, employer); 
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Participants in security relations that arise in the event of an appeal by the subject 

in defense of his violated right; 3) in the realm of realization of rights and 

fulfillment of obligations by subjects of protective legal relations: internal 

(employee, employer), external (supervisors and supervisors in the field of 

observance of legislation on labor protection). 

The system of principles of organizational and managerial relations in labor 

law includes: 1) the principle of ensuring freedom of association of workers and 

employers; 2) the principle of the contractual establishment of working conditions, 

including the right to participate in the management of an enterprise, organization; 

3) the principle of the prohibition of discrimination of employees in the process of 

organization and management of labor. 

A set of features of the system of subjects of protected legal relations in 

labor law is singled out, which are: 1) synergy, which is that the maximum 

interaction of participants in security relations in labor law is directed at the most 

effective realization of their rights and fulfillment of their responsibilities; 

2) openness, which means that the circle of subjects of the security legal 

relationship in labor law is not permanent and can be narrowed or expanded, for 

example, by the inclusion of workers' trade unions); 3) heterogeneity, which shows 

the heterogeneity of the constituent elements of such a system, since its structural 

elements act as collective and individual subjects, relations between which, in one 

case, are formed on a voluntary basis (labor contract), in the other-occur on the 

basis the law, for example, the relationship between the supervisory and control 

authorities and the employer; 4) the existence of a stable relationship between the 

elements that arises in connection with the existence of common objectives in the 

subjects of security legal relationships in labor law - ensuring the proper 

functioning of regulatory relations in labor law; 5) the possibility as a personal 

nature of such relationships (when the entities independently implement the rights 

granted to them), and representative (when other persons are involved in the 

realization of rights). 
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It is concluded that the division of types of subjects of security relations in 

labor law can be carried out according to the following criteria: 1) according to the 

quantitative composition of participants in social communication: individual 

(employee, employer); collective (labor collective); 2) by the legal fact which is 

the basis for the emergence of security relations in labor law: the participants in 

security relations arising from the commission of the offense (material offense or 

disciplinary offense) - the person who committed the offense is the participants in 

such legal relationships (such a person may be an employee, both the employer and 

the employer) and the person who has the right to demand the restoration of the 

violated right (may be both the employee and the employer); participants in 

security relations that arise in the field of supervision and control of labor 

protection and observance of labor legislation (the parties to such legal 

relationships are, on the one hand, entities that are authorized to exercise control 

functions, for example, the State Labor Service, from another - the subjects whose 

activities are controlled - employee, employer); Participants in security relations 

that arise in the event of an appeal by the subject in defense of his violated right; 

3) in the realm of realization of rights and fulfillment of obligations by subjects of 

protective legal relations: internal (employee, employer), external (supervisors and 

supervisors in the field of observance of legislation on labor protection). 

The analysis of the principles of delimitation of security and organizational-

managerial relations in labor law is carried out. The criteria of the ratio of security 

and organizational-managerial relations in labor law are considered. The legal 

principles and methods of correlation of security and organizational-managerial 

relations are analyzed. The aspect of optimization of security and organizational-

managerial relations in labor law is highlighted. 

The scientific interpretation of the legal principles of the ratio of security 

and organizational-managerial relations of labor law as the basis of the functioning 

of the labor process, of workers, employers and the state, which, by consolidation 

in legal norms, provides an optimal balance between security and organizational-
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managerial relations and their differentiation in the structure of the subject of labor 

law as an industry. 

The concept of methods of correlation of security and organizational-

managerial legal relations in labor law is disclosed - a system of legal measures, 

methods of regulatory influence on relations with the organization and 

management of labor, the use of coercive measures, legal liability, regulated labor 

law with the aim of balancing them, balancing, interdependence. 

It is proved that within the limits of organizational-managerial relations in 

labor law, labor collectives in the period between its meetings (the main form of 

the implementation of management powers) carry out the following activities: 

1) exercise control over the ordering of the labor process in conjunction with the 

authorized person of the employer and professional unions in accordance with the 

law about labor, collective agreements and agreements; 2) report to the members 

of the labor collective, the employer and / or his authorized representative, 

professional unions on the results of management and organizational activities; 

3) manage production and economic activities, etc. 

The following criteria of separation of security and organizational relations 

in the field of labor law are defined: 1) the content of legal relations; 2) subjective 

criterion; 3) object criterion; 4) a legal fact as the basis for the emergence, change 

and termination of legal relationships. 

Classification of the ways of the ratio of security and organizational-

managerial relations in labor law: a) the harmonization of binding and prohibitive 

norms that regulate the relevant types of legal relationships; b) the volitional 

dependence of the parties to labor relations; c) the method of realization of 

subjective rights. 

The following directions of optimization of the ratio of security and 

organizational-managerial relations in the field of labor law are singled out: 

1) adaptation and harmonization of the national legal principles of such a ratio to 

the legislation of the European Union; 2) the establishment of minimum and 

maximum responsibilities, the limits of the employer's involvement in the activities 
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of employees in the organization and management of work in the enterprise, 

institution, organization; 3) deepening of the differentiation of labor legislation, in 

particular, in terms of individualization of responsibility for labor offenses 

committed, and taking into account the peculiarities of organization and 

management of labor in enterprises, institutions and organizations; 4) predominant 

implementation when combined in one process of labor investigated legal 

relationships of basic methods of social management; 5) expansion of the scope of 

local-legal regulation; 6) taking into account the emergence of a new type of 

subjects of labor relations - different types of workers and employers. 

Key words: labor law, security legal relationship in labor law, employee, 

employer, organizational and managerial relations in labor law, labor legislation, 

correlation of security and organizational-managerial relations in the field of labor 

law, subjects of legal relations in labor law. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. З часу проголошення Україною курсу на 

євроінтеграцію здійснено численні заходи, спрямовані на розвиток 

приватноправових форм господарювання, виникнення в Україні 

технологічно нових форм виробництва, розвиток HR-менеджменту, що 

створює необхідність концептуальної перебудови трудового законодавства. 

Правове регулювання засад взаємодії працівників і роботодавців у процесі 

праці сьогодні не зводиться ні теоретиками, ні практиками лише до трудових 

правовідносин. Поряд з цим, стабільним явищем є поява нових комплексів 

врегульованих нормами права суспільних відносин, які, беззаперечно, 

пов’язані з трудовими, забезпечують функціонування останніх у системі 

права. 

Процес формування економіки в Україні вимагає сьогодні 

адекватного підходу до його збалансування за рахунок ефективних 

правових засобів, зваженого правового регулювання відносин, які 

складаються у сфері праці. Успіх вирішення цього завдання залежить від 

чіткого розмежування трудових і пов’язаних з ними відносин, внутрішньої 

диференціації структури предмета трудового права як самостійної галузі. 

Відносини, які супроводжують трудові з моменту виникнення останніх, 

забезпечують належне функціонування і взаємодію працівників, 

роботодавців та їх об’єднань на кожному з етапів реалізації здатності до 

праці, залучення продуктивних сил до виробництва. 

Охоронні та організаційно-управлінські відносини в трудовому праві 

сприймаються вченими-правниками, починаючи з радянських часів, як 

частина одного комплексу відносин, що так чи інакше виконують 

обслуговуючу роль для власне трудових. Однак у зв’язку з тим, що ці два 

види суспільних відносин приводять трудові відносини в рух, тобто 

спричиняють їх виникнення, розвиток і функціонування, вони потребують 

нового погляду, нового розмежування і, зокрема, виділення критеріїв, які 
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чітко б визначали місце кожного із зазначених видів відносин у структурі 

сучасного бачення предмета трудового права як самостійної галузі. 

Водночас способи співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин на основі занепаду розвитку правового регулювання 

в українській науці і практиці трудового права не знайшли свого юридичного 

обґрунтування і тому потребують нового погляду на їх правову природу, 

класифікацію і характеристику. До цього часу радянська наука трудового 

права розглядала ці поняття доволі звужено, що наразі ставить під сумнів 

можливість застосування існуючих наукових напрацювань для вирішення 

проблем і прогалин співвідношення досліджуваних видів відносин. 

Тому необхідним є розробка цілісної системи розмежування охоронних 

та організаційних відносин у трудовому праві з метою подолання прогалин 

та усунення колізій у трудовому законодавстві. З огляду на вищезазначене, 

виникає необхідність комплексного дослідження проблем співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Дослідженням питання проблем співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві в тій чи іншій мірі у 

своїх працях займалися такі вчені: М.Г. Александров, В.М. Андріїв, 

В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, Н.Д. Гетьманцева, 

Ю.М. Гришина, О.А. Губська, І.В. Дашутін, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, 

В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, М.М. Клемпарський, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, 

В.Я. Мацюк, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, 

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

та інші. Віддаючи належне ціннісному науковому доробку зазначених 

учених, вимушені констатувати недостатність наукового обґрунтування 

даного питання, що унеможливлює пришвидшення процедури адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Разом з тим, 

потреба комплексного формулювання проблем співвідношення охоронних і 
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організаційно-управлінських відносин трудового права породжує 

діаметрально протилежні правові позиції серед науковців й ускладнює 

створення єдиного підходу до правотворення в процесі регулювання 

трудових правовідносин. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної 

теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

січня 2015 року № 5/2015, та 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 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити значення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 охарактеризувати генезу охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 визначити правову природу охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 
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 розкрити сутність охоронних відносин у трудовому праві; 

 конкретизувати зміст функцій охоронних відносин у трудовому 

праві; 

 з’ясувати сутність механізм регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві; 

 виокремити особливості системи суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві; 

 здійснити теоретико-правовий аналіз змісту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 

 узагальнити принципи та функції організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 визначити види організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві; 

 здійснити характеристику суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 

 виділити принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 

 сформулювати критерії співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 

 провести дослідження правових засад і способів співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин; 

 з’ясувати специфіку напрямів оптимізації охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Об’єктом дослідження є охоронні та організаційно-управлінські 

відносини у трудовому праві. 

Предметом дослідження є проблеми співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 
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теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та 

процесів. Діалектичний метод дозволив з’ясувати зміст охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (підрозділи 1.1–

1.4). За допомогою історичного методу проаналізовано розвиток чинного 

законодавства та погляди науковців щодо охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві в контексті ретроспективи 

(підрозділ 1.3). Порівняльно-правовий метод було використано для 

окреслення специфіки регулювання даного питання, що дозволило зробити 

узагальнення та визначити напрями вдосконалення регулювання зазначеної 

сфери в нашій державі (підрозділи 3.1–4.4). Абстрагування та узагальнення 

застосовувалось у процесі вивчення наявних доробок та при розробці 

власних наукових дефініцій щодо різних правових питань і категорій 

(«охоронні відносини у трудовому праві», «зміст організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві», «принципи організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві», «функції організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві», «суб’єкт організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві», «працівник в організаційно-

управлінських відносинах трудового права», «принципи розмежування 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві», 

«правові засади співвідношення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права», «способи співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві») (підрозділи 

1.3–4.3). Формально-юридичний метод став підґрунтям для внесення 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного та розробку нового 

законодавства щодо співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві (підрозділ 3.1). За допомогою 

методу раціональної критики проаналізовано національні та зарубіжні 

нормативні акти, проекти законів і виявлено їх переваги та недоліки 

(підрозділи 4.1–4.4). 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці трудового права самостійним 

комплексним теоретичним дослідженням проблем співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві за 

сучасних умов євроінтеграції України, у якому визначені й теоретично 

обґрунтовані інноваційні шляхи реформування даної сфери. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

що виносяться на захист та містять елементи наукової новизни. Основними з 

них є такі: 

уперше: 

 сформульовано визначення «суб’єкт організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві» під яким запропоновано розуміти учасника 

відносин із застосування найманої праці, організації процесу праці та 

управління нею на підприємстві, в установі, організації, що уповноважений 

приймати юридично значущі рішення або брати участь у процедурі їх 

прийняття, виражати свою волю та бути залученим із сторонами до трудових 

відносин; 

 виокремлено комплекс особливостей охоронних відносин у 

трудовому праві, а саме: 1) охоронні відносини у трудовому праві є 

відносинами суб’єктивного характеру, оскільки формуються винятково 

вольовою поведінкою суб’єктів таких відносин; 2) права та обов’язки сторін 

таких відносин є кореспондуючими по відношенню одне до одного, оскільки 

кожне право завжди обумовлює певний обов’язок; 3) основою таких 

правовідносин виступає правовий припис, який підкріплюється існуванням 

державного примусу; 4) вони є специфічною формою взаємодії суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві, яка спрямована на досягнення 

певного правового результату у вигляді належного функціонування 

регулятивних відносин у трудовому праві; 5) виступають засобом ефективної 

реалізації регулятивних норм трудового права; 6) об’єкт таких правовідносин 

– бажана правова поведінка зобов’язаного суб’єкта по відношенню до 
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уповноваженого; 7) виступають важливим елементом механізму правової 

охорони, оскільки саме в охоронних правовідносинах у трудовому праві 

реалізуються охоронні норми; 8) охоронним правовідносинам у трудовому 

праві притаманна така ознака як стадійність, що означає необхідність 

поступової реалізації охоронних норм; 9) вони тісно пов’язані із системою 

правового примусу у трудовому праві, саме тому знаходять свою реалізацію 

в сфері юридичної відповідальності у трудовому праві, а також виступають 

своєрідним інструментом захисту порушених прав; 

 узагальнено перелік функцій охоронних правовідносин у трудовому 

праві, якими названо такі: 1) функція соціального контролю, яка полягає у 

впровадженні сукупності заходів, що спрямовані на створення здорового 

середовища формування і функціонування суспільних відносин у трудовому 

праві; 2) сигналізаційна, суть якої зводиться до завчасного реагуванні 

держави на зміни, що відбуваються у суспільних відносинах; 3) оціночна, яка 

полягає у встановленні критеріїв правомірності або протиправності 

поведінки відповідних суб’єктів; 4) інформаційна, основною метою якої є 

надання інформації про можливі варіанти поведінки суб’єктів у відповідних 

правовідносинах; 

 визначено зміст механізму регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві, який складається з наступних структурних елементів: 

1) механізм правового регулювання – сукупність юридичних засобів, за 

допомогою яких здійснюється впорядкування і врегулювання охоронних 

відносин у трудовому праві; 2) механізм фінансового регулювання 

охоронних відносин у трудовому праві – сукупність фінансових методів, 

форм та важелів управління фінансовими ресурсами, що призначені для 

матеріального забезпечення суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому 

праві; 3) механізм інституційного регулювання – сукупність установ, 

закладів, які створюються з метою впорядкування, а також надання 

визначеності охоронним відносинам у трудовому праві і за допомогою яких 

здійснюється застосування заходів, способів та методів, спрямованих на 
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вдосконалення функціонування останніх; 4) механізм організаційного 

регулювання – сукупність заходів, способів, методів, які впроваджуються з 

метою впорядкування охоронних відносин у трудовому праві шляхом 

проведення розробленої системи заходів громадського значення; 

 виділено комплекс ознак системи суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудового праві, якими є: 1) синергічність, яка полягає в 

тому, що максимальна взаємодія учасників охоронних відносин у трудовому 

праві спрямована на найбільш ефективну реалізацію ними своїх прав і 

виконання покладених на них обов’язків; 2) відкритість, яка означає, що коло 

суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві не є сталим і може 

бути звужене або розширене, наприклад, за рахунок включення до нього 

професійних спілок працівників; 3) гетерогенність, яка показує 

неоднорідність складових елементів такої системи, оскільки її структурними 

елементами виступають як колективні, так й індивідуальні суб’єкти, 

відносини між якими, в одному випадку, формуються на добровільній основі 

(трудовий договір), в іншому – виникають на підставі закону, наприклад, 

відносини між органами нагляду і контролю та роботодавцем; 4) існування 

стійкого взаємозв’язку між елементами, який виникає у зв’язку з наявністю 

спільних цілей у суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві – 

забезпечення належного функціонування регулятивних відносин у трудовому 

праві; 5) можливість як особистісного характеру таких правовідносин (коли 

суб’єкти самостійно реалізують надані їм права), так і представницького 

(коли для реалізації прав залучаються інші особи); 

 надано наукову інтерпретацію правових засад співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового права як 

основ функціонування процесу праці, працівників, роботодавців і держави, 

які шляхом закріплення в правових нормах забезпечують оптимальний 

баланс між охоронними та організаційно-управлінськими відносинами та їх 

розмежування в структурі предмета трудового права як галузі; 
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 розкрито поняття способів співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві як системи 

правових заходів, прийомів регулятивного впливу на відносини з організації і 

управління працею, застосування примусових заходів, юридичної 

відповідальності, урегульованих нормами трудового права з метою їх 

збалансування, врівноваження, взаємозалежності; 

удосконалено: 

 поняття «охоронні відносини у трудовому праві», яке трактується 

як врегульований нормами права стійкий структурований суспільний зв’язок, 

що виникає між відповідними правомочними та зобов’язаними суб’єктами 

при реалізації ними своїх суб’єктивних прав, а також виконанні обов’язків, 

які є кореспондуючими по відношенню один до одного, спрямований на 

забезпечення ефективного функціонування регулятивних відносин у 

трудовому праві, який функціонує завдяки силі правового і державного 

примусу; 

 систему охоронних правовідносин у трудовому праві, яка включає 

такі структурні елементи: 1) відносини з матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору, які, в свою чергу, складаються з дисциплінарної 

матеріальної відповідальності працівника та трудової матеріальної 

відповідальності роботодавця; 2) відносини з дисциплінарної 

відповідальності працівника; 3) відносини з нагляду та контролю за 

охороною праці та дотриманням трудового законодавства (контрольно-

наглядові відносини); 4) трудові процесуальні відносини як відносини 

захисту порушених прав; 

 поділ прав і обов’язків складових змісту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві на основні та допоміжні. До 

основних прав і обов’язків організаційно-управлінських відносин трудового 

права належать: 1) право на участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією і відповідний обов’язок; 2) право на свободу об’єднань 

працівників і роботодавців та відповідний обов’язок; 3) право на рівне 



 

 

13

ставлення у процесі організації праці і обов’язок забезпечити таке ставлення. 

До допоміжних прав у досліджуваній сфері віднесено: 1) право на повагу до 

особистої гідності; 2) право на освіту; 3) право на охорону здоров’я в частині 

забезпечення організації праці; 4) право на захист свого права на участь в 

організації і управлінні працею. Нинішні активні ринкові перетворення не 

можуть не відобразитися в подальшому на запропонованому нами 

трактуванні змісту різновиду відносин, пов’язаних з трудовими, а тому воно 

буде постійно доповнюватися та вдосконалюватися; 

 поняття принципів організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві як основних (керівних) засад, положень, які регулюють 

відносини, супутні трудовим, а саме: відносини з організації і управління 

працею, підвищення здатності до праці, заохочення на підприємстві, 

установі, організації за участю працівників, роботодавців та/або їх 

представників (представницьких органів); 

 деталізацію сутності функцій організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві як основних напрямів діяльності норм трудового права, які 

спрямовані на впорядкування та врегулювання відносин у сфері організації і 

управління працею, застосування здатності до праці на підприємстві, в 

установі, організації; 

 аргументування, що у межах організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві трудові колективи в період між їх зборами (основна форма 

реалізації управлінських повноважень) проводять таку діяльність: 

1) здійснюють повноваження контролю за впорядкуванням процесу праці 

спільно з уповноваженою особою роботодавця і професійними спілками 

відповідно до законодавства про працю, колективних договорів і угод; 

2) звітують перед членами трудового колективу, роботодавцем та/або його 

уповноваженою особою, професійними спілками про результати 

управлінської і організаційної діяльності; 3) керують виробничо-

господарською діяльністю тощо; 
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 обґрунтування, що принцип заборони дискримінації в 

організаційно-управлінських відносинах трудового права проявляється в 

наступному: 1) забороні вимагати від працівників інформації про їх особисте 

життя, релігійні переконання, плани щодо народження дітей тощо; 2) 

забороні роботодавцю обмежувати трудові права і свободи працівників, а 

працівникам – забороні зупиняти роботу важливих для економіки держави 

підприємств; 3) визнанні, дотриманні і захисті прав будь-якого працівника – 

громадянина України, іноземця чи особи без громадянства; 4) обмеженні 

права працівників на доступ до організації праці залежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і 

соціального походження, сексуальної орієнтації, підозри чи факту 

захворювання на ВІЛ-СНІД, сімейного та майнового стану, місця 

проживання тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

 розкриття сутності принципу збалансованості ініціативності в 

охоронних правовідносинах трудового права, який має наступні прояви: 

1) ініціатива в охоронних правовідносинах лежить більше на роботодавцеві; 

2) така ініціатива активно проявляється саме під час вчинення певних 

неправомірних дій; 3) специфіка відносин між працівником і роботодавцем 

обумовлюється переважною відсутністю ініціативи від юрисдикційного 

органу; 4) реалізація заходів відповідальності в рамках охоронних 

правовідносин призводить до недооцінювання відмінностей між 

регулятивними та охоронними правовідносинами в межах трудового права; 

5) ініціатива в охоронних правовідносинах здатна формувати 

підпорядкованість (субординацію) суб’єктів трудових правовідносин; 

 пропозиція щодо застосовування методу переконання при 

фактичному зіткненні волі роботодавців і працівників у процесі практичного 

втілення заборонних норм охоронних правовідносин на конкретному 

підприємстві, в установі, організації. Автором рекомендовано 

диференціювати умови праці для працівників згідно з оцінкою роботодавця 
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їх внеску у процес виробничої діяльності та отримання позитивних 

результатів такого процесу; 

 обґрунтування доцільності відмови від застосування термінів: 

«наймодавець», «наймач», «працедавець», «власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган» та замість них у законодавстві 

застосовувати поняття «роботодавець» з метою усунення хаотичності 

термінології; 

 аргументація щодо необхідності закріплення в проекті Трудового 

кодексу України норми наступного змісту: «Працівник має право на 

об’єктивну, справедливу, своєчасну, індивідуальну, розумну, гласну, 

публічну оцінку виконання ним своїх трудових обов’язків, яка виражена у 

формі матеріального, морального чи іншого заохочення»; 

 поділ видів суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві за 

такими критеріями: 1) за кількісним складом учасників суспільного зв’язку: 

індивідуальні (працівник, роботодавець), колективні (трудовий колектив); 2) 

за юридичним фактом, який є підставою виникнення охоронних відносин у 

трудовому праві: учасники охоронних відносин, що виникають внаслідок 

скоєння правопорушення (матеріального правопорушення або 

дисциплінарного проступку), якими виступають особи, що вчинили 

правопорушення (такими особами можуть бути як працівники, так і 

роботодавці), та особи, які наділені правом вимагати відновлення 

порушеного права (можуть бути як працівники, так і роботодавці); учасники 

охоронних відносин, що виникають у сфері здійснення нагляду та контролю 

за охороною праці та дотриманням трудового законодавства (учасниками 

таких правовідносин виступають, з одного боку, суб’єкти, які наділені 

повноваженнями на здійснення контрольних функцій, наприклад, Державна 

служба з питань праці, з іншого – суб’єкти, діяльність яких контролюється, – 

працівники, роботодавці); учасники охоронних відносин, що виникають у 

випадку звернення суб’єкта за захистом свого порушеного права; 3) за 

сферою реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами охоронних 
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правовідносин: внутрішні (працівник, роботодавець), зовнішні (органи 

нагляду та контролю у сфері дотримання законодавства за охороною праці); 

 деталізація принципів організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, якими є наступні: 1) принцип забезпечення свободи 

об’єднання працівників та роботодавців; 2) принцип договірного 

встановлення умов праці, в тому числі і права на участь в управлінні 

підприємством, організацією; 3) принцип заборони дискримінації 

працівників у процесі організації і управління працею; 

 характеристика управлінської функції організаційно-управлінських 

відносин трудового права за наступними ознаками: 1) різноманітністю 

організаційно-правових форм участі працівників в управлінні виробництвом; 

2) відсутністю примусової праці у процесі здійснення трудової діяльності 

громадян; 3) делегуванням частини повноважень роботодавця працівникам/їх 

представникам; 4) розвитком виробничої демократії. 

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 теоретико-практичні проблеми 

правового регулювання співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських правовідносин у трудовому праві; 

– у правотворчості – в процесі підготовки змін і доповнень до 

нормативних актів, які регулюють специфіку охоронних та організаційно-

управлінських правовідносин у трудовому праві, зокрема до чинного Кодексу 

законів про працю; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить удосконалити практичну діяльність щодо належного регулювання 

охоронних та організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві; 

– 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 
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«Трудове право України», «Проблеми трудового права», 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. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано 

та сформульовано здобувачем особисто. Автором особисто проведений 

аналіз літератури, визначена тема і завдання дослідження, зібраний 

морфологічний матеріал і здійснена його обробка. Самостійно 

сформульовані висновки і практичні рекомендації, написані і оформлені усі 

розділи дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Право: 

історія, теорія, практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 року), «Дотримання 

прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його 

вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 року), «Публічне адміністрування в 

сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 року), «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» 

(м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові дослідження сучасного 

законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 

25–26 червня 2015 року), «Пріоритетні проблеми реформування системи 

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

проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 року), 

«Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» 

(м. Київ, 25–26 лютого 2016 року), «Теорія і практика розвитку правових 

інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Право як регулятор 
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суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 квітня 2016 

року), «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року), 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, дев’ятнадцяти статтях, 

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

наукових виданнях інших держав, а також у тринадцяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 16 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

433 сторінки, з яких основний зміст роботи – 369 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 407 найменувань і займає 39 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОННИХ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В ТРУДОВОМУ 

ПРАВІ 

 

1.1 Значення та сутність охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві 

 

Із становленням ринкової економіки вплив трудових та пов’язаних з 

ними відносин, що виникають у сфері трудового права, на макро- і 

мікрорівень суспільного життя важко переоцінити [1, с. 162]. Правове 

регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин, що виникають у сфері 

трудового права, з одного боку, повинне бути зваженим через необхідність 

збереження балансу між полярними інтересами (роботодавця і працівника, 

держави і особи), а з іншого – цілеспрямовано сприяти вдосконаленню 

механізмів впливу на суб’єктів правовідносин. Як свідчать дані Державної 

служби України з питань праці, у 2018 році було зафіксовано 409 летальних 

випадків на виробництві, які були спричинені як порушеннями у 

забезпеченні безпечних умов праці з боку роботодавців, так і відхилення 

самими працівниками від обумовленої трудовим договором поведінки сторін. 

Саме тому, існування охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві є необхідним, адже охоронна та організаційно-управлінська 

діяльність сприяє зменшенню таких випадків.  

Актуальність теми дослідження зумовлена теоретичними та 

практичними аспектами впливу розвитку, зміни і припинення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права України. 

Питанню особливостей охоронних і організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві приділяли увагу такі вчені  як М.Г. Александров, 

Б.К. Бегічев, В.С. Венедиктов, М.І. Іншин,  Л.Я. Гінцбург, С.О. Іванов, 

М.П. Карпушин, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, А.Р. Мацюк, 



 

 

20

Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

Г.І. Чанишева, В.І. Щербина та ін. Але аналіз досліджень у цій сфері свідчить 

про те, що проблематиці відносин, пов’язаних з трудовими, в останній час 

приділялася недостатня увага, багато аспектів щодо ролі і  значення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин в трудовому праві є 

малодослідженими та потребують подальшого наукового аналізу. 

 Тлумачний словник української мови слово «роль» трактує наступним 

чином: 1) яка-небудь робота, якесь заняття, певний вияв себе у чому-небудь;             

2) вплив кого-, чого-небудь на щось, чия-небудь участь у чомусь [2, c. 876]. Із 

сказаного вище випливає, що роль охоронних і організаційно-управлінських 

відносин потрібно розглядати як їх вплив або вияв у поведінці відповідних 

суб’єктів, а також відповідно, як їх вплив на трудові правовідносини.  

Щодо поняття «значення», то у словнику української мови воно 

розкривається через такі аспекти: 1) громадська, політична, історична тощо 

вага, роль кого-, чого-небудь, важливість; 2) суть чого-небудь, зміст [3, c. 

648].  Аналізуючи дані визначення, можна прийти до висновку, що ці 

поняття тотожні. Однак, на нашу думку, варто їх розмежовувати в контексті 

різнобічності сприйняття і застосування. Роль визначає конкретне 

призначення і мету якогось предмета, явища чи процесу в дійсності, а 

значення розкриває глибинну сутність цього явища, його природу і 

важливість в найширшому розумінні. 

Зазначимо, що право впливає на суспільні відносини через закріплення 

панівних суспільних відносин (регулятивна статична функція), оформлення, 

розвиток (регулятивна динамічна функція), охорону їх і витіснення таких, що  

небажані для суспільства [4, c. 51]. Відповідно, так само право впливає і на 

охоронні та організаційно-управлінські відносини у трудовому праві, цим 

саме закріплюючи їх, оформлюючи, розвиваючи та охороняюючи. Внаслідок 

дії норм права суспільні відносини такого типу формуюються як 

правовідносини. У свою чергу, О.І. Процевський стверджує, що цим 

функціям відповідають певні види правовідносин [5, c. 18]. Погоджуючись із 
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цією думкою, ми вважаємо, що при з’ясуванні змісту значення, ролі і місця 

правовідносин у сфері трудового права потрібно відштовхуватися від 

конкретних функцій. Тож, функції, які впливають на охоронні та 

організаційно-управлінські відносини у трудовому праві, і обумовлюють 

саме таке визначення цих правовідносин. 

Для початку розглянемо роль і значення охоронних правовідносин як 

таких, що пов’язані з трудовими.  

Охоронні відносини виокремилися в похідні від трудових відносини у 

зв’язку з існуванням кореспондуючих обов’язків – додержання дисципліни 

праці і відповідальність за її порушення. Оскільки в межах трудового права 

особливими видами відповідальності є дисциплінарна і матеріальна, то 

охоронні відносини, як такі, що носять суспільний характер, можна 

включити в предмет трудового права. О.І. Процевський наголошує на 

своєрідності цих відносин, яка полягає в тому, що обов’язки додержуватись 

дисципліни праці, дбайливо ставитись до матеріалів, спецодягу, не допускати 

браку у роботі тощо становлять зміст трудових відноси, їх недотримання 

породжує похідні (від трудових) відносини у зв’язку з притягненням до 

дисциплінарної або матеріальної відповідальності [5, c. 18-20]. Похідними 

вони є в силу того, що не виникають безпосередньо у зв’язку із укладенням 

трудового договору, а виникають із трудових відносин. Тому, трудові 

правовідносини врегульовують взаємини між працівником і роботодавцем, 

пов’язані із укладенням трудового договору. Охоронні відносини, як похідні, 

охороняють право працівника на працю та безпечні та здорові умови праці, а 

також роботодавця у контексті охорони майна власника від недбалого 

поводження з ним. Виникають охоронні відносини, як похідні від трудових, 

не через укладення трудового договору, а внаслідок заподіяння шкоди 

підприємству чи працівнику та припиняються у зв’язку із компенсування 

такої шкоди відповідно до трудового законодавства. Також варто зазначити, 

що охоронні правовідносини пов’язані із системою примусу в трудовому 

праві [6, с. 61]. Це обумовлює те, що ці відносини носять комплексний 
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характер і застосовуються у вимірі реалізації юридичної відповідальності та 

водночас є інструментом захисту прав, свобод і законних інтересів сторін 

трудового договору, наприклад, поновлення незаконно звільненого 

працівника на роботі. 

Крім цього, охоронні правовідносини, на нашу думку, мають значення 

для учасників правовідносин, суспільства і держави в цілому в стадійному і 

постпротиправному вимірі.  

Так, юридичний зміст охоронних правовідносин визначається 

стадійністю процесу реалізації відповідних охоронних норм у трудовому 

праві. До того, як на особу буде накладене дисциплінарне стягнення, її 

протиправну поведінку спочатку потрібно виявити і зафіксувати, як 

зазначено в нормах ст. 148, 149  Кодексу законів про працю України [7]. Так, 

до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним 

орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові 

пояснення; при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним 

орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і 

заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню 

роботу працівника; саме стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і 

повідомляється працівникові під розписку. При цьому, роботодавець 

зобов’язаний дотримуватись встановлених у законі строків - не пізніше 

одного місяця з дня його виявлення та не пізніше шести місяців з дня 

вчинення проступку. 

Вчені-правники, зокрема В.І. Щербина, виділяють дві стадії охоронних 

правовідносин: від об’єктивного факту дисциплінарного проступку до 

встановлення його роботодавцем – перша стадія; з моменту, коли 

роботодавець приймає рішення про застосування до працівника правових 

заходів і до моменту їх реалізації – друга стадія [8, c. 95].  

На першій стадії роль охоронних правовідносин стимулююча, вони 

гарантують виявлення факту наявності чи відсутності дисциплінарного 

проступку, його об’єктивних і суб’єктивних ознак. Їх значення полягає у 
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встановленні об’єктивної істини – наявності складу дисциплінарного 

проступку.  

На другій стадії розвитку охоронні правовідносини набувають 

значення засобу реалізації дисциплінарної відповідальності, яка наступає з 

моменту оцінки негативних дій працівника, що вчинив дисциплінарний 

проступок. На цій стадії відбувається безпосередня реалізація норм 

трудового права, які направлені на те, щоб працівник зазнав несприятливих 

наслідків своєї неправомірної поведінки. При цьому головна роль охоронних 

відносин проявляється в тому, що вони спричиняють подальшу 

трансформацію зв’язків між працівником і роботодавцем, яка призводить до 

зміни їх юридичного стану. Ця стадія охоронних правовідносин має 

величезне значення насамперед для працівника. Це пов’язано з тим, що 

відшкодування шкоди роботодавцеві працівником шляхом застосування до 

останнього певних правових обмежень матеріального, організаційного чи 

морального характеру створює можливості для реалізації в межах охоронних 

відносин компенсаційної функції. На нашу думку, вказана обставина сприяє 

розширенню предмета трудового права загалом. 

В.І. Щербина акцентує увагу на тому, що в охоронних правовідносинах 

знаходять свій вияв такі заходи правового примусу як заходи захисту та 

запобіжні заходи. Охоронні правовідносини щодо змісту мають дещо 

спрощену форму, оскільки для них у законодавстві передбачається спрощена 

система застосування. Зокрема, відсутня глибока деталізація дій 

уповноваженої і зобов’язаної осіб, встановлено мінімум гарантій для 

зобов’язаної сторони. Свідченням цього можуть бути норми статей 46 і 235 

Кодексу законів про працю України [8, c. 95].  

Крім цього, враховуючи практичне значення реалізації охоронних норм 

трудового права, вважаємо за необхідне розглянути постпротиправний вимір 

значення охоронних правовідносин. Саме їх складові, особливо зміст, 

дозволяють бачити право в дії, розкривають потенційні можливості права 
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щодо ефективного впорядкування і врегулювання суспільних відносин, 

забезпечення недоторканності суспільних зв’язків, які охороняються правом.  

У цьому контексті важливо вказати, що постпротиправний вимір 

охоронних правовідносин проявляється в поведінці особи після накладення 

дисциплінарного стягнення, застосування процедури поновлення 

порушеного права,  а також засобів захисту законних прав, свобод та 

інтересів особи. 

О.М. Запорожець у своєму дисертаційному дослідженні вказує, що 

основною метою механізму правового регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві є досягнення впорядкованості відносин у сфері охорони й 

захисту законних прав основних суб’єктів трудового права, а також відносин 

з притягнення винних осіб до юридичної відповідальності [9, c. 175]. Разом з 

цим, на нашу думку, потрібно зауважити, що оскільки особливістю 

охоронних відносин у трудовому праві є те, що їх ядром є в більшій мірі 

недержавний примус (при цьому не заперечується участь держави у 

застосуванні санкцій), то їх роль та значення будуються на положенні, що в 

таких випадках відповідальність найчастіше не носить владного характеру. В 

таких ситуаціях праксеологічне значення охоронних правовідносин для 

сторін трудового договору полягає в їх суб’єктивному характері. 

При постпротиправній поведінці враховується те, що особа буде 

уникати наступного дисциплінарного стягнення, яке може потягнути за 

собою припинення трудових відносин. У такому аспекті охоронні 

правовідносини виконують превентивну функцію і створюють можливості 

для подальшого розвитку трудових відносин. 

Ми погоджуємося з позицією тих науковців, які обґрунтовано 

вважають, що охоронні правовідносини (матеріального характеру) 

виникають і набувають свого значення у зв’язку з реалізацією не тільки 

заходів юридичної відповідальності, а й заходів захисту (заходів захисту 

суб’єктивних прав і забезпечення виконання юридичних обов’язків) [10, c. 

150]. Підставою виникнення охоронних правовідносин, на думку В.М. 
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Лебєдєва, щоразу є відхилення від вимог внутрішнього трудового 

розпорядку, від встановленої договором належної поведінки суб’єктів, яке 

може мати як винний, так і невинний характер. Порушення, які вчинені за 

відсутності вини, можуть спричинити тільки застосування заходів захисту, в 

тому числі й запобіжних заходів, винні – звичайні правопорушення, 

передбачають вживання заходів не тільки захисту (запобіжних заходів), а й 

юридичної відповідальності, тобто відповідний розвиток, трансформацію 

охоронних правовідносин [11, c. 110]. Іншими словами, до мети виникнення 

охоронних правовідносин у трудовому праві варто одночасно віднести: 1) 

реалізацію заходів юридичної відповідальності; 2) реалізацію заходів 

захисту. При цьому, у обох випадках підстава виникнення є аналогічним – 

відхилення від обумовленої трудовим договором поведінки сторін. У разі, 

якщо внаслідок винних дій сторони трудових правовідносин було нанесено 

шкоду іншій стороні, можливим є застосування і заходів відповідальгності, і 

заходів захисту. За умови відсутності винних дій з боку порушника 

застосовуються лише засоби захисту. 

Водночас, стверджуючи, що охоронні правовідносини виникають  з 

моменту порушення суб’єктивного права однієї з сторін, слід враховувати 

низку обставин. В.І. Щербина наголошує в цьому аспекті на тому, що заходи 

захисту і запобіжні заходи застосовуються незалежно від наявності або 

відсутності повного складу правопорушення чи окремих його елементів. 

Вони полягають тільки у примусовому виконанні або забезпеченні 

виконання свого раніше існуючого і порушеного обов’язку [12, c. 12]. Це 

означає, що твердження про виникнення охоронних правовідносин з моменту 

порушення суб’єктивного права однієї з сторін не є однозначним. Варто 

враховувати, що до охоронних заходів належить примус особи до виконання 

свого порушеного обов’язку, тобто у даному контексті ключовим є не 

порушення певного права, а його відновлення. 

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин назріває необхідність 

реформування всієї системи охоронних відносин взагалі. Виникаючі в його 
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процесі зміни спричиняють виникнення дерегулювання в трудовому праві 

взагалі і водночас створюють підстави для свавілля роботодавців у сфері 

праці.  

Роль охоронних правовідносин у трудовому праві на даному етапі 

розвитку суспільства в Україні полягає в тому, що вони, з одного боку, 

забезпечують права працівника на безпечні й здорові умови праці, а з іншого 

–зобов’язують його дбайливо ставитись до майна роботодавця і нести 

відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення покладених на 

нього трудових обов’язків. 

Враховуємо, що у ч.2 ст. 1 під назвою «Мета і завдання Трудового 

кодексу України» проекту Трудового кодексу України передбачено більшу 

кількість відносин, пов’язаних з трудовими відносинами, а не суто трудових 

[13]. Ним регулюються такі охоронні відносини: відповідальність 

роботодавців і працівників, умови праці та частково нагляду і контролю за 

додержанням законодавства. Наприклад, у чинному Кодексі законів про 

працю України [7] такі вказівки відсутні. Законодавець обмежується 

зазначенням того, що законодавство про працю сприяє зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності 

суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і 

культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і 

поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву 

потребу кожної працездатної людини. Тобто, мова про охоронні відносини 

не йде, а більшість виділених правовідносин є організаційно-управлінськими. 

Потрібно зазначити, що навіть із завершенням процесу адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу не зміниться 

основна спрямованість охоронних правовідносин у сфері трудового права – 

виховна функція. В цьому аспекті охоронні правовідносини, наслідки 

виникнення охоронних правовідносин, є проявом виховних можливостей 

права, мають своїм безпосереднім об’єктом правосвідомість усіх верств 
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населення та опосередковано впливають на соціально значущу поведінку 

суб’єктів [14, c. 3].  

Такий розвиток охоронних правовідносин має значення для, по-перше, 

правового виховання, наприклад, в контексті ознайомлення працівника з 

його трудовими правами і обов’язками та виховного впливу на сторін 

трудового договору (шляхом застосування системи заохочень та 

дисциплінарних стягнень). 

Факти слушного виконання суб’єктами трудового права своїх трудових 

обов’язків та факти правопорушень виявляються у межах охоронних 

відносин, а саме у межах відносин контролю та нагляду за здійсненням 

трудового законодавства. При цьому, якщо у межах відносин контролю та 

нагляду за здійсненням трудового законодавства виявлені певні 

правопорушення з боку суб’єктів трудового права, винна особа притягується 

до юридичної відповідальності незалежно від її волевиявлення. Тобто 

механізм притягнення до юридичної відповідальності, як одна зі складових 

охоронних відносин у трудовому праві, має певні каральні та примусові 

властивості.  

Відповідно й виховна функція трудового права за певних обставин  при 

її реалізації у межах 

охоронних відносин набуває примусового характеру [15].  

Роль охоронних правовідносин у захисті прав працівника та 

роботодавця полягає у стимулюванні притягнення осіб до відповідальності 

(невідворотного характеру) та залучення держави у випадку не врегулювання 

розбіжностей між сторонами трудового договору. 

Деякі науковці вказують, що захисна функція трудового права є ядром 

охоронних відносин. На їх думку, вона має свій прояв, здебільшого, у 

здійсненні контролю та нагляду за додержанням трудового законодавства 

(незалежно від бажання працівника чи роботодавця) та у притягненні до 

юридичної відповідальності суб’єктів трудового права за порушення 

обов’язків, покладених на них державою (незалежно від волевиявлення 
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винної особи). Тому вони стверджують, що реалізація захисної функції у 

межах охоронних відносин здатна набувати примусового характеру [14, c. 4]. 

Однак з такою позицією важко погодитися, адже захист особи відбувається 

після порушення її суб’єктивного права, а охорона включає в себе і 

превентивні заходи, і захист. При цьому охоронні правовідносини не існують 

поза межами цих площин, вони постійно перебувають у процесі 

трансформації, що підтверджується, наприклад, зміною правового статусу 

працівника після вчинення дисциплінарного проступку.  

Разом з цим слід враховувати, що охоронні правовідносини є соціально 

орієнтованими, тобто забезпечують мінімальні гарантії для працівника в 

процесі праці: мінімальну заробітну плату, мінімальну кількість днів 

відпустки, гарантії та компенсації тощо. 

 Раціональне зерно вбачаємо у позиції Н.А. Плахотіної, яка вважає, що 

охоронні відносини у сфері трудового права спрямовані на реалізацію 

функції балансу інтересів між роботодавцем і працівником. На нашу думку, 

це дає можливість показати соціальну спрямованість охоронних відносин – 

вплив права як соціального регулятора на поведінку суб’єктів. 

Таким чином, охоронні правовідносини виконують стимулюючу роль і 

мають значення своєрідної, умовно кажучи, «гарантії» для учасників 

трудових правовідносин.  Для роботодавців сутність такої «гарантії» 

виявляється у застосуванні дисциплінарних стягнень з метою забезпечення 

продуктивності і ефективності робочого процесу, вжиття запобіжних заходів 

з метою усунення будь-якої загрози порушення трудових прав. Для 

працівників охоронні правовідносини створюють можливості захисту від 

свавілля роботодавця. 

Серед основних завдань трудового законодавства одним з перших 

відповідно до Кодексу законів про працю України є організація праці та 

управління працею працівника [7]. Ці організаційно-управлінські відносини 

супроводжують трудові відносини з моменту їх виникнення. Тому важливо 

визначити, яка правова основа і правовий механізм організації праці та 
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управління працею найманого працівника, які нормативні акти їх 

супроводжують і забезпечують.  

Мета організаційно-управлінських відносин полягає у виробленні і 

прийнятті актів (рішень) щодо вдосконалення організації праці, 

нормативного встановлення та застосування діючих умов праці [16, c. 29]. У 

них реалізується правовий статус профспілок, роботодавців та трудових 

колективів як суб’єктів трудового права. 

Якщо охоронні відносини спрямовані на впорядкування саме трудових 

відносин, то організаційно-управлінські врегульовують не тільки трудові, а й 

інші відносини, що становлять предмет трудового права. Наприклад, такі 

правовідносини впливають на відносини по професійній підготовці і 

підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві, з нагляду за 

охороною праці тощо. 

Хоча організаційно-управлінські відносини дуже тісно пов’язані з 

трудовими і, по-суті, не можуть існувати без них, це самостійні 

правовідносини. Перш за все, вони відрізняються за змістом, оскільки зміст 

організаційно-управлінських правовідносин полягає у встановленні або 

застосуванні умов праці, управлінні виробництвом. 

У частині 2 статті 1 проекту Трудового кодексу України до відносин, 

що ним регулюються, включені відносини щодо організації та управління 

працею. До основних засад правового регулювання стаття 2 проекту 

Трудового кодексу України відносить забезпечення права працівників на 

участь в управлінні юридичною особою-роботодавцем у порядку і на умовах, 

визначених законодавством, колективним договором (колективною угодою), 

статутом юридичної особи [13]. Такі відносини, як і охоронні, не є 

трудовими, адже їх виникнення не пов’язане із укладенням трудового 

договору. Очевидно, що вони не можуть існувати відокремлено від трудових, 

в той час як трудові правовідносини можуть існувати відокремлено від 

організаційно-управлінських правовідносин. Проте, організаційно-
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управлінські відносини є самостійними, хоча і похідними від трудових 

правовідносин. 

Конкретним носієм відповідних зобов’язань у більшості випадків 

виступає адміністрація, хоча і трудовий колектив може прийняти на себе 

певні обов’язки, які носять переважно додатковий характер по відношенню 

до тих, що встановлені законом, наприклад, скорочення строку для 

виконання виробничих завдань тощо. 

У дисертаційному дослідженні Н.В. Козачок-Труш зазначено, що 

запорукою максимальної ефективності та результативності трудової 

діяльності працівників є поєднання керівником підприємства функцій 

організатора виробництва і управляючого майном. Свою позицію науковець 

пояснює тим, що підвищення ефективності використання людських ресурсів 

досягається шляхом впровадження новітніх технологій, автоматизації 

виробництва, обладнання робочих місць, матеріального забезпечення 

працівників необхідними ресурсами та інноваціями, з одного боку, та вмілим 

управлінням і плануванням робочого процесу, з іншого. Керівник є 

представником роботодавця і здійснює трудову діяльність по управлінню 

майном і організації трудового процесу, відповідаючи за свої дії. Саме це 

виділяє його з кола інших працівників, які лише використовують засоби 

виробництва для здійснення трудової функції і отримання визначених 

роботодавцем результатів, у той час як керівник управляє ними. Головним 

завданням керівника є створення такої системи управління, яка б діяла 

ефективно, в інтересах власника, з дотриманням встановлених 

законодавством вимог [17, c. 29]. Ця позиція викликає сумніви, адже 

керівник здійснює свою діяльність часто не безпосередньо, а через 

уповноважених осіб. Ці особи можуть створювати комплексне поняття 

«керівник» і бути залученими не тільки до процесу управління, а й 

безпосередньо поряд з іншими працівниками використовувати засоби 

виробництва для здійснення трудової функції. В такому випадку зникають 



 

 

31

детермінуючі ознаки, що визначають особу керівника і його значення для 

управління процесом праці.  

Значення організаційно-управлінських відносин, що пов’язані з 

трудовими, в умовах переходу до ринкової економіки збільшується, бо 

локальному регулюванню в даний час відводиться більш важлива роль, ніж у 

минулі роки. Особливо важливе значення в умовах переходу до ринкової 

економіки мають організаційно-управлінські відносини, що складаються між 

трудовим колективом та адміністрацією організації, а також між 

профспілковим комітетом і адміністрацією щодо встановлення умов праці та 

застосування трудового законодавства.  

Виступаючи в двох суб’єктних різновидах: «керівник – трудовий 

колектив», «керівник – профспілковий комітет», організаційно-управлінські 

правовідносини виражають собою дію або безпосередньої виробничої 

демократії, або опосередкованої. Разом з тим ці правовідносини виявляють 

пріоритет управлінських правомочностей роботодавця (власника майна). 

Існує безліч завдань, що визначають напрями встановлення значення і 

ролі організаційно-правових відносин у кількох векторах.  

По-перше, стає необхідним поширення системи соціального діалогу на 

роботодавців-фізичних осіб. З урахуванням розвитку приватного сектора 

економіки це питання все більше актуалізується. 

По-друге, ініціювання соціального діалогу в приватному секторі 

економіки потребує активізації найманих працівників та профспілкових 

організацій  з метою ефективного регулювання соціально-трудових відносин. 

По-третє, можлива активізація організаційно-правових відносин у 

сфері трудового права з боку роботодавців-фізичних осіб та найманих 

працівників цього сектора економіки, що не може залишатися непоміченим з 

боку держави. На даний час в Україні доцільним було б залучення 

роботодавців і профспілок до соціального діалогу. 

Правильною, на нашу думку, є позиція А.А. Уткіна, який присвятив 

дисертацію питанням організаційно-управлінських відносин. Він стверджує, 
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що в організаційно-управлінських правовідносинах, а саме на стадії 

прийняття спільного (з трудовим колективом або його представниками) 

управлінського рішення, адміністрація виступає в якості органу державного 

управління підприємством. Виконання ж прийнятого рішення покладається і 

на адміністрацію, і на трудовий колектив з тією лише різницею, що 

адміністрація, яка складається з професійних штатних працівників апарату 

управління, покликана організувати, створити необхідні умови в процесі 

праці тощо. На цій стадії вона виступає вже як група осіб даного ж 

колективу, трудова функція якої – управління виробництвом.  Про виконання 

цієї функції (частини спільної справи) вона звітує перед іншою, більшою 

частиною колективу [18, c. 13] . 

Обсяг правового статусу адміністрації підприємства не вичерпується 

розглянутими вище правомочностями. В інших суспільних відносинах, що 

складають предмет трудового права, наприклад, трудових відносинах з 

працевлаштування, розгляду трудових спорів, відшкодування матеріальної 

шкоди, пов’язаної із заподіянням шкоди здоров’ю працівника з вини 

підприємства при виконанні ним своїх трудових обов’язків , адміністрація 

бере участь як орган підприємства, а суб’єктом правовідносин виступає 

роботодавець [18, c. 14]. Тобто, суб’єктами організаційно-управлінських 

відносин є адміністрація, яка складається з професійних штатних працівників 

апарату управління, трудовий колектив та роботодавець. При цьому, у різних 

організаційно-управлінських відносинах може бути різний суб’єктний склад. 

У літературі обґрунтовано критикується визначення організаційно- 

управлінських правовідносин як складової частини колективно-трудових. 

Заперечення зводяться в основному до двох моментів. По-перше, ці 

відносини колективні за зовнішньою ознакою, але організаційні за змістом. 

Змішувати ж форму зі змістом неприпустимо. По-друге, трудові 

правовідносини завжди мають своїм предметом індивідуальну трудову 

діяльність робітників. Колективний же суб’єкт учасником трудових 

правовідносин бути не може. 
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Ми солідарні з такою позицією. Поняття як основний елемент 

наукового пізнання має відображати об’єктивні властивості явища, 

розкривати його сутність. Тут доречно підкреслити співвідношення таких 

філософських категорій як зміст і форма, що відображають взаємозв’язок 

двох сторін реальності. Зміст – це комплекс складових елементів, що 

становлять певне явище. Форма – зовнішнє вираження відповідних явищ, 

предметів, процесів. 

Якщо ж ми називаємо їх колективно-трудовими правовідносинами, то 

«відриваємо» форму від змісту. А оскільки форма і зміст – дві сторони 

одного явища і «розірвати» їх неможливо, мова повинна йти про різні 

поняття. 

Водночас роль організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права слід розглядати комплексно: між працівниками як трудовим 

колективом і уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) 

роботодавця, уповноваженою особою і профспілкою, між профспілкою і 

працівниками. 

Правовідносини між адміністрацією і працівниками виникають на 

підставі укладення колективного договору, що передбачено Законом України 

«Про колективні договори і угоди» [19]. У цьому контексті, на нашу думку, 

з’ясовуються основні аспекти організації і управління працею: 

встановлюються умови праці, оплата праці, регулюються інші питання, що 

впливають на робочий клімат. Це гарантує реалізацію положень стосовно 

мінімальних гарантій створення безпечних умов праці на практиці. 

Відносини між профспілкою і працівниками виникають у зв’язку з 

необхідністю представництва інтересів кожного працівника перед 

роботодавцем та іншими органами, наприклад, комісією з трудових спорів, 

судом). Вони нерозривно зв’язані з участю виборних профспілкових органів, 

трудових колективів у встановленні контролю за створенням безпечних і 

нешкідливих  умов праці, застосуванні чинного законодавства про працю [20,             

c. 225]. 
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Відносини між представниками роботодавця або ж самим 

роботодавцем, з одного боку, і профспілкою – з іншого, створюють юридичні 

можливості для розробки і прийняття локальних нормативно-правових актів і 

рішень щодо вдосконалення організації, нормування оплати й охорони праці 

тощо. Ці відносини пов’язані також із розробкою, укладенням і виконанням 

колективних договорів, а також інших соціально-партнерських угод. 

В.А. Сафонов визначає дещо іншу класифікацію значення відносин, що 

функціонують у сфері трудового права як організаційно-управлінські: 1) 

правовідносини працівника, трудового колективу з роботодавцем, його 

адміністрацією  щодо організації праці та управління нею; 2) правовідносини 

профспілкового органу з роботодавцем, його адміністрацією з приводу 

захисту трудових прав працівників; 3) соціально-партнерські правовідносини 

з приводу колективних переговорів і укладення колективного договору і угод 

на генеральному, регіональному та локальному рівнях [21, c. 17].  

Зазначаючи саме таку тріаду правовідносин, В.А. Сафонов акцентує 

увагу на тому, що вказані види організаційно-управлінських правовідносин 

спрямовані на покращення умов праці, розвиток виробничої демократії в 

управлінні організаціями, захист трудових прав працівників і консенсус в 

цих питаннях представників працівників з роботодавцем, його 

уповноваженими особами [21; c.18]. 

Однак з такою позицією не можна повністю погодитись, адже 

принциповим є те, що організаційно-управлінські відносини передбачають 

використання методу субординації. Це обумовлює невідповідність між 

твердженням про те, що спектр зазначених соціально-трудових 

правовідносин носить організаційно-управлінський характер. Можна 

погодитись з тим, що такі відносини носять організаційний характер, але з 

метою додержання паритету між сторонами трудових договорів 

(роботодавця і кожного працівника індивідуально) їх не можна називати 

управлінськими. 



 

 

35

Вважаємо, що потрібно визначити місце організаційно-правових 

відносин в даному контексті в структурі відносин соціального партнерства, 

адже, на нашу думку, їх неприпустимо ототожнювати. 

Ці правовідносини можливо як об’єднати, так і розмежувати за 

критерієм мети. Важливими складовими мети соціального партнерства в 

період розвитку ринкових відносин на теренах України є : 1) створення 

необхідних умов для забезпечення зайнятості працездатного населення; 2) 

поліпшення організації виробництва і умов праці (це основна мета і 

організаційно-управлінських відносин); 3) підвищення життєвого рівня 

працівників і членів їх сімей; 4) вдосконалення способів і методів 

соціального та правового захисту працівників і членів їх сімей. 

Ще однією метою, яка є спільною для відносин соціального 

партнерства і організаційно-управлінських відносин, є створення дієвого 

механізму колективно-договірного регулювання соціально-трудових 

відносин в різних галузях економіки на генеральному, регіональному та 

галузевому рівнях. 

Однак, на нашу думку, організаційно-управлінські відносини є 

частиною відносин соціального партнерства, що пояснюється рядом причин. 

По-перше, такі відносини виникають не між рівними суб’єктами, а між 

владним і підвладним. По-друге, такі відносини носять впорядковуючий і 

цілеспрямований характер, адже направлені на врегулювання питань умов 

праці, оплати праці, створення нормальної робочої обстановки. В свою чергу, 

українську модель соціального партнерства характеризують риси класичного 

трипартизму, тобто регулювання трудових і пов’язаних з ними економічних і 

політичних відносин на основі рівноправної взаємодії, співпраці 

представників найманих працівників, роботодавців і держави. Враховуючи 

схильність нашої країни до патерналістських відносин, можна прогнозувати 

й подальшу вагому участь держави як дієвого соціального партнера [22]. 

Основу механізму партнерських відносин складають форми, методи, 

способи, процедури і технології (сукупність методів і процедур) взаємодії, 
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система контролю виконання прийнятих договорів, угод, а також 

організаційно-функціональні структури (органи) на всіх рівнях соціального 

партнерства. Даний механізм характеризується переговорним процесом, що 

постійно діє [23, c. 51]. Саме на цьому етапі і проявляються організаційно-

управлінські відносини, коли фактично суб’єкти соціального партнерства ще 

не заявляють свої права, а лише кореспондують взаємні інтереси. 

Ще одним аспектом прояву організаційно-управлінських відносин у 

відносинах соціального партнерства є сфера контролю за виконанням 

колективного договору або іншої угоди. Вона проводиться безпосередньо 

сторонами, які його уклали, в порядку, визначеному цим колективним 

договором або угодою [24, c. 55-56].  

Також передбачена система звітності щодо виконання укладених 

договорів і угод. Так, сторони, які підписали колективний договір, щорічно в 

терміни, передбачені колективним договором, звітують про його виконання. 

Все це є проявом саме організаційно-управлінських відносин і навіть для 

суб’єктів цих відносин невідомо, коли вони переростуть у колективні трудові 

в їх чистому вигляді. Для ефективності правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин потрібно дотримуватися основних 

принципів соціального партнерства. 

Застосовуючи метод порівняльного правознавства, зазначимо, що 

розгляд національних особливостей країн з ринковою економікою показує, 

що для них характерною є відмова від жорсткого регулювання трудових 

відносин в умовах стабільного і багаторічного існування системи 

гарантованого захисту прав трудящих і не включення до предмету 

регулювання трудового законодавства організації і управління працею. Інша 

характерна особливість – це гнучкість трудових відносин і послаблення 

прямого втручання в них. У країнах з високим рівнем розвитку економіки 

організація і управління працею є автоматизованими процесами, які  

спрямовані на мінімізацію ризиків на виробництві. 
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Нижченаведена класифікація виділяє п’ять основних моделей 

соціально-трудових та організаційно-управлінських відносин [25]:  

1) європейська (континентальна) модель – соціал-демократична, має 

такі риси і властивості: високий рівень правової захищеності працівника; 

жорсткі норми трудового права, орієнтовані на збереження робочих місць; 

галузеве тарифне регулювання; відносно невелика диференціація оплати 

праці; 

2) англосаксонська модель характеризується такими особливостями: 

достатньо високим рівнем розвитку трудового права; відсутністю 

централізованої системи управління зайнятістю та боротьби з безробіттям; 

наданням широких прав і свобод роботодавцям щодо наймання й звільнення 

працівників, організації і управління працею; функціонуванням моделей 

корпоративних колективно-договірних відносин та відсутністю таких 

відносин на рівні галузей та регіонів; веденням роботи з підготовки 

персоналу тільки в рамках окремих фірм та їхніх галузевих асоціацій; 

високим рівнем диференціації оплати праці; відсутністю законодавчого 

закріплення мінімальної оплати праці. Дана модель поширена в таких 

країнах як США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія;  

           3) японській моделі соціально-трудових відносин властива низка 

національних рис, таких як поширення принципу довічного наймання 

працівника; пряма залежність розмірів заробітної плати і соціальних виплат 

від тривалості роботи на фірмі; високий рівень розвитку 

внутрішньофірмового патріотизму та пов’язаних з ним методів мотивації 

праці; унікальні внутрішньофірмові системи кар’єрного зростання і 

просування працівників;  

4) у Китайській Народній Республіці соціально-трудові та 

організаційно-управлінські відносини представлені двома моделями. У 

державному секторі –  жорстке державне регулювання соціально-трудових 

відносин. У приватному – повна відсутність державного регулювання цих 

відносин, але значний вплив роботодавця на процес управління;  
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5) для шведської моделі характерні наступні риси: держава здійснює 

лише законотворчу функцію і створює правові основи для діяльності 

господарюючих суб’єктів; активна роль держави проявляється в розробці й 

здійсненні програм, що стосуються ринку праці [26].  

Резюмуючи наведене, слід підкреслити, що найбільш характерною 

моделлю соціально-трудових та організаційно-управлінських відносин для 

українських підприємств можна вважати шведську модель, оскільки держава 

створює законодавчу базу регулювання відносин між роботодавцями і 

працівниками та бере участь у регулюванні ринку праці. 

Отже, організаційно-управлінські відносини, як похідні від трудових, 

забезпечують існування зв’язку між окремим працівником і уповноваженими  

особами (особою) підприємства, установи, організації. Їх роль полягає у 

забезпеченні здійснення усіма працівниками трудової функції із 

застосуванням стимулів, гарантій. Значення організаційно-управлінських 

відносин проявляється у забезпеченні конкурентоздатності ринку праці, 

підвищенні ефективності локально-правового регулювання у сфері трудових 

відносин. 

Таким чином, роль і значення охоронних і організаційно-управлінських 

відносин у кожному з аспектів  трудового права виявляється 

диференційовано. Спільною рисою для ролі і значення як охоронних, так і 

організаційних відносин є їх запобіжний і стимулюючий характер. Однак 

потрібно враховувати і те, що охоронні відносини більшою мірою мають 

запобіжний характер, в той час як організаційно-управлінські – 

стимулюючий характер.  

Вважаємо, що несправедливо недооцінювати роль охоронних і 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права. Враховуючи 

важливість саме охоронних правовідносин з огляду на забезпечення прав і 

законних інтересів працівника і роботодавця, пропонуємо вважати їх 

частиною предмета трудового права України. В свою чергу, ми 

дотримуємось позиції щодо збереження за організаційно-управлінськими 
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відносинами характеру таких, що походять від трудових, однак з тим 

зауваженням, що їх природа не повинна зводитись лише до обслуговування 

колективно-трудових правовідносин. Їх функція набагато важливіша, а з 

розвитком суспільства вона набуде особливих якостей нового соціального 

регулятора.  

 

1.2 Ретроспектива охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві 

 

Важливим фактором та передумовою розвитку охоронних та 

організаційно-управлінських відносин є проголошення в Конституції 

України ідеї створення соціальної та правової держави, формування якої 

неможливе без ефективної взаємодії державних органів, які представляють 

політичні та соціально-економічні інтереси різних груп населення, в першу 

чергу таких визначальних груп  як роботодавці та працівники. Охоронні та 

організаційно-управлінські відносини, що склалися на вітчизняному ринку 

праці, не завжди є дієвими та адекватними нинішньому етапу соціально-

економічних перетворень у суспільстві. Визначення ролі охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у сучасному суспільстві зумовлює 

необхідність вивчення та узагальнення результатів досліджень, у яких було 

зроблено спробу дати загальну схему розвитку людства і показати 

перспективи розвитку даних відносин. Для становлення та розвитку 

соціальної ринкової економіки важливим є формування української 

соціальної моделі взаємодії працівників та роботодавців. Історичний досвід 

розвитку охоронних та організаційно-управлінських відносин у країнах 

індустріального типу дає відповіді на певні питання, які виникають у процесі 

створення сучасної моделі охоронних та організаційно-управлінських 

відносин в Україні.  

Проблематику історико-правового аспекту становлення й розвитку 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 
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досліджували такі вчені як Л.А. Блан, В.О. Борисов, О.О. Волобуєва, 

Ф.І. Лассаль, В.І, Митрохін, М.Н. Нісселович, П.Ж. Прудон, А.М. Смірнова, 

В.М. Тарасевич, І.І. Янжул та інші. Незважаючи на проведені дослідження, 

дане питання залишається актуальним, оскільки досі не було здійснено 

періодизацію історико-правового аспекту становлення та розвитку 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

На різних історичних етапах питання регулювання трудових відносин 

здійснювалось залежно від стану розвитку суспільних відносин. 

 У теорії права ми не знайшли історичних класифікацій охоронних 

відносин у трудовому праві, тому й вирішили вперше на дисертаційному 

рівні зробити історичну класифікацію розвитку охоронних відносин у 

трудовому праві. Ми виділили такі етапи розвитку охоронних відносин у 

трудовому праві: 

1) перші згадки про зародження охоронних відносин в трудовому 

праві в законах Хаммурапі (1792-1750-ті роки до н.е.), Ману (ІІ ст. до н.е.); 

2) охоронні відносини часів існування Римської імперії (едикт 

римського імператора Діоклетіана «De pretiis rerum renalium» («Про ціни 

товарів») (ІІ ст. до н.е.-V ст. н.е.); 

3) охоронні відносини у трудовому праві часів Візантії (V-XІІ ст.); 

4) розвиток охоронних відносин у Київській Русі (Х-ХІІІ ст.); 

5) середньовічний розвиток охоронних відносин трудового права 

(XIV-ХVІ ст.); 

6) розвиток охоронних відносин України у складі Російської імперії 

та СРСР (ХVІІ ст.-1991 рік) Для цього періоду є характерним формування 

охоронних відносин трудового права і перші спроби їх правового 

регулювання; 

7) сучасний період розвитку охоронних відносин трудового права 

(1991 рік-до сьогодення). 

Вперше про охоронні відносини трудового права згадується в законах 

Хаммурапі. Відповідно до цих законів воїни, що несли службу (редуми та 
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баіруми), отримували в довічне користування поле та сад і могли їх 

передавати у спадщину. Дані земельні ділянки ніхто не мав права вилучити, 

це гарантувалося законами. За посягання на майно редумів та баірумів 

передбачалося покарання у вигляді грошового стягнення [27, с. 34]. 

Отже, ще на початку розвитку цивілізації люди вже мали чітку уяву 

про взаємний зв’язок з працею та її охороною. Ще в далекі минулі часи 

звертали увагу на те, що охорона праці є важливою запорукою розвитку 

трудових відносин в цілому, для чого працівник повинен працювати 

наполегливіше та якісніше. З цього приводу в Законах Ману (ІІ ст. до н.е.) 

сказано: «Наймит, який не є хворим і відмовляється виконувати надану йому 

роботу, повинен бути оштрафованим…» [28, с. 41]. Закони Ману 

передбачали також відповідальність за перевищення повноважень особами, 

які давали працю наймитам. Так, ці закони містили вісімнадцять підстав для 

звернення до суду, серед яких була і така, як відповідальність за порушення 

прав працівників під час праці. 

Таким чином, на етапі зародження охоронні відносини регулювалися 

на примітивному рівні. Лише окремі норми зазначалися в законах Хаммурапі 

та законах Ману, але й вони не дають чіткого уявлення про сутність 

охоронних відносин у трудовому праві того періоду. Ми вважаємо, що 

причиною цьому також був нерозвинений попит на працю, що проявлявся 

через малу кількість різного роду трудових занять, де населення могло би 

виконувати свою трудову функцію. В ці часи дуже поширеним було сільське 

господарство і кожен працював сам на себе. 

У Стародавньому Римі, у якому існували рабські форми ведення 

господарства, працю виділяли в самостійну майнову та духовну цінність, що 

являла собою особливий об’єкт цивільного обігу. Проте, хоч римське право і 

досліджувало працю як особливий об’єкт цивільного обігу, усі договори, які 

опосередковували її використання, розглядались як лише зобов’язальна 

цивільно-правова угода [29, с. 13]. Другий етап свідчить про те, що вже 

існувала праця за наймом, проте вона була не достатньо врегульована 
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відносно охорони трудових прав найманих робітників, а стосувалася більше 

цивільно-договірних відносин. 

Основою всіх юридичних пам’яток IV-VI ст. Візантії є римське право. 

Проте в IV-V ст. в період так званого посткласичного права відбувається 

суттєва еволюція у розвитку юридичної думки. Остання все більш 

бюрократизується, втрачає стрункість і ясність класичної епохи, найчастіше 

потопає в багатослівності і пишному вихвалянні імператорів. Еволюція 

посткласичного права йде у бік його уніфікації, підпорядкування розрізненої 

самостійної творчості юристів інтересам центральної влади. Виразно 

прослідковується тенденція перетворення всього права в писаний закон, а в 

умовах посилення необмеженої влади монарха – в закон імператора. З цим 

пов’язане прагнення звести в ранг писаного закону право, яке вже існує як 

юридична доктрина. Одночасно робляться спроби спростити і стабілізувати 

законодавство. Своє вираження це знаходить у тенденції розвитку трудових 

відносин [30, с. 136]. 

Все це призвело до перших спроб кодифікації права і до створення 

трьох самостійних кодексів римських законів, що передували законодавчій 

реформі Юстиніана. Кодифікаційні роботи починаються з систематизації та 

уніфікації імператорських конституцій, виданих з найрізноманітніших 

правових питань. Вже  наприкінці III-початку IV ст. з’являються два 

приватних збірники видатних юристів: 1) Соdех Gregorianus, складений в 

кінці III ст. юристом Грегором і містить найважливіші конституції 

імператорів, видані в 196-297 рр.; 2) Соdех Hermogenianus, що є 

продовженням і своєрідним доповненням кодексу Грегора, куди увійшли 

імператорські конституції кількох наступних років. Обидва ці кодекси 

дійшли до нас лише в пізніших витягах [31, с. 109]. 

Першим офіційним зведенням законів був третій кодекс, виданий у 

Східній Римської імперії в 438 р. при Феодосії II і від його імені названий 

кодексом Феодосія. Він складався з 16 книг і включав понад три тисячі 

скорочених і перероблених конституцій римських імператорів, починаючи з 
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Костянтина I. Цей юридичний збірник більшою мірою регулював не тільки 

зазначену вище еволюцію права, але і реальні зміни суспільних відносин, 

зокрема, зростання великого землеволодіння нового типу, розвиток колонату, 

варваризацію армії і державного управління. Також в нього включались 

норми трудового характеру,  хоча вони були розвинені на примітивному 

рівні. 

У IV-VI ст. римська юридична думка і судова практика все більше 

вбирали правові норми і звичаї народів, що населяли територію імперії, 

особливо греків. Вказана тенденція також позначилася і на кодексі Феодосія. 

Вивчення Кодексу привело дослідників до висновку, що укладачі його 

користувалися, мабуть, надзвичайно широкими повноваженнями: вони могли 

не тільки інакше систематизувати матеріал, а й вносити редакційні зміни. 

Зазначені укладачі мали в своєму розпорядженні матеріали з архівів 

Бейрутської юридичної школи, а також з колекцій приватних 

юрисконсультів. У тексті Кодексу виявлені деякі неточності як у змісті 

конституцій, відомих з інших джерел, так і в позначенні місця і часу їх 

видання. Багатство Кодексу в історичному і юридичному відносинах обіцяє 

дати ще багато нових цінних відомостей для істориків Візантії. Важливе 

значення Кодексу як історичного джерела полягає також в тому, що він 

містив і норми, які регулювали трудові відносини між роботодавцями та 

працівниками [30, с. 143]. 

Наступним кроком у розвитку візантійського права була Еклога, 

видана в 726 р., яка претендує на роль загальноімперського законодавчого 

зводу, хоча зачіпає лише деякі питання права. Також недостатньо зрозуміло, 

в яких випадках вона відтворює старі норми, а в яких – відображає зміни, що 

відбулися після видання зводу Юстиніана. Еклога включає в себе цілу групу 

коротких законодавчих зводів, виданих візантійськими імператорами в VIII і 

IX ст. Хоча Еклога не скасувала дію законодавства Юстиніана, а лише в 

деяких напрямках розвинула і змінила його окремі норми, проте вона ставила 

перед собою реформаторські завдання [30, с. 143]. Сутність задуманих її 



 

 

44

укладачами реформ викладена у передмові до книги. Проте у зводі не було 

жодної згадки про охоронні відносини у трудовому праві. 

Отже, третій етап розвитку охоронних відносин характеризується 

існуванням багатьох законодавчих актів, до яких ми відносимо Еклогу, 

Кодекс Феодосія, кодекс Юстиніана, проте в них ми не знайшли норм, які б 

регулювали охоронні відносини в трудовому праві. Причиною цьому може 

бути ранній етап розвитку суспільних відносин, через що трудові відносини 

ще не були розвинені так, щоб виникла необхідність їх регулювання на 

законодавчому рівні. 

У давньоруські часи було поширене звичаєве право, договори Русі з 

Візантією та безпосередньо «Руська правда», при цьому переважно 

домінували норми, які виникли на основі звичаїв. У літописах згадується про 

звичаї східних слов’ян ще до утворення Київської Русі. У процесі 

становлення класового суспільства звичаї, що використовувалися в інтересах 

пануючого класу, почали перетворюватися в норми звичаєвого права. Так як 

їх санкціонувала держава, вони набували загальнообов’язкового характеру. 

Такі норми були тісно пов’язані з нормами моралі. 944 року був прийнятий 

«Руський закон», який трактувався як самобутнє та ґрунтовне законодавство, 

що охороняло особисту власність громадян та забезпечувало охорону праці 

робочих на панів [32, с. 20]. Також певні згадки про охорону праці були і в 

«Руській правді» Ярослава Мудрого, зокрема в ст. 38 якої було сказано: «У 

випадку, якщо пан відмовляється платити найманому працівнику куни, то 

останній має виставити свідків, які приймуть присягу, а позивач візьме куни 

свої. Оскільки не віддав за багато літ, то винуватець має сплатити позивачеві 

за кривду 3 гривні» [33, ст. 38]. 

У Київській Русі також діяли русько-візантійські договори 860, 907 та 

911 років. Четвертий етап характеризується тим, що вже почали 

зароджуватися охоронні відносини у трудовому праві, зокрема ми 

прослідкували це в «Руському законі» 944 року, який забезпечував охорону 

праці найманих працівників на панів, а також у «Руській правді», яка 
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передбачала судовий розгляд спору у разі невиплати паном грошей 

працівнику за виконану ним роботу. 

На відміну від охоронних відносин римського трудового права, яке під 

працею розуміло самостійну майнову цінність, для феодального суспільства 

характерним виявилося поглинання здатності до праці працівником. Мається 

на увазі, що об’єктом договору ставала не можливість людини до праці, а 

сама людина, що передавала себе під владу господаря. В період феодалізму 

праця була предметом зовнішнього, переважно імперативного правового 

регулювання. Спочатку застосування праці регулювалося засобами 

патріархального сімейного права, а пізніше, після падіння авторитету 

сімейної влади, ця функція майже повністю перейшла під поліцейське право 

(адміністративне) [34, с. 22]. Звідси і Середньовіччя, яке використовувало 

працю на основі особистої залежності суб’єкта права, не могло сформувати 

власних охоронних відносин трудового права. 

Важливе значення охороні праці приділялося і в середньовічній 

Британії. Зокрема, в статті першій Ордонансу «Про суддів» 1346 р. короля 

Едуарда проголошувалось: «Бажаючи, щоб наші судді застосовували рівне 

право до всіх людей, не виявляючи жодної зацікавленості, ми вирішили та 

наказали, щоб судді склали присягу про те, що до тих пір поки вони будуть 

виконувати обов’язки судді, вони не зможуть отримувати ні грошової 

винагороди, ані одягу ні від кого, крім нас самих. Через це ми підвищили 

оплату їх праці до розмірів, наскільки це потрібно для того, щоб 

задовольнити їх потреби» [28, с. 376]. Тобто, у даному контексті охорона 

трудових правовідносин полягала у тому, що для суддів створювались такі 

умови, за яких вони були б незацікавлені в порушенні взятих на себе 

обов’язків. 

П’ятий етап характеризується переходом застосування праці, яка 

регулювалася засобами патріархального сімейного права, під поліцейське 

(адміністративне) право, через що в період Середньовіччя важко було 

сформувати власні охоронні відносини трудового права. 
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Наступний етап є більш глибоким та детальніше дослідженим, адже 

саме під час перебування в складі Російської імперії в Україні почали 

розвиватися охоронні відносини в трудовому праві. Повний аналіз тодішньої 

ситуації з цього приводу ми зустрічаємо в працях Л.Н. Нісселовича. Він 

зазначає, що в цей час за рішенням Міністерства внутрішніх справ було 

створено мануфактурний капітал у розмірі одного мільйона рублів, що були 

асигновані з Державного Казначейства для видачі позики власникам заводів і 

мануфактур, причому, якщо в силу тих чи інших обставин власник не зміг 

вчасно її повернути, все одно, як вважав Міністр, уже від самого створення 

таких заводів є велика користь [35, с. 95-96]. 

За цих обставин відсутність окремих органів, які б наглядали за 

дотриманням законодавства, негативно впливала на нормальний розвиток 

відносин між фабрикантами та робітниками. У цей період фактично не було 

відносин, які могли би підпадати під визначення матеріальної 

відповідальності, хоча спроби виділити її здійснювалися. 

У ст. 2 Зводу законів (1835 р.) вказано, що діяння, які заборонені під 

страхом легкого тілесного покарання чи поліцейського виправлення, 

іменуються в законі проступками. Далі, там же зазначено, що такий розподіл 

застосовано з метою відмежування незначних злочинів, які є проступками, 

від злочинів, за вчинення яких передбачається кримінальне покарання [36, с. 

131]. Доречно згадати, що до самого Зводу зазначені проступки не увійшли. 

15.05.1845 р. було прийнято Уложення про покарання кримінальні і виправні. 

Уложення можна вважати значною віхою у формуванні інституту 

матеріальної відповідальності. У низці нескінчених доповнень і уточнень до 

Уложення важливе місце посіли зміни, які були внесені прийнятим 

20.11.1864 р. Статутом про покарання, що накладаються мировими суддями. 

Він був оприлюднений як Особлива частина Судових статутів 1864 р., а до 

Уложення увійшов як збірка, що його доповнює [36, с. 131]. 

Аналіз Уложення про покарання 1845 р. свідчить про те, що даний 

нормативний акт, хоча й приймався з метою регулювання та закріплення 
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кримінальних злочинів, проте в ньому містились і деякі норми, що носили 

дещо інший характер. Статтею 1359 Уложення закріплювалось, що якщо 

власники фабрик, заводів чи мануфактур самовільно зменшать розмір 

заробітної плати робітників або будуть примушувати їх отримувати 

заробітну плату хлібом, товарами чи іншими предметами, то вони 

притягуються до відповідальності у вигляді грошового стягнення у розмірі 

від ста до трьохсот рублів і, більше того, повинні відшкодувати робітнику 

завдані збитки. Стаття 1359 також визначала, що за виплату робітникам 

плати не готівкою, а окремими від процентних паперів купонами, на винних 

осіб накладається грошове стягнення від п’ятдесяти до трьохсот рублів. Крім 

того статтями 1404-1404 Уложення визначалась відповідальність власників 

заводів, фабрик і мануфактур за невиконання постанов щодо роботи та 

навчання малолітніх і жінок. За такі порушення винні особи підлягали 

арешту до одного року та грошовому стягненню у розмірі до ста рублів [37, 

с.40, 49]. Тобто, Уложення про покарання кримінальні і виправні на той 

момент суттєво вплинуло на охорону прав працівників у трудових 

праврвілносинах. Зокрема, було вставнолено охорону права працівника на 

заробіток, передбачений умовами трудового договору. Заробітна плата мала 

виплачуватись у тому розмірі та у тій формі, які були домовлені працівником 

та роботодавцем. Так само охоронялась праця малозахищених категорій 

працівників, зокрема жінок та малолітніх осіб. За порушення встановлених 

правил була передбачена відповідальність у формі штрафу чи арешту. 

У 1882 році видається Височайше затверджена думка Державної Ради 

«Про малолітніх, які працюють на заводах, фабриках і мануфактурах». Це 

був документ, який закріплював імперативні вказівки власникам заводів 

щодо роботи малолітніх осіб, працю яких вони використовували. Так 

закріплювались наступні правила: 1) заборонялось залучати до робіт осіб, які 

не досягли 12 років; 2) малолітні віком від 12 до 15 років не могли працювати 

більше 8 годин на добу та не більше 4-х годин підряд; 3) малолітні віком до 

15 років не могли залучатися до роботи у нічний час (з 21.00 до 05.00 год.), а 
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також у неділю та святкові дні; 4) заборонялося залучати малолітніх осіб 

віком до 15 років до робіт шкідливих або небезпечних за переліком, який 

спільно затверджувався Міністром фінансів та Міністром внутрішніх справ. 

Цікавим є те, що даний нормативний акт, окрім закріплення імперативних 

вказівок власникам заводів щодо малолітніх, містив також норми щодо 

здійснення нагляду за виконанням цього документа [38, с. 265]. Вказувалося, 

що для здійснення нагляду за виконанням постанов про роботу малолітніх 

створюється окрема інспекція, яка в своїй діяльності підпорядковувалась 

лише Міністерству фінансів, зокрема Департаменту торгівлі та мануфактур. 

До повноважень інспекції відносилось: 1) нагляд за виконанням постанов про 

роботу малолітніх; 2) складання за участю чинів місцевої поліції протоколів 

про правопорушення і передача цих протоколів до судових установ; 3) 

обвинувачення в суді осіб, винних в скоєнні вказаних проступків. 

Зазначалось також, що детальні вказівки інспекторам щодо порядку їх дій 

встановлюються окремою інструкцією, яка затверджується Міністром 

фінансів за погодженням із Міністром внутрішніх справ. Таким чином, у 

даній ситуації мова йде якраз про встановлення основних засад 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю та 

функціонування органів нагляду та контролю у цій сфері [38, с. 265]. Іншими 

словами, у нормах даног нормативно-правового акту отримали свій розвиток 

правила, встановлені в Уложенні про покарання кримінальні і виправні, що 

стосувались праці малолітніх осіб. Такі положення щодо охорони прав 

малолітніх на роботу та навчання отримали чітку конкретизацію, пов’язану із 

обмеженням віку осіб, яких можна залучати до трудової діяльності, 

обмеження часу трудової діяльності, а також переліку робіт, до яких можна 

залучати малолітніх осіб. 

Взагалі в той час стан відносин з матеріальної відповідальності 

працівників та роботодавців у трудовому праві в цілому був надзвичайно 

складний. Як зазначав І.І. Янжул, взаємні права та обов’язки власників і 

робітників чітко не визначені, що тягне за собою свавілля та незручності для 
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обох сторін, розрахунок із робітниками на більшості фабрик нерегулярний, 

здійснюється у невизначені строки, що ставить робітників у повну залежність 

від власників, середній заробіток робітників надто низький, що пояснюється 

наступними причинами: надзвичайно великою кількістю і різноманітністю 

штрафів та утримань, високими цінами продуктів у фабричних лавках, а 

також внаслідок невиплати зарплати неможливістю купувати продукти в 

інших торгівельних закладах. Житлові та робочі приміщення перебувають у 

незадовільному стані через недотримання санітарних правил, що призводить 

до захворювань серед робітників. Медична допомога на фабриках фіктивна, 

вимога про обов’язкову організацію на фабриках лікарень виконується лише 

формально [39, с. 48-49]. Звернемо увагу на те, що не зважаючи на поступове 

прийняття законодавства, яке врегульовувало трудові правовідносини, 

охоронні відносини не були належним чином регламентовані. Як наслідок, 

страждали передусім права працівників, які регулярно порушувались 

роботодавцями. При цьому, спектр таких порушень був ріщноманітний – від 

нехтуванням правилами охорони праці до невиконання умов трудових 

договорів. 

Височайше затверджена думка Державної Ради мала велике значення 

для розвитку охоронних відносин трудового права, проте мала вона і свої 

недоліки. Зі змісту аналізованого документа зрозуміло, що для складання 

протоколів та надсилання їх до суду була створена інспекція. Порядок її 

діяльності повинен був регламентуватися окремим нормативним актом – 

інструкцією, яку мав затвердити Міністр фінансів. Проте такої інструкції не 

було, принаймні до грудня 1884 р. Все це призводило до того, що інспектори 

не могли здійснювати нагляд у повному обсязі. З цього приводу І.І. Янжул 

зазначав: «Поки не будуть опубліковані «Інструкції» і «Правила для 

фабрикантів» і не будуть розіслані ці документи всім інспекторам та 

власникам фабрик, інспекторам не тільки не зручно, але просто смішно 

показуватися на фабриках, граючи роль якогось сфінкса» [39, с. 54]. 
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Проте і прийняття цих документів у грудні 1884 року докорінно існуючу 

систему не змінило і багато проблемних питань з нагляду за дотриманням 

законодавства про працю так і залишалися не вирішеними. Височайше 

затверджена думка «Про малолітніх, які працюють на заводах, фабриках і 

мануфактурах» стосувалася лише регулювання праці малолітніх осіб, праця 

яких у той час дуже широко застосовувалась. Робочий час становив 12 годин, 

малолітні систематично залучались до роботи у святкові та недільні дні, для 

них не було створено жодних умов для навчання [39, с. 48]. Але разом із тим, 

справедливо відзначити, що розвиток охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудових відносинах все ж відбувався. 

Створювались органи, поклакані контролювати дотримання законодавства 

про працю з боку роботодавців, приймалось законодавство, спрямоване на 

вирішення цієї мети, поступово удосконалювалось регулювання трудової 

діяльності окремих категорій працівників. 

У 1886 році була прийнята Височайше затверджена думка Державної 

Ради «По проекту правил по нагляду за закладами фабричної промисловості 

та про взаємні відносини фабрикантів та робітників та про збільшення 

кількості чинів фабричної інспекції» [40, с. 118]. Цей нормативний акт 

стосувався уже усіх без винятку робітників і встановлював та закріплював 

імперативні вказівки щодо відносин між фабрикантами і робітниками. Аналіз 

положень цього нормативного акта свідчить про те, що деякі із них дійшли 

до нашого часу в практично не зміненому вигляді. Так, по-перше, 

встановлювались три види договорів про найм (трудових договорів): на 

визначений час, на невизначений час і на час виконання конкретної роботи. 

По-друге, встановлювався порядок розірвання договору з ініціативи 

робітника і полягав він у повідомленні про це фабриканта за два тижні. По-

третє, фабрикант повинен був виплачувати заробітну плату не менше двох 

разів на місяць, якщо договір був укладений на невизначений строк [40, с. 

118]. Такі ж норми й сьогодні закріплені у Кодексі законів про працю 

України. 
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Відповідно до статей 40, 41, 42 Височайше затвердженої думки 

Державної Ради завідуючий фабрикою або заводом притягується до 

відповідальності за:   1) оформлення робітника без розрахункової книжки та 

неправильне ведення такої книжки – у вигляді грошового стягнення від п’яти 

до двадцяти п’яти рублів за кожне порушення, а у разі сукупності декількох 

порушень – у сумі усіх стягнень; 2) порушення порядку встановлених 

правил, а саме: а) про призначення заступників; б) про зберігання паспортів 

та ведення іменних списків робітників; в) про порядок відкриття фабричних 

лавок та ведення у них торгівлі; г) про зміст та ведення встановлених книг; ґ) 

про інформацію, оголошення якої є обов’язковим; д) про стягнення з 

робітників – у вигляді грошового стягнення у розмірі від двадцяти п’яти до 

ста рублів; 3) стягнення з робітників плати за такі предмети, користування 

якими повинно бути безкоштовним (за лікарську допомогу, освітлення 

приміщень, користування інструментами), а також за стягнення плати в 

розмірі, який перевищує встановлений законом чи особливими правилами; 4) 

розрахунок із робітниками не грошима, а умовними знаками, хлібом, 

товарами – у вигляді грошового стягнення в розмірі від п’ятдесяти до 

трьохсот рублів [40, с. 118]. 

Дана відповідальність у деякій мірі подібна до сучасної матеріальної, 

тим більше, як бачимо зі змісту Правил, справи про такі порушення повинні 

були вирішуватися Губернськими фабричними інспекціями [40, ст. 40-42]. 

Натомість вона за своєю суттю сприймалась як відповідальність 

адміністративна [41, с. 252]. Проте, доцільно стверджувати, що в цей час уже 

закріплювалась відповідальність, яка мала ознаки сучасної матеріальної 

відповідальності, тим більше, що В.П. Літвінов-Фалінський виділяє 

відповідальність фабрикантів, яка накладається саме в такому порядку [41,             

с. 255]. Досліджуваний акт відігравав вагому роль у становленні трудових 

правовідносин у Російській імперії, адже його прийняття ознаменувало 

розвиток охорони прав працівників, а також посилення відповідальності 

роботодавців за порушення вимог трудового законодавства. 
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У 1913 році був прийнятий Статут про промислову працю, який 

продовжив практику, що склалася у сфері трудових правовідносин.  

За проступки передбачалась юридична відповідальність, а це означало, 

що формується окремий вид відповідальності, який в подальшому отримає 

назву «матеріальна». Отже, розглядаючи генезис встановлення 

відповідальності за порушення законодавства про працю, ми виділили 

основні віхи становлення і розвитку як законодавства про працю в цілому, 

так і законодавства, яке визначало та закріплювало матеріальну 

відповідальність як один із видів юридичної відповідальності.  

Шостий етап характеризується тим, що охоронні відносини трудового 

права почали виникати внаслідок застосування до працівників певних заходів 

юридичної відповідальності, так як адміністративна відповідальність 

передбачається за більш суворі проступки, ніж ті, що скоюються на 

виробництві. Через це виникла матеріальна відповідальність, яку почали 

застосовувати до працівників та роботодавців за різні проступки. На нашу 

думку, саме з цього етапу розпочався гармонійний розвиток охоронних 

відносин у трудовому праві, тому що матеріальна відповідальність та 

проведення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства 

почали реально діяти в державі. 

Сьогодні охоронні відносини у трудовому праві відповідають 

європейським стандартам. В основу охоронних відносин у трудовому праві 

покладено Закон України «Про охорону праці». Так, відповідно до ст. 1 

згаданого Закону охорона праці – це система правових та організаційно-

технічних заходів та засобів, які направлені на збереження здоров’я та 

працездатності людини в процесі праці [42, ст. 1]. Тобто, законодавцем на 

сьогодні створено необхідні нормативно-правові передумови для 

функціонування охоронних відносин, як самостійних. 

Важливу роль для охоронних відносин у трудовому праві відіграє 

Кодекс законів про працю України [7], зокрема у його главах «Трудовий 

договір», «Робочий час», «Час відпочинку», «Нагляд і контроль за 
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додержанням законодавства про працю», «Охорона праці» визначається 

правове регулювання охорони праці. 

Наступний Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» [43, ст. 1] регулює відносини, які 

виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

визначає відповідні права та обов’язки державних органів, підприємств, 

установ, організацій і громадян, встановлює порядок організації державної 

санітарно-епідемічної служби і здійснення державного санітарно-

епідемічного нагляду в Україні. 

Отже, історичний розвиток охоронних відносин має довгий шлях, який 

бере свій початок ще із законів Хаммурапі та законів Ману і сьогодні вже 

регулюється великою кількістю нормативно-правових актів. 

Історичний розвиток та становлення організаційно-управлінських 

відносин є досить цікавим, але малодослідженим. Ми не знайшли чітко 

виділених історичних етапів розвитку організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві, але, аналізуючи працю О.О. Волобуєвої, можемо виділити 

такі історичні етапи розвитку організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права: 1 етап (ХV-VIII ст. до н.е.) – перші згадки про 

організаційно-управлінські відносини в трудовому праві; 2 етап (XV-XIX ст. 

н.е.) – організаційно-управлінські відносини часів Т. Гоббса, Монтеск’є та Д. 

Локка; 3 етап (ХХ ст.-  до сьогодення) – сучасний етап розвитку 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві [44, с. 68-73]. 

Проте, на нашу думку, класифікація етапів розвитку організаційно-

управлінських відносин, яку запропонувала О.О. Волобуєва, є не достатньо 

повною, тому ми розробили та дослідили власну класифікацію історичних 

етапів розвитку організаційно-управлінських відносин: 1 етап (XXVIII-III ст. 

до н.е.) – зародження організаційно-управлінських відносин; 2 етап (V-III ст. 

до н.е.) – організаційно-управлінські відносини часів Сократа та Платона 

(теорія природного діалогу); 3 етап (VІІІ-ХІХ ст.) – розвиток організаційно-

управлінських відносин у сфері трудового права періоду Ж.Ж. Руссо та             
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Ф. Кене, Ш. Фур’є та А. Маршалла; 4 етап (ХІХ ст.-до сьогодення) – 

радянський та сучасний період організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. 

Наведені етапи є важливим надбанням для подальшого історичного 

розвитку організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Історично склалося так, що організаційно-управлінські відносини 

застосовувалися лише тоді, коли розподіл людей, зіткнення та взаємодія їх 

інтересів здійснюється за схемою «роботодавець – працівник». У цьому 

випадку інтереси таких соціальних груп відносяться до сфери соціально-

трудових відносин, стану людей у сфері економічної діяльності. Розуміння 

проблеми співробітництва, узгодження інтересів різних соціальних груп 

можна знайти в філософських працях стародавніх мислителів, зокрема у 

«Повчанні Птахотепа» (ХХVІІІ ст. до н.е.), вченні Заратустри (VІІІ ст. до 

н.е.) тощо. Птахотеп, наприклад, розглядав необхідність згоди, виходячи з 

характеру пристрою у формі «піраміди», в якій є різні соціальні прошарки, а 

її верховний правитель обдаровує найстаранніших людей, дозволяючи їм 

піднятися на наступний рівень, приближаючи таким чином до себе. Він 

вважав, що всі в цьому світі знаходяться на різних рівнях сходження до 

Єдиного Начала, яке й керує усім та всьому дає життя [45, с. 70]. Тобто, 

історично людство розглядало організацію та управління як звичні та 

необхідні явища. 

Система організаційно-управлінських відносин пройшла довгий та 

нелегкий шлях свого становлення. Як відомо, протягом тисячоліть відносини 

між основними класами різноманітних суспільних систем були 

антагоністичними: рабами і рабовласниками; кріпаками і феодалами; 

робітниками і капіталістами. Через це до найважливіших подій світової 

історії відносять повстання рабів, селянські війни та соціальні революції як 

найбільш типові форми розв’язання соціальних протиріч суспільства. Лише в 

другій половині ХХ ст. в більшості країн світу припинилися спроби 

насильницької зміни суспільного ладу. Для вирішення таких соціальних 
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конфліктів було винайдено два зовсім різні способи: знищення приватної 

власності на засоби виробництва та встановлення державного управління 

підприємствами та суспільством; узгодження інтересів роботодавців та 

працівників на засадах взаємних консультацій та договірного процесу [44, с. 

169]. Внаслідок таких історичних подій і відбулось формування охоронних 

та, передусім, організаційно-управлінських відносин. 

Перший із вищенаведених напрямів (знищення приватної власності на 

засоби виробництва та встановлення державного управління підприємствами 

та суспільством) був найбільш послідовно виражений марксистами, які 

виходили з суперечності інтересів робітників та капіталістів. Пізніше 

можливості узгодження класових інтересів обговорювалися в роботах авторів 

різної політичної орієнтації, наприклад, соціалістів-утопістів, християнських 

соціалістів, лібералів та інших. Протилежною теорії класової боротьби стала 

теорія соціальних реформ, яка претендувала з середини ХІХ ст. на роль 

головного регулятора історичного процесу. Засновники цієї концепції 

спиралися на етику Л.А. Фейєрбаха [46], на концепцію «гармонізації 

відносин» Л.М. Блана [47] і П.Ж. Прудона [48] на ідеї Ф.К. Лассаля [49] й 

інших. 

Як бачимо, історія зародження організаційно-управлінських відносин 

має сягає давнього минулого, що підкреслює важливість даних відносин ще в 

ті часи. Для їх реалізації навіть винайшли два основних способи. Перший з 

них  являє собою державне управління підприємствами та суспільством, а за 

допомогою другого узгоджуються відносини між працівниками та 

роботодавцями. На нашу думку, останній спосіб є кращим та дієвішим, адже 

він стосується головних суб’єктів трудового права – працівників та 

роботодавців. 

Другий етап розвитку організаційно-управлінських відносин, який 

припав на роки життя грецьких філософів, таких як Сократ та Платон, що 

створили теорію «природного діалогу». Найвідоміший філософ Аристотель 

(384-322 рр. до н.е.) практично ототожнював поняття «держава», «цивільна 
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громада» та «суспільство громадян». У такому невеликому демократичному 

грецькому полісі тих часів регуляторами людських взаємин вважалися 

закони, а право вважалося виразом громадянської чесноти, аристотелівського 

«доброго життя»[50, с. 410]. Політичний діяч та давньоримський філософ 

Марк Тулій Цицерон зазначав, що не будь-які суспільні відносини стають 

«розсадником держави», а лише «морально-прекрасні». Таким чином, 

поняття «громадянське суспільство», крім практичного змісту, 

наповнювалося ще й високим моральним змістом, встановлювало найвищу 

етичну норму та ідеальний прообраз будь-якої громадськості [51, с. 318].  

Даний етап скоріше характеризується теоретичними розробками 

врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з трудовим правом, ніж  

конкретним розвитком організаційно-управлінських відносин як таких. 

Проте саме через наукові надбання відомих філософів та мислителів дані 

правовідносини почали розвиватися, хоч і не найкращим чином. 

Надалі аж до XVIII ст. організаційно-управлінські відносини перейшли 

в стан застою. В період існування Київської Русі (X ст.- XIII ст.) з різних 

причин про організаційно-управлінські відносини в трудовому праві згадок 

не було. Це ж саме стосується й середньовічного періоду. 

Третій етап розвитку організаційно-управлінських відносин 

характеризується тим, що автором однієї з перших робіт, які були присвячені 

сутності та умовам соціальної згоди, став Жан-Жак Руссо. У його трактаті 

«Суспільний договір», який був опублікований в 1762 році, описано 

суспільство, засноване на законах, перед якими всі рівні і які зберігають 

особисту волю кожного громадянина. Ж.-Ж. Руссо дотримувався тієї думки, 

що досконале законодавство не можна створити в результаті боротьби 

партій, тому члени суспільства можуть виступати лише від свого імені. Він 

вважав, що держава повинна бути невеликою за територією, наприклад, 

такою як Швейцарія. Закони в ній приймаються в результаті плебісциту, а 

високий рівень цивільної зрілості населення – це важлива умова 

функціонування суспільного договору. Роль законодавства підкреслювали і 
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багато сучасників Руссо. Зокрема Ф. Кене вважав, що не люди, а закони 

мають керувати державою [52, с. 218]. 

Подальший розвиток організаційно-управлінські відносини отримали в 

ХVІІІ ст. Ідея співпраці з правом пов’язана з Шарлем Фур’є, проблеми 

узгодження інтересів соціальних груп були центральними в його публікаціях 

та практичній діяльності [53, с. 180]. Його ідеї охоплюють найважливіші 

сфери суспільного життя: виробництво, виховання, навчання та інше. Так, Ш. 

Фур’є пропонував поділити чистий дохід між капіталом, талантом і працею в 

такій пропорції: 4/12, 3/12, 5/12, а також частину суспільного прибутку 

спрямувати у фонди суспільного споживання, тим самим забезпечуючи 

гарантований рівень доходів [53, с. 53].  

Дж. С. Мілль був одним з перших, хто використав термін 

«партнерство» для організаційно-управлінських відносин. Він писав з цього 

приводу: «…отношения … между рабочими и хозяевами будут постепенно 

вытеснены отношениями партнерства в одной из двух форм: в некоторых 

случаях произойдет объединение рабочих с капиталистами, а в других … 

объединение рабочих между собой» [54, с. 100].  

У подальшому ця теза отримала значний розвиток в працях Альфреда 

Маршалла (1842-1924 роки), який підкреслював, що співробітництво між 

капіталом та працею таке ж обов’язкове, як співробітництво між 

прядильником та ткачами. За відсутності співробітництва або хоча би певної 

взаємодії між сторонами виробничо-трудовомого процесу неминуче 

відбудеться загострення відносин, спричинене гострими соціальними 

катаклізмами [55, с. 132]. Розвиток таких ідей призвів до того, що поступово 

відносини між працівниками та роботодавцями набували змін. Працівники 

отримували все більше прав, у свою чергу роботодавці були вимушені 

рахуватись із думкою працівників. Сутність самих відносин вже була не 

такою як раніше. Якщо до цього періоду, у роботодавця була вся повнота 

влади у рамках підприємства, яке він очолював, то поступово його відносини 

із працівниками все більше набували ознак, характерних для сучасних 
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організаційно-управлінських відносин. Проте, це ще не були організаційно-

управлінських відносини. 

Профспілкові організації почали виникати в Західній Європі ще в кінці 

ХVІІ ст. Але капітал всіляко перешкоджав цьому процесу, бо він боявся 

згуртованості працівників. Це пояснює той факт, чому протягом тривалого 

часу в багатьох країнах існували закони, які забороняли професійні спілки. 

Лише наприкінці ХІХ ст. професійні спілки нарешті легалізували свою 

діяльність. По мірі того як міцнів профспілковий рух, почали виникати й 

об’єднання роботодавців. Проте організаційно-управлінських відносин ще не 

існувало. Треба було ще півстоліття, щоб в теорію та практику регулювання 

організаційно-управлінських відносин ввійшло таке поняття як «соціальне 

партнерство», яке представляє собою конструктивну дію роботодавців, 

найманих працівників та представників держави щодо вирішення проблем 

організаційно-управлінської сфери на засадах взаєморозуміння задля 

соціального миру. В цей період у соціально-економічному розвитку країн 

відбулися вельми значні зміни: капіталізм вступив у новий етап розвитку; 

посилилася концентрація капіталу, збільшилися масштаби виробництва; 

капітал вийшов за рамки національних кордонів, одержала розвиток 

міжнародна кооперація праці; посилилася конкуренція як в середині країни, 

так і на зовнішньому ринку. У цих умовах страйки робітників, які приводять 

до тимчасового припинення виробництва, оберталися для роботодавців 

більш серйозними втратами: вони знижували конкурентоздатність їхньої 

продукції та зменшували прибуток [44, с. 171]. Отже, становлення 

організаційно-управлінських відносин відбувалось в умовах розвитку 

профспілкового руху. У працівників почало формуватись розуміння своїх 

прав, не зважаючи на те, що роботодавці всіляко цьому протистояли. 

Розвиток виробництва та капіталу призвів до того, що роботодавці були 

вимушені рахуватись із працівниками в умовах конкуренції та необхідності 

накопичення прибутку. Поступово формувалось розуміння сутності відносин 

між працівниками та роботодавцями, які вже не були односторонніми та 
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декларативними. Це було важливою передумовою виникнення організаційно-

управлінських відносин. 

Саме у період третього етапу починає формуватися думка про 

створення партнерських відносин між працівниками та роботодавцями або 

між самими працівниками, що в результаті призведе до ситуації, яку ми 

спостерігаємо сьогодні. Вже в ті часи Шарль Фур’є почав розглядати питання 

узгодження інтересів між працівниками та роботодавцями. Також була 

прийнятною думка, що за відсутності співробітництва між працівниками та 

роботодавцями відбудеться загострення відносин між ними, а це потягне за 

собою тяжкі наслідки. Нам імпонує така думка, тому що в кожному 

колективі та на будь-якому підприємстві важливу роль відіграє узгодженість 

інтересів та взаємопорозуміння.  Якщо відносини між працівниками та 

роботодавцями не будуть налагоджені, то неминучим буде гострий 

соціальний конфлікт.  

Організаційно-управлінські відносини вперше з’явилися в країнах 

Заходу в кінці ХІХ ст. в період зародження виробничої демократії. Основні 

ідеї узгодження інтересів власників та найманих працівників починають 

формуватися з виникненням капіталістичного товарного виробництва. Саме в 

цей період як основні суб’єкти трудових відносин остаточно оформляються 

два найважливіші класи – власники засобів виробництва та наймані 

робітники, останні з яких змушені продавати свою робочу силу для 

забезпечення існування. 

На противагу інтересам цих двох класів присвячені дослідження Карла 

Маркса. Протилежний характер інтересів дуже чітко прослідковується на 

першому етапі розвитку капіталістичного товарного виробництва. 

Працівник, відчужений від засобів виробництва і не маючи землі, вимушений 

найматися на роботу до власника виробництва – капіталіста. Його основний 

інтерес полягав у тому, щоб власник надав роботу та платив за неї гідну 

заробітну плату. Власник же, навпаки, зацікавлений в тому, щоб заданий 

обсяг роботи виконували як можна менша кількість працівників та з 
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найменшою оплатою, тому що для власника заробітна плата працівників є 

основною частиною загальних витрат, які знижують прибуток. Таким чином 

виникає потреба у створенні механізму узгодження інтересів робітників і 

власників, розробки системи процедур врегулювання конфліктів, які 

неминуче виникають при зіткненні різноспрямованих інтересів [56, с. 577]. 

Спочатку такий механізм складався стихійно й обмежувався боротьбою 

робітничого класу за скорочення тривалості робочого дня в підвищення 

заробітної плати. Так, К. Маркс, описуючи протистояння праці та капіталу, 

відзначав: «… в истории капиталистического производства нормирование 

рабочего выступает как борьба за пределы рабочего дня – борьба между 

совокупным капиталистом, то есть классом капиталистов и совокупным 

рабочим, то есть рабочим классом», коли праву протиставляється право і при 

зіткненні двох різних прав все вирішує сила [56, с. 246]. Звичайно, в 

протистоянні праці та капіталу в робітників було значно менше сил і 

можливостей, ніж у капіталу, що народжується. Варто сказати, що хоча в 

епоху становлення капіталізму він був слабкий, проте його активно 

підтримувала державна влада. Саме вона сприяла капіталу в насильницькому 

подовженні робочого дня за допомогою установлення так званої «розумної 

ціни» і закріплення в законодавчо-примусовому порядку визначеної 

тривалості робочого дня. Лише тоді, коли система капіталістичних відносин 

остаточно утвердилася, держава, за образним виразом Карла Маркса, 

перетворилася на «нічного сторожа», який спостерігав за тим, щоб ніхто і 

ніщо не порушувало сформованого порядку речей. 

Таким чином, в період становлення капіталістичних відносин та в 

сформованій пізніше системі капіталізму організаційно-управлінські 

відносини розвивалися таким чином, що робітники не могли розраховувати 

на підтримку держави, тому що вона виступала на боці капіталу. Тому, для 

того щоб захистити себе, робітники були змушені об’єднуватися. 

Якщо характеризувати четвертий етап, то слід підкреслити, що деякі 

зародки організаційно-управлінських відносин в сфері праці Росії та Білорусі 
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з’явилися ще в другій половині ХІХ ст. після відміни кріпосного права та 

переходу російської економіки до ринкових відносин. Про організаційно-

управлінські відносини роботодавців та працівників почали говорити після 

укладення першого колективного договору, який був підписаний 1904 року 

під час сутички на Бакинських нафтопромислах. Законодавче закріплення 

деяких елементів соціально-партнерських відносин пройшло з прийняттям 

таких законів Російської імперії як Статут «Про фабрично-заводську та 

ремісничу промисловість» (далі – Статут про промисловість) та Статут «Про 

промислову працю». На хвилі Першої російської революції Статут про 

промисловість був доповнений ІІІ розділом «Про товариства», який включав 

тимчасові правила про професійні товариства, які засновують особи, зайняті 

в торгових та промислових підприємствах, або власники таких підприємств. 

У Росії колективні договори з’явилися на початку ХХ ст., але лише після 

Жовтневого перевороту 1917 року революції практику їх укладення було 

визнано першим радянським Кодексом законів про працю, прийнятим у 1918 

році. 02 липня 1918 року вступило в силу положення «Про порядок 

укладення колективних договорів», які встановлювали ставки заробітної 

плати та умови праці. Так у російському законодавстві отримав визнання 

один з найважливіших елементів організаційно-управлінських відносин – 

можливість колективно-договірного регулювання трудових відносин [57, с. 

17].  

Кодекс законів про працю Російської Соціалістичної Федеративної 

Радянської Республіки, прийнятий в період переходу до непу (1922 р.), 

допускав у якості суб’єктів господарювання приватне підприємництво. 

Кодекс законів про працю передбачав соціальний діалог між профспілками 

як представниками працівників та роботодавців, на основі якого в ході 

колективних переговорів укладалися колективні договори, які встановлювали 

умови праці на конкретному підприємстві, в установі чи організації. Однак в 

умовах поступового посилення командно-адміністративної системи 

управління та покладання на профспілки (з 1933 року) ряду державних 
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функцій колективно-договірне регулювання трудових відносин стало все 

більше набувати ритуально-формального характеру. Зміст колективних 

договорів визначався, скоріше, не сторонами, які їх укладали, а державою на 

основі затверджених Всесоюзною Центральною Радою Професійних Спілок 

(ВЦРПС) типових колективних договорів. Ці акти, як правило, складалися в 

основному з норм законодавства про працю, галузевих правил, а також із 

переліку планово-виробничих завдань, культурно-масових, спортивно-

оздоровчих заходів. Їхня структура, зміст з роками практично не 

змінювалися і вони не справляли на регулювання організаційно-

управлінських відносин жодного впливу. Як справедливо зазначає професор 

В.І. Митрохін, у суспільну свідомість впроваджувалося уявлення про те, що 

соціалістичний характер суспільного ладу СРСР, інших соціалістичних країн 

знімав проблему організаційно-управлінських відносин. Аргументувалося це 

тим, що все навколо народне, а значить для справжніх організаційно-

управлінських відносин відсутній антагонізм інтересів суб’єктів соціально-

трудових відносин [58, с. 13]. 

Крім цього, вперше за багато років стабільного розвитку серйозні 

економічні потрясіння (світова економічна криза 1929-1933 рр. і Друга 

світова війна) охопили розвинені капіталістичні країни. В результаті 

зазначених подій позиції капіталу в розвинених країнах були підірвані, що 

змусило його шукати способи співробітництва з професійними спілками, тим 

самим зміцнюючи профспілковий рух. Таким чином, після Другої світової 

війни авторитет та вплив професійних спілок у розвинутих країнах 

посилився, а у світі капіталу склалося нове співвідношення сил між 

найманими працівниками та роботодавцями. В першій половині ХХ ст. через 

низку об’єктивних умов (посилення концентрації виробництва, ускладнення 

економічних зв’язків, загострення соціальних проблем та посилення 

мілітаризації економіки) відбулося розширення економічних функцій 

держави. Виникає кейнсіанство –теорія результату втручання держави в 

економічний розвиток країни з урахуванням психології господарюючих 
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суб’єктів. У цей період «нічного сторожа» заміняє економічно активна 

держава, яка все сильніше втручається в регулювання не лише економічних, 

але й соціально-трудових відносин. У багатьох країнах Західної Європи та 

США під тиском лівих сил і професійних спілок почало розвиватися 

соціальне законодавство. Саме на цій хвилі після Другої світової війни 

сформувалася ідеологія «держави загального добробуту» (Welfare state – 

держава добробуту) [58, с. 172]. 

Державне регулювання на цьому етапі стає життєво необхідним для 

відтворення усієї соціально-економічної системи, за його допомогою починає 

здійснюватися активна політика у сфері зайнятості, відбувається перебудова 

та розширення соціальної системи. Варто виділити головні принципи 

«держави добробуту», які суттєво вплинули на організаційно-управлінські 

відносини: здійснення політики вирівнювання доходів для досягнення 

соціально-допустимого рівня диференціації доходів населення; проведення 

активної політики по боротьбі з безробіттям для досягнення ефективної 

зайнятості і оптимальної експлуатації трудових ресурсів у виробничому 

процесі; здійснення діяльності щодо розподілу й мінімізації соціальних 

ризиків шляхом розвитку державних та недержавних систем пенсійного, 

медичного страхування та страхування на випадок безробіття; створення 

активної системи соціальних виплат [59, с. 118]. 

Організаційно-управлінські відносини є активним фактором 

формування та результатом громадянського суспільства одночасно, хоч у 

ньому і зосереджуютсься різні соціальні групи та класи зі своїми інтересами, 

що створюють власні організації, за допомогою яких формуються певні 

соціальні угрупування, які й забезпечують їхню соціально-трудову 

стабільність.  

Звісно, що такого роду ситуації далеко не в усьому відповідали 

реальності. Навіть при дуже високому рівні розвитку суспільства завжди 

існували та будуть існувати відмінності в структурі інтересів та ціннісних 

орієнтацій учасників організаційно-управлінських відносин. За 
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найсприятливіших умов (економічних, соціальних, правових) немислимо 

повністю гармонізувати інтереси працівника, директора, міністра, 

професійно підготовленого майстра своєї справи та початківця. 

В окремих країнах Заходу з’явилися спільні робочі ради на 

виробництві, правовий статус яких був закріплений на законодавчому рівні 

(Федеративна Республіка Німеччини). Такі органи назвали органами 

соціального партнерства. 

Отже, на основі вищесказаного та проаналізованого ми можемо 

зробити висновок, що охоронні та організаційно-управлінські відносини в 

трудовому праві пройшли довгий історичний шлях, який характеризується 

багатьма чинниками. Охоронні та організаційно-управлінські відносини у 

процесі свого історичного розвитку дуже часто видозмінювалися, мали 

різний зміст перш ніж прийняти форму, яку мають сьогодні. Ми з’ясували та 

навели класифікації етапів становлення і розвитку охоронних та 

організаційно-управлінських відносин деяких авторів, які являють собою 

значний доробок у доктрині трудового права. На нашу думку, проведене 

дослідження матиме наукову цінність і сприятиме подальшому 

удосконаленню теми становлення та історичного розвитку охоронних і 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

 

1.3 Правова природа охоронних відносин у трудовому праві 

 

Сьогодні в українському суспільстві здійснюється активний розвиток 

системи суспільних відносин, у процесі якого неминучою є поява нових їх 

видів, які б відповідали сучасним економічно-правовим реаліям життя. 

Повне забезпечення трудових прав працівників та роботодавців неможливо 

здійснити без повного усвідомлення охоронних та організаційно-

управлінських відносин при використанні найманої праці. Через це сьогодні 

до головних завдань юридичної науки потрібно віднести виявлення та 
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розробку різних підходів до розуміння правової природи охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

У науковій літературі існує багато точок зору щодо розуміння поняття 

«правові відносини». Проте більшість науковців під цим поняттям розуміють 

такі суспільні відносини, що виникають на основі правових норм, а їх 

учасники наділені суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, які 

забезпечуються та охороняються державою. Трудові правовідносини є одним 

із різновидів усіх правових відносин, що складаються у суспільстві, де існує 

та діє право [60, с. 128].  

По-перше, якщо говорити про поняття даних правовідносин, потрібно 

виходити з того, що правовідносинами визнаються суспільні відносини, які 

врегульовані правовими нормами, тобто нормами трудового права. По-друге, 

якщо характеризувати правові відносини у сфері трудового права, то варто 

взяти до уваги узагальнене поняття трудових відносин, яке охоплює весь 

масив самостійних суспільних відносин. Саме в його основі лежить трудовий 

договір, який є головним юридичним фактом, що породжує взаємні права і 

обов’язки суб’єктів таких правовідносин. Головною ланкою в системі 

правовідносин, які виражають суспільну організацію праці, є трудові 

правовідносини, під якими розуміють врегульовані нормами трудового права 

суспільні відносини, що виникають внаслідок укладення трудового договору, 

а також відносини щодо встановлення умов праці на підприємствах, 

навчання та перекваліфікації за місцем праці та відносини, пов’язані з 

наглядом і контролем за дотриманням трудового законодавства, вирішенням 

трудових спорів та працевлаштуванням громадян. Ці правовідносини дуже 

складні, їх змістом є не окремі права та обов’язки, а ціла їх система 

(комплекс прав та обов’язків), до того ж кожен із суб’єктів трудових 

правовідносин наділений як правами, так і обов’язками [60, с. 129]. Тобто, 

загалом у науковій літературі сформувалось єдине розуміння до сутності 

будь-яких правових відносин – ними є суспільні відносини, врегульовані 

правовими нормами. Таке визначення доцільно застосувати, і до трудових 
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правовідносин, і до охоронних правовідносин, і до організаційно-

управлінських відносин, і до будь-яких інших суспільних відносин, 

регулювання яких здійснюється шляхом застосування до них положень 

чинного законодавства. 

Головними ознаками суспільних правових відносин є: правовідносини 

являють собою різновид соціальних відносин, механізм виникнення яких 

залежить від загальних закономірностей встановлення та реалізації 

соціальних відносин; сторонами юридичних правовідносин є лише особи, що 

мають якості суб’єкта права; зміст правовідносин становить взаємодія його 

сторін, форма якої передбачена законодавчими нормами; в реаліях 

сьогодення правовідносини є одним з найефективніших шляхів реалізації 

людиною своїх цілей, інтересів та потреб в межах законності; лише в межах 

цих правовідносин здійснюється юридичний захист прав та свобод громадян 

[61, с. 38-39]. Перша ознака полягає у тому, що будь-які суспільні відносини, 

у тому числі й охоронні та організаційно-управлінські, виникають у процесі 

спільної діяльності індивідів. При цьому, специфіка таких суспільних 

відноин обумовлена тим, в яких умовах вони виникають. Наприклад, 

охоронні та організаційно-управлінські відносини у трудовому праві 

виникають в умовах функціонування трудових правовідносин між 

працівником та роботодавцем. Наступна ознака полягає у тому, що 

сторонами юридичних правовідносин є лише особи, що мають якості 

суб’єкта права. Це означає, що сторони охоронних та організаційно-

управлінських відносин є мають бути носіями суб'єктивних прав та 

юридичних обов'язків у цій сфері, а також мають бути наділені юридичними 

нормами здатністю набувати статусу субєкта таких правовідносин. Ознака 

змісту правовідносин, полягає у тому, що в їх основі перебувають взаємими 

між сторонами. Тобто, у охоронних та організаційно-управлінських 

відносинах сторони мають взаємодіяти у тих формах, які передбачені чинним 

законодавством. І саме ця взаємодія і становитиме зміст таких 

правовідносин. Перефразовуючи наступні ознаки, можна зробити висновок, 
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що охоронні та організаційно-управлінські відносини є одним з 

найефективніших шляхів реалізації людиною своїх цілей, інтересів та потреб 

при забезпеченні прав працівника та роботодавця у трудових 

правовідносинах, адже лише у формі правовідносин здійснюється 

юридичний захист прав та свобод громадян. 

Під трудовими відносинами розуміють такі суспільні відносини, які 

виникають в результаті впливу норм трудового права на поведінку суб’єктів 

трудової діяльності в результаті укладення трудового договору [62, с. 81]. 

Відповідно, охоронні та організаційно-управлінські відносини є 

похідними від трудових. Як нами встановлено в цій роботі, вони є 

самостійними видами правовідносин, проте їх виникнення є наслідком 

функціонування трудових відносин. 

Таким чином, правовідносини у сфері трудового права є вольовими 

суспiльними вiдносинами, врегульованими нормами трудового права, та 

похідними від них відносинами, механізм виникнення яких залежить від 

загальних закономірностей встановлення та реалізації відносин, що 

виникають в результаті впливу норм трудового права на поведінку суб’єктів 

трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, сторони яких 

мають якості суб’єкта трудового права, а зміст становить взаємодія 

працівників та роботодавців.  

Сфера правових відносин по застосуванню найманої праці зазнала 

найсерйозніших змін з прийняттям курсу на демократизацію української 

державності. Л.І. Лазор відмічає, що сьогодні спостерігається тенденція до 

збільшення розриву між реальними та формальними соціальними правами 

[63,   с. 144]. В основному це пов’язано з виникненням плюралізму форм 

власності, включаючи й засоби виробництва, внаслідок чого з’явилася велика 

кількість робочих місць в недержавному секторі економіки. Такий розвиток в 

цілому потрібно визнати позитивним, хоч і є певні негативні наслідки 

трансформації відносин по використанню найманої праці. Вони пов’язані, в 

першу чергу, з низьким рівнем правової культури, який характерний для 
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сучасного українського суспільства. Виникають ситуації, коли роботодавці 

або не в достатній мірі володіють інформацією про права працівників та 

обов’язки роботодавців, а бо ж не вважають за доцільне виконувати 

встановлені нормативні приписи.  

Саме через такі умови розвитку українського трудового права важливе 

значення набувають охоронні та організаційно-управлінські правовідносини. 

За загальним правилом охоронні правовідносини в теорії трудового 

права визначаються через норми права. З цього приводу С.С. Алєксєєв 

зазначає, що охоронні правовідносини виникають через охоронні норми та 

правопорушення, вони також пов’язані з існуванням та реалізацією 

юридичної відповідальності, яка міститься в санкціях охоронних норм [64, с. 

301]. Передусім зазначимо, що охоронним правовідносинам притаманні усі 

ознаки, що є характерними для правовідносин у цілому. Проте, із позиції 

С.С. Алєкссєва можна додатково виділити наступні специфічні особливості 

охоронних правовідносин, характерних лише для них: 1) вони виникають 

через охоронні норми та правопорушення; 2) вони пов’язані з існуванням та 

реалізацією юридичної відповідальності. Це означає, що охоронні 

правовідносини у трудовому праві виникають у разі, якщо права працівника 

чи роботодавця були порушені. При цьому, в законодавстві має бути 

закріплена відповідна норма, яка закріплює це порушення, а також міру 

відповідальністі за його вчинення.  

Важливість виділення та доцільного застосування охоронних 

правовідносин в трудовому праві вперше у вітчизняній юридичній науці 

зазначив М.Г. Александров [65, с. 91-92], а важливість значення та 

класифікації узагальнив С.В. Курильов [66, с. 187]. Проте, подальший 

розвиток теорії охоронних правовідносин в трудовому праві по суті не 

відбувся. На сьогодні в юридичній науці трудового права відсутня конкретна 

дефініція поняття охоронних правовідносин, є лише окремі найменування 

трудових правовідносин, які можна певним чином віднести до охоронних 

правовідносин [67, с. 71]. Саме такої позиції дотримуються В.М. Толкунова 
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та К.М. Гусов, які включають до охоронних правовідносин відносини щодо 

нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства, охороною 

праці та відносини щодо матеріальної відповідальності працівників та 

роботодавців у сфері праці [20, с. 16-17]. 

Цілком підтримуємо думку К.М. Гусова та С.В. Курильова, що 

відносини з приводу нагляду та контролю за додержанням трудового 

законодавства та охорони праці, а також і відносин стосовно матеріальної 

відповідальності працівників та роботодавців у сфері праці виконують 

охоронну функцію трудового права при використанні найманої праці. Такі 

відносини направлені на недопущення та припинення порушень головними 

суб’єктами трудового права. Тому зазначені групи трудових відносин 

можуть бути віднесені до охоронних правовідносин. 

На нашу думку, охоронні правовідносини – це такі вольові похідні від 

трудових суспiльні вiдносини, врегульовані нормами трудового права, які 

пов’язані з виникненням і реалізацією юридичної відповідальності, 

передбаченої в санкції охоронної норми, сторони яких мають якості суб’єкта 

трудового права, а зміст становить поновлення прав працівників чи 

роботодавців. 

Деякі автори, зокрема Д.А. Морозов, до охоронних правовідносин 

відносять відносини по вирішенню трудових спорів [68, с. 4]. Втім, не 

погодимось із такою позицією. У даному контексті погодимось із Н.А. 

Плахотіною, яка зазначає, що відносини з приводу вирішення трудових 

спорів в певній мірі виходять за межі трудового права, адже вони носять 

процесуальний характер [69, с. 406]. Тобто, із такої позиції слідує, що 

охоронні правовідносини не можуть включати правовідносини по вирішенню 

трудових спорів, адже останні є самостійним видом правовідносин, і до того 

ж мають процесуальний характер. 

Але найбільш влучним з цього приводу, на нашу думку, є розуміння 

В.В. Лазора, який стверджує, що процесуальні відносини по вирішенню 

трудових спорів та конфліктів носять охоронний характер, тому що 
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основною їхньою метою є захист прав та інтересів сторін трудових відносин 

[70, с. 75]. Тому процесуальні відносини не є охоронними правовідносинами, 

тобто останні можуть виступати як один із об’єктів процесуальних відносин. 

Можна навести приклад, де об’єктом відносин при вирішенні трудового 

спору про відшкодування роботодавцю матеріальних збитків, що були 

нанесені незаконними діями працівника, є охоронні правовідносини, в межах 

яких працівника притягують до матеріальної відповідальності. В цьому 

випадку процесуальні правовідносини виступають засобом, а не охоронними 

правовідносинами, який може вплинути на виникнення охоронних відносин. 

Охоронні правовідносини та відносини, які стосуються притягнення сторін 

до матеріальної відповідальності, можуть виникати опосередковано з 

відносин по вирішенню трудових спорів. Тому, на нашу думку, 

ототожнювати процесуальні відносини з охоронними в трудовому праві не 

можна. 

Для того щоб дати остаточне та повне визначення охоронних відносин 

трудового права, потрібно виокремити основні ознаки відносин з 

матеріальної відповідальності та контрольно-наглядових правовідносин, що 

об’єднують їх в одну групу охоронних відносин у трудовому праві. По-

перше, для того щоб вони виникли, потрібне правопорушення (винне та 

протиправне невиконання чи неналежне виконання роботодавцем чи 

працівником своїх обов’язків, які стали причиною заподіяння шкоди). По-

друге, основною метою таких правовідносин є притягнення винної особи до 

певного виду юридичної відповідальності. Їм притаманний епізодичний 

характер, тому вони мають місце лише до моменту досягнення кінцевого 

результату (відшкодування шкоди постраждалій стороні). 

Відносини з матеріальної відповідальності у порівнянні з трудовими 

відносинами можуть виступати у двох формах: як відносини, які знаходяться 

поруч з трудовими правовідносинами; як відносини, що виникають з 

трудових правовідносин, тобто утворюються після припинення трудових 

відносин [68,                   с. 21]. 
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Контрольно-наглядові правовідносини трудового права мають інші 

ознаки. Так, вони виникають з моменту появи конкретного роботодавця як 

суб’єкта трудового права та правопорушення не є обов’язковим юридичним 

фактом для їх виникнення. Ці правовідносини не завжди направлені на 

притягнення осіб до певного виду юридичної відповідальності, а більше 

зосереджені на виявленні підстав для притягнення до відповідальності 

(фактів неналежного виконання чи невиконання особами обов’язків у сфері 

охорони праці, організаційно-управлінській сфері тощо) винних осіб.  

Правовідносини стосовно нагляду та контролю за охороною праці та 

додержанням вимог трудового законодавства є триваючими, тому що не 

мають конкретної мети, досягнення якої буде виступати правозупиняючим 

юридичним фактом для таких відносин. 

Стосовно співвідношення контрольно-няглядових відносин у 

трудовому праві з трудовими правовідносинами, то його потрібно 

розкривати через види контролю в даній сфері. С.Ф. Васлічев стверджує, що 

залежно від стадії діяльності контролюючої організації чи органу, на якій 

здійснюється перевірка, виділяють попередній та поточний контроль. 

Попередній контроль проводиться до прийняття відповідного рішення 

адміністрацією задля недопущення порушень прав та інтересів громадян. 

Поточний контроль сприяє недопущенню порушень трудового законодавства 

та виявленню вже скоєних порушень [71, с. 13]. На основі цього можна 

зробити висновок, що контроль за охороною праці може бути проведений 

перед початком найму працівників та виробництва, а також здійснюватися на 

функціонуючому підприємстві. 

Таким чином відносини, які стосуються нагляду та контролю за 

охороною праці та додержанням вимог трудового законодавства, можуть 

випереджати трудові відносини або ж супроводжувати їх. 

На основі цього можна зробити висновок, що контрольно-наглядові 

відносини у трудовому праві та відносини з матеріальної відповідальності 

учасників трудового договору характеризуються різними ознаками. Проте  
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слід звернути увагу на загальне соціальне значення вказаних правовідносин, 

що виражається в їх функціях. Відносини стосовно нагляду й контролю за 

охороною праці та дотриманням трудового законодавства направлені на 

виявлення та припинення правопорушень у сфері праці та його організації. 

Крім цього, саме існування таких правовідносин є стимулом для дотримання 

особами встановлених нормами приписів. Виходячи із зазначеного, можемо 

виділити запобіжну та превентивну функції контрольно-наглядових 

правовідносин у трудовому праві. 

Запобіжна функція контрольно-наглядових правовідносин 

здійснюються через виявлення правопорушення та складання відповідною 

особою акта про усунення такого порушення. Виявлення такого 

правопорушення, у свою чергу, тягне за собою юридичну відповідальність 

(дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну). Будь-який вид юридичної 

відповідальності містить у собі карний елемент, на основі якого ми виділимо 

і ще одну функцію правовідносин щодо нагляду та контролю за охороною 

праці та дотриманням трудового законодавства – карну. Відновлення 

порушеного права, що проявляється у відшкодуванні заподіяної шкоди 

винною стороною, завжди містить у собі ознаку покарання, тобто свого роду 

кару за вчинене правопорушення. Беручи до уваги даний факт, варто 

виділити карну функцію відносин з матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору. 

Не допустити виникнення контрольно-наглядових відносин у сфері 

застосування найманої праці неможливо. Вони завжди супроводжують 

роботодавчу правосуб’єктність та організацію праці у сучасному 

цивілізованому суспільстві. Щодо відносин з матеріальної відповідальності, 

то слід зауважити, що чинними правовими нормами, а також, в окремих 

випадках, угодою сторін встановлюються певні підстави виникнення цих 

правовідносин. Відносини з матеріальної відповідальності та їх наслідки 

завжди є негативними для винної сторони. Тому, знаючи про можливість 

виникнення відносин з матеріальної відповідальності, суб’єкти трудового 



 

 

73

правовідношення прагнуть уникати правопорушень, що виступають 

підставою для виникнення цього різновиду охоронних правовідносин. Таким 

чином відносинам із матеріальної відповідальності властива також 

превентивна функція. Проведений аналіз показує, що відносини з 

матеріальної відповідальності сторін трудового договору та контрольно-

наглядові відносини у сфері застосування найманої праці мають дві 

абсолютно ідентичні функції: превентивну та карну. Щодо запобіжної та 

правооновлюючої функцій, то за своїм соціальним призначенням вони дуже 

близькі. Так, якщо у ході перевірки на підприємстві були виявлені 

порушення вимог охорони праці, пов’язані з невиконанням роботодавцем 

своїх обов’язків у цій сфері, державний інспектор виносить відповідне 

владне розпорядження щодо усунення цих порушень. За допомогою цього 

припису реалізується запобіжна функція контрольно-наглядових 

правовідносин – роботодавець усуває допущені порушення. Завдяки 

припиненню порушень у сфері охорони праці відновлюється порушене право 

працівників на безпечні умови праці. З огляду на це не слід протиставляти 

зазначені функції та розглядати їх як ознаки, що розмежовують контрольно-

наглядові правовідносини та відносини з матеріальної відповідальності у 

сфері трудового права. Ці функції більш доцільно розглядати як ще одну 

точку дотику аналізованих правовідносин [71, с. 15]. 

На підставі проведеного дослідження можна вважати, що класичне 

визначення охоронних правовідносин, сформоване у теорії права, яке 

розглядає правопорушення як підставу їх виникнення, не можна цілком 

застосувати до охоронних відносин у сфері трудового права. Визначати цю 

групу трудоправових відносин слід через їх функції. З огляду на це 

пропонуємо власне визначення охоронних відносин у трудовому праві: 

«Охоронні відносини в трудовому праві – це відносини, які є правовою 

формою усунення наслідків правопорушень, поновлення нормального 

правового й економічного або особистого становища, метою яких є 

недопущення та припинення правопорушень у сфері застосування найманої 
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праці, відновлення порушених прав головних учасників трудового права та 

притягнення винних осіб, які скоїли винне та каране діяння, до юридичної 

відповідальності». Отже, охоронні відносини у трудовому праві виникають із 

правопорушень, тобто порушень правових норм, суб’єктивних прав і 

заподіяння шкоди потерпілим. 

Проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки. 

Охоронні відносини у трудовому праві містять у собі дві групи 

правовідносин: 1) відносини з нагляду й контролю за охороною праці та 

дотриманням трудового законодавства (контрольно-наглядові відносини);             

2) відносини з матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 

Кожна з цих груп правовідносин має характерні особливості, що визначають 

їх специфіку серед інших трудоправових відносин. Разом з тим при 

детальному аналізі, поряд з ознаками, що розмежовують досліджувані 

правовідносини, можна виділити загальні ознаки, які дозволяють об’єднати 

відносини з нагляду й контролю за охороною праці та дотриманням 

трудового законодавства з відносинами щодо матеріальної відповідальності в 

єдину групу охоронних відносин у трудовому праві. 

Охоронні правовідносини у сфері застосування найманої праці слід 

визначати через їх функції, що виражають соціальну значущість цих 

відносин. Запропоноване у роботі визначення дозволяє найбільш повно 

відобразити правову природу та сутність охоронних відносин у вітчизняному 

трудовому праві. Наведені вище теоретичні положення будуть сприяти 

формуванню нового, адекватного сучасним соціально-економічним реаліям, 

концептуального підходу до механізму правового регулювання охоронних 

правовідносин у сфері застосування найманої праці. 

 

1.4 Місце організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

Предмет трудового права також складають організаційно-управлінські 

правовідносини, оскільки вони тісно взаємодіють із трудовими. О.М. 

Ярошенко під таким видом трудових відносин розуміє відносини у сфері 
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працевлаштування, організації та управління працею, здійснення підготовки 

та підвищення кваліфікації, матеріальної відповідальності роботодавців та 

його працівників, а також встановлення умов праці, нагляду та контролю за 

дотриманням трудового законодавства [72, с. 13]. 

Організація праці та управління працею працівника були названі 

першими серед головних завдань трудового права, тому що організаційно-

управлінські відносини супроводжують трудові відносини з того часу як 

вони виникли. У зв’язку з цим важливо з’ясувати правову природу і механізм 

організації праці та управління працею найманого працівника, а також 

визначити нормативну базу, що їх забезпечує та супроводжує. Метою 

організаційно-управлінських відносин є вироблення та прийняття рішень 

(актів) по вдосконаленню організації праці, її оплати, охорони праці та 

застосування умов праці [73, с. 29]. Вони визначають правовий статус 

трудових колективів, які є суб’єктами трудового права, професійних спілок 

та роботодавців. 

У юридичній науці існує достатньо велика кількість дефініцій поняття 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Деякі автори під 

організаційно-управлінськими відносинами розуміють зовсім нову систему 

суспільних відносин, яка базується на демократичних принципах взаємодії і 

співпраці всіх зацікавлених і об’єднаних єдиною метою суб’єктів [74, с. 60]. 

Виходячи із такої позиції, особливостями організаційно-управлінських 

відносин є наступні: 1) вони являються собою систему правовідносин; 2) в 

основі таких правовідносин взаємодія і співпраця учасників. 

Так, П.Б. Семенов під організаційно-управлінськими відносинами 

розуміє систему взаємозв’язків між представниками найманих працівників 

(переважно професійними спілками), з одного боку, роботодавцями та їх 

об’єднаннями – з другого, і державою та органами місцевого самоврядування 

– з третього, що виражається у взаємних консультаціях, переговорах і 

примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання 

прав та інтересів працівників, роботодавців і держави [75, с. 57]. Така 
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дефініція є значно вдалішою, адже дослідник значно досконаліше пояснив 

специфіку організаційно-управлінських відносин. По-перше, вони виникають 

між представниками найманих працівників та роботодавцями та їх 

об’єднаннями. По-друге, участь у таких правовідносинах може брати 

держава, роль якої полягає у взаємних консультаціях, переговорах і 

примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання 

прав та інтересів працівників, роботодавців і держави. 

На нашу думку, під організаційно-управлінськими відносинами 

необхідно розуміти врегульовані нормами трудового права суспільні 

відносини, які складаються між трудовим колективом і керівником 

організації, а також між профспілковим органом і керівником організації 

щодо встановлення умов праці та застосування чинного трудового 

законодавства, навчання й перекваліфікації за місцем праці та вирішення 

трудових спорів і працевлаштування громадян. 

На розвиток трудових відносин впливають деякі фактори, до яких 

можна віднести соціальне партнерство, діяльність професійних спілок та 

розширення сфери договірного регулювання праці тощо (в першу чергу 

йдеться про організаційно-управлінський аспект трудових відносин). Але 

перераховані вище чинники, на наш погляд, мають вплив не лише на 

частину, але й на ціле. Для того щоб пояснити цю думку, ми наведемо 

взаємозв’язки та взаємозалежність елементів трудових правовідносин, що в 

результаті дозволить нам говорити про вплив на частину як на ціле та 

навпаки, а також розкрити правову природу організаційно-управлінських 

правовідносин. 

З цього приводу важливою є думка Н.Б. Болотіної, яка зазначає: 

«Індивідуальні та колективні трудові відносини на стадії врегулювання 

трудовим законодавством існують як трудові правовідносини. Індивідуальні 

та колективні трудові відносини наділені особливостями змістовного, 

суб’єктного та юридичного характеру. На основі цього вони мають певну 

єдність та об’єднуються в певну систему  за допомогою свого єдиного 
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об’єкта – праці як трудової функції» [60, с. 127]. З висловлювання науковця 

видно, що акцентується увага на наявності особливостей колективних та 

індивідуальних правовідносин, які відрізняють складові частини, але при 

цьому наголошується на єдності правовідношення. 

Підтвердженням зазначеної позиції виступає зміст індивідуальних 

трудових відносин, який не містить всіх існуючих правовідносин стосовно 

праці як трудової функції. Тому укладення трудового договору можна 

вважати підставою для виникнення індивідуальних трудових відносин. 

Проте, уклавши такий договір, найманий працівник одразу стає членом 

колективу працівників, що в свою чергу викликає необхідність визначення 

трудового договору приводом до виникнення і організаційно-управлінських 

правовідносин для працівника. З огляду на те, що трудові відносини є 

правовими, що регулюються нормами трудового законодавства, 

беззаперечним є той факт, що й індивідуальні та колективні правовідносини 

врегульовані нормами трудового законодавства як національного, так і 

міжнародного. 

Проте розвиток цієї сфери правовідносин потребує розробки питань, 

внесення відповідних змін до чинних норм та розроблення нових, які б 

відповідали сучасним реаліям науки та трудовій галузі права. Розвиток 

соціального партнерства, зміна в ній спрямованості діяльності та старих 

акцентів, виникнення нових суб’єктів – це все потребує законодавчого 

закріплення для ефективного врегулювання організаційно-управлінських 

трудових відносин. 

Організаційно-управлінські правовідносини стосовно ведення 

колективних переговорів та укладення колективних договорів виникають між 

роботодавцем та його працівниками і стосуються розробки, обговорення та 

укладення колективних договорів. Зміст таких правовідносин становлять 

права та обов’язки учасників у сфері організації та управління працею. 

На нашу думку, поняття «колективні правовідносини» виникло через 

структуру їхнього суб’єктного складу та форми реалізації інтересів. Через це, 
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на нашу думку, правильним вирішенням цього питання буде застосування 

терміна «організаційно-управлінські правовідносини». Окрім того, ми 

вважаємо, що трудовий колектив не належить до суб’єктів трудового права, 

иак як, на нашу думку, колективні відносини є формою реалізації 

індивідуальних інтересів найманих працівників. 

Взагалі організаційно-управлінські правовідносини направлені на 

врегулювання не лише трудових, але й усієї сукупності відносин, які входять 

до предмета трудового права, тому що від них залежить встановлення, 

розвиток та припинення таких правовідносин. Наприклад, організаційно-

управлінські правовідносини здійснюють вплив на відносини з професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на самому виробництві 

(кандидатів для направлення на підвищення кваліфікації чи навчання іншій 

професії обирає колектив), по нагляду за охороною праці тощо [76, с. 392]. 

Організаційно-управлінські правовідносини хоч і пов’язані тісно з 

трудовими (навіть існувати без них не можуть), проте вони є самостійними 

правовідносинами. Головна їх відмінність полягає в змісті. Змістом трудових 

правовідносин виступає індивідуальна трудова діяльність, тобто відносини, 

які виникли між працівником та роботодавцем через безпосереднє 

виробництво матеріальних чи духовних благ в конкретній організації. Щодо 

змісту організаційно-управлінських відносин, то це є відносини стосовно 

встановлення чи застосування умов праці або управління персоналом. 

Стаття 1 проекту Трудового Кодексу України відносить до відносин, 

які ним регулюються, наступні: реалізація права на працю; умови праці 

працівників; працевлаштування; організація та управління працею; 

забезпечення договірного регулювання умов праці; вирішення трудових 

спорів; відповідальність працівників та роботодавців; професійне навчання, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації; нагляд та контроль за 

додержанням трудового законодавства; вирішення індивідуальних та 

колективних трудових спорів; інші питання, що передбачені Кодексом [77]. 

Статтею 2 вказаного Проекту передбачено забезпечення прав працівників на 
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участь в управлінні юридичною особою-роботодавцем на умовах та в 

порядку, який передбачений законодавством, колективним договором чи 

угодою, статутом юридичної особи. Відносини, які ми перерахували вище, 

демонструють самостійність предмета галузі трудового права, оскільки 

вищезазначене відноситься до трудових відносин, які виникають після 

виконання найманим працівником трудових обов’язків, що визначив 

роботодавець. До інших правовідносин, які стосуються праці, норми 

трудового законодавства можуть застосовуватися за аналогією [20, с. 36]. 

При організації праці та управлінні працею працівника мають бути 

створені умови для виконання будь-яким працівником трудових обов’язків 

[78, с. 12].  

Управління на підприємстві завжди є управлінням виробничим, тобто 

воно виступає трудовим процесом, якому притаманний зв’язок робітників із 

засобами виробництва. В таких умовах сама управлінська діяльність 

адміністрації є різновидом виробничої праці, адже адміністрація, виконуючи 

обумовлену колективним характером праці функцію його управління, 

одночасно здійснює функцію сукупного робітника і в такому розумінні є 

його органом [76, с. 393]. 

Щодо організаційно-управлінських правовідносин, які 

опосередковують колективну, спільну працю робітників підприємства, то в 

ній беруть участь і самі колективи працівників, їх органи, профспілки та інші 

суб’єкти. Через це організаційно-управлінські правовідносини, шляхи та 

засоби досягнення цілей повинно визначати саме підприємство при обранні 

оптимальних для конкретних умов варіантів управління за рахунок особистої 

та колективної ініціативи. Повноваження та компетенція трудового 

колективу та його виборного органу передбачаються статутом підприємства, 

в якому визначається також орган, що наділений правом представляти 

інтереси трудового колективу (рада підприємства, рада трудового колективу, 

профспілковий орган тощо) [79, с. 103]. Даний висновок підтверджується і 

внесенням до трудового законодавства норм, які регулюють різні моменти 
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самоврядування трудового колективу в сфері праці. На відміну від чинного 

Кодексу законів про працю, законодавець у проекті Трудового кодексу не 

вносить трудовий колектив до суб’єктів трудового права, а залишає його 

активним учасником трудових правовідносин. 

Правову природу організаційно-управлінських правовідносин чітко 

характеризує такий їх різновид як соціально-партнерські правовідносини, 

суб’єктами яких виступають представники органів професійних спілок з боку 

найманих працівників, представники органу роботодавця, а також органи 

виконавчої влади, що мають право представляти інтереси роботодавців 

відповідно до законодавства чи за ініціативи самих роботодавців. Інтереси та 

права найманих працівників у соціальному партнерстві представляють 

професійні спілки, їх об’єднання та інші профспілкові організації. 

Представниками інтересів роботодавців є керівники таких організацій та 

роботодавці, які є індивідуальними підприємцями, та інші уповноважені на 

це особи. Зміст соціально-партнерських правовідносин становлять права та 

обов’язки суб’єктів соціального партнерства під час проведення колективних 

переговорів та укладення соціально-партнерської угоди, якою і визначаються 

права та обов’язки усіх партнерів та контроль за дією такої угоди [80, с. 188]. 

Вже із самої назви «соціально-партнерські відносини» можна зробити певні 

висновки, щодо їх сутності. «Соціальний» свідчить про те, що такі відносини 

виникають у соціально-трудовій сфері, та спрямовані на забезпечення 

інтересів суб’єктів трудових правовідносин. «Партнерський» є показником 

того, що певна діяльність здійснюється сторонами спільно та рівноправно. 

Отже, соціальне партнерство у сфері трудових правовідносин полягає у тому, 

що декілька суб’єктів (об’єднання працівників, об’єднання роботодавців, 

держава) здійснюють спільну діяльність, спрямовану на досягнення єдиної 

мети - забезпечити дотримання прав суб’єктів трудових правовідносин. 

Оскільки головним середовищем функціонування соціального 

партнерства є все-таки сфера соціально-трудових відносин, суб’єктами яких 

є роботодавці та працівники, соціально-партнерські відносини регулюються, 
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в першу чергу, нормами трудового права, що являють собою самостійний 

окремий інститут у галузі трудового права. Соціальне партнерство становить 

комплексний інститут в трудовому праві, що поєднує в собі правові норми, 

які регламентують колективно-правові відносини, метою яких є забезпечення 

узгодження інтересів у сфері соціального забезпечення та трудових інтересів 

працівників і роботодавців [61, с. 423]. 

Відповідно до трудового законодавства роботодавці не належать до 

суб’єктів відносин соціального забезпечення працівників. Також  у 

законодавстві не передбачено їхнього правового статусу та юридичних 

гарантій забезпечення виконання зобов’язань у таких правовідносинах. 

Відсутня також правова база для соціального партнерства. Вищесказане 

вказує на потребу реформування чинного трудового законодавства, метою 

якого є відповідність системи соціального забезпечення умовам соціально 

орієнтованої ринкової економіки. 

Правовий вплив на роботодавців як учасників відносин по соціальному 

забезпеченню працівників потрібно порівнювати з об’єктивними 

тенденціями розвитку як суспільних відносин взагалі, так і соціального 

регулювання зокрема. В цьому випадку мова йде про тенденції, які були 

виявлені соціологічними науками. Потреба зміцнювати координацію та 

співробітництво на національному, регіональному та локальному рівнях з 

метою постійного соціального розвитку припускає наявність адекватних 

механізмів правового регулювання переважно дозвільного характеру, 

постійного використання різного роду координаційних та договірних 

механізмів [81, с. 129]. 

Отже, як бачимо, зміст організаційно-управлінських правовідносин має 

значний вплив на обсяг прав та обов’язків сторін головного трудового 

правовідношення, тому що він визначає особливості умов праці, організацію 

її оплати, а також вирішує інші питання, які торкаються інтересів працівників 

певного підприємства, організації чи установи. Носієм зазначених функцій, 

як правило, виступає адміністрація, проте трудовий колектив також має 
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право брати на себе такі обов’язки (хоч вони й носять переважно 

рекомендаційний характер, на відміну від передбачених законом (скорочення 

терміну для виконання виробничих завдань тощо) [82, с. 394]. Тобто, у будь-

якому випадку варто обов’язково підкресити, що об’єднання працівників 

також є суб'єктами організаційно-управлінських правовідносин. Проте, мета 

їх участі, а також повноваження є специфічними та відмінними від 

повноважень та мети адміністрацій підприємств.  

Резюмуючи вищенаведене, слід підкреслити, що охоронні та 

організаційно-управлінські правовідносини відіграють важливу роль у 

врегулюванні трудових правовідносин, тому що завдяки ним забезпечується 

охорона трудових прав працівників та здійснюється впорядкування 

колективних правовідносин (відносин соціального партнерства) на 

підприємствах, в установах та організаціях. Ми вважаємо, що наведені у 

цьому підрозділі теоретичні положення будуть сприяти формуванню нового, 

адекватного сучасним соціально-економічним реаліям, концептуального 

підходу до визначення і розуміння правової природи охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин у сфері застосування найманої 

праці. 

Як свідчать дані Міжнародної організації праці, рівень виробничого 

травматизму із смертельним наслідком в Україні є одним із найвищих серед 

європейських країн. Так, в середньому, в країнах із ринковою економікою 

щорічно із 23,5 тисяч працюючих на виробництві гине один працівник, то в 

Україні таке співвідношення становить 1 загиблий на 22,8 тисяч працюючих. 

Ці дані свідчать про те, що офіційні показники смертельного травматизму в 

Україні та у країнах із ринковою економікою знаходиться майже на одному 

рівні. Але разом із тим, очевидно, що в Україні має місце приховування від 

реєстрації нещасних випадків на виробництві, адже немає жодних підстав 

вважати, що в Україні існує тенденція створення безпечних і нешкідливих 

умов праці. Ще понад 20 років тому на виробництві щорічно травмувалося 

125 тисяч працівників, із яких гинуло майже 3 тисячі [49]. А тому, 
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дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання трудових, а також 

тісно пов’язаних із трудовими, відносин не втрачають своєї актуальності.  

У сучасному світі спостерігається тенденція до більш широкого 

тлумачення охоронних та організаційно-управлінських правовідносин як 

одних із засобів міжнародного співробітництва у різних сферах суспільного 

життя. До того ж відомо, що охоронні та організаційно-управлінські 

правовідносини є відносинами, які існують у соціально-трудовій сфері між 

працівниками та роботодавцями та виникають за участі держави. 

Міжнародна практика, а також різні концепції розвитку свідчать про важливу 

роль охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового права у 

формуванні та реалізації державної політики у сфері праці. Потреба в 

реформуванні системи державного управління спричинена також і тим, що 

вкрай незадовільна загальноекономічна ситуація в країні та низький рівень 

життя спонукає громадян до роботи в умовах підвищеного ризику. 

Запозичення зарубіжного досвіду застосування охоронних та організаційно-

управлінських відносин дозволить значно швидше, а головне – якісніше 

розвивати їх в Україні.  

У багатьох країнах світу постійно відбуваються зміни в економічному 

середовищі, яке формує попит та пропозицію на ринку праці. Такими 

змінами на ринку праці є: збільшення або скорочення тривалості робочого 

часу; нестабільність зайнятості, яка призводить до збільшення стресів та 

зменшення почуття солідарності у працівників; поширення нетипових чи 

нестабільних трудових відносин; швидка зміна вимог щодо кваліфікації 

працівника, зниження кваліфікації робіт тощо. Наведені чинники є спільними 

для представників різних контролюючих органів та обумовлюють 

необхідність пошуку нових способів, за допомогою яких система органів з 

охорони праці зможе відстежувати їх діяльність та впливати на виробниче 

середовище, яке створюють вищеназвані суб’єкти господарської діяльності. 

Сьогодні в країнах Європи контроль за дотриманням трудового 

законодавства, умовами праці та їх санітарно-гігієнічною і безпековою 



 

 

84

складовими здійснює ряд державних органів. Оскільки на даний момент 

відбувається реформування центральних органів виконавчої влади, нагально 

необхідним є вдосконалення інституційної складової процесу нагляду за 

дотриманням трудового законодавства з урахуванням світового досвіду 

функціонування відповідних інституцій.  

Наприклад, у Бельгії інспекція праці функціонує в складі трьох різних 

державних департаментів (технічна інспекція, медична інспекція та інспекція 

соціальних законів), які підпорядковані одному центральному органу – 

Міністерству праці. Через такий розподіл координація є досить 

проблематичною, що призводить до збитків та зниження ефективності 

діяльності. Існують приклади, коли інспектори з різних служб дають 

несумісні поради з питань охорони та праці й виявляють байдужість до 

питань, які не входять до їхніх повноважень [83, с. 135]. Ми не погоджуємося 

з Г.М. Білою стосовно того, що охорона за трудовим законодавством буде 

негативно діяти у складі трьох державних департаментів. Навпаки, це 

покращить результат та полегшить роботу по нагляду. Для цього потрібен 

лише надійний механізм такої діяльності. 

На нашу думку, однією із найефективніших є модель, яка діє в Польщі. 

В ній функціональні обов’язки інспекції праці об’єднані в одну систему 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, яка включає 

норми та правила безпеки і гігієни праці – Національну інспекцію праці, 

діяльність якої направлена та координується Тристоронньою радою з 

охорони праці. Контрольно-наглядові відносини трудового права Польщі 

передбачають на законодавчому рівні такі обов’язки для Національної 

інспекції праці: контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про 

працю, враховуючи норми та правила безпеки праці, оплати праці та інших 

винагород, охорони неповнолітніх працівників та працівників-інвалідів. У 

Польщі інспектори праці здійснюють контроль за дотриманням 

роботодавцями трудового законодавства стосовно зайнятості: осіб, які 

виконують роботу не за трудовими відносинами (за трудовим договором); 
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солдатів строкової служби, студентів вищих навчальних закладів та учнів, які 

не мають статусу працівника, під час виконання роботи на підприємстві або в 

іншому місці [83, с. 136].  

Варто також наголосити на функції контролю охоронних відносин 

трудового права стосовно дотримання правил безпеки та гігієни праці 

суб’єктами, які організовують роботу, що виконується особами на основі 

нетрудових відносин (громадська робота). Також до завдань контрольно-

наглядових відносин трудового права Польщі належить: підготовка 

висновків стосовно проектів нормативно-правових актів та законодавча 

ініціатива у сфері трудового права; надання технічної інформації та 

юридичних консультацій по усуненню небезпеки для життя працівників та у 

сфері дотримання трудового законодавства; забезпечення переслідування у 

судовому порядку порушень прав працівника шляхом участі у 

процесуальних діях у суді в ролі громадського обвинувача; подання скарги 

особою та участь у розгляді в суді у разі встановлення факту трудових 

відносин [83, с. 137]. 

Варто зупинитися на окремих формах взаємодії контрольно-наглядових 

відносин з усіма органами контролю, які відповідають за питання безпеки та 

гігієни праці. Правила співпраці в більшості випадків встановлюються в 

двосторонніх угодах про співробітництво. Головні форми такого 

співробітництва включають: повідомлення про виявлені порушення 

законодавства про працю; контроль за діями роботодавців. На основі 

вищезазначеного ми можемо стверджувати, що утворення та діяльність 

Національної інспекції праці дозволить ефективно та в короткі строки 

вирішити проблеми охоронних трудових відносини, що виникли у зв’язку з 

введенням ринкових механізмів господарювання та членством Польщі в 

Європейському Союзі. На нашу думку, даний досвід охоронних відносин у 

трудовому праві має бути використаний в Україні. 

Аналіз європейського досвіду вказує на необхідність перегляду статусу 

та повноважень державних органів у сфері охорони праці. Наприклад, на 
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одного інспектора праці в Україні припадає більше 30 тисяч роботодавців, 

які використовують найману працю, враховуючи й підприємців. У той же час 

у Франції кожен інспектор праці має своє бюро, в якому крім нього ще 

працює два секретарі та два контролери, і всі вони разом здійснюють 

контроль за дотриманням законодавства про працю щодо 10-12 тисяч 

працюючих [83, с. 138]. 

Таким чином реформування охоронних відносин у сфері праці має 

відбуватися не революційним, а еволюційним шляхом. Недостатньо буде 

провести лише адміністративну інтеграцію, не наділивши органи з охорони 

праці необхідними ресурсами, як це розуміють багато представників різних 

державних органів. Більше того, нічим не підкріплене перетворення одних 

органів в інші може призвести до послаблення контрольно-наглядових 

органів та їх превентивних функцій і відповідних негативних наслідків на 

ринку праці. 

Отож, з вищесказаного добре видно, що єдина система нагляду та 

контролю за трудовим законодавством дієво працює та досить вдало виконує 

свої функції. Хоч ми і пропонуємо багаторівневу систему нагляду та 

контролю за трудовим законодавством, проте її ефективність залежатиме від 

механізму реалізації завдань департаментами, які будуть виконувати цю 

роботу. Їх розумна взаємодія сприятиме виконанню та дотриманню 

трудового законодавства. 

Підставою виникнення відносин з профспілкового контролю за 

дотриманням трудових прав працівників є звернення профспілки до 

уповноваженого представника роботодавця про усунення порушень прав 

профспілки, а також трудових прав працівників. Профспілки мають право 

здійснювати діяльність з контролю за дотриманням роботодавцем трудових 

прав працівників. Даному праву кореспондує обов’язок роботодавця не 

перешкоджати здійсненню цієї діяльності. Наявність заяви профспілки про 

виникнення таких перешкод або про усунення порушень трудових прав 

працівників і є підставою для виникнення відносин з профспілкового 
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контролю за правомірною поведінкою роботодавця у сфері праці. Після 

отримання такої заяви від профспілки уповноважені представники 

роботодавця зобов’язані розглянути його і повідомити про прийняте по 

ньому рішення профспілці. У разі відмови роботодавця у задоволенні 

подання профспілки остання може звернутися в державні органи, в тому 

числі державного нагляду за дотриманням норм трудового права, що буде 

означати виникнення відносин щодо державного нагляду за дотриманням 

трудових прав [84; 85, с. 12; 86, с. 25; 87; 88]. Підставою зміни відносин з 

профспілкового контролю за дотриманням норм трудового права є зміна 

змісту звернення профспілки до роботодавця, а також укладення угоди про 

часткове задоволення подання профспілки. Ту частину вимог профспілки, 

яка залишилася без задоволення, роботодавець розглядає в установленому 

законодавством порядку. 

Таким чином, у відносинах з нагляду за дотриманням трудових прав 

уповноважені державні органи, а також профспілки реалізують свої 

повноваження щодо усунення порушень трудового законодавства. За 

загальним правилом усунення порушень трудових прав можливо по 

відношенню до працівників, які перебувають у трудових відносинах з 

роботодавцями. Тому і відносини з нагляду за дотриманням норм трудового 

права також визнаються супутніми трудовому праву. 

Організаційно-управлінські правовідносини мають колективний 

характер, в основі яких сконцентрована колективна зацікавленість. 

Колективний характер таких правовідносин проявляється в трьох аспектах: 

наявності колективних відносин у даній сфері; наявності колективного 

інтересу всіх учасників у сфері застосування найманої праці; колективній 

структурі організаційно-управлінських правовідносин [88, с. 18]. 

У 1948 році Міжнародна організація праці прийняла Конвенцію про 

свободу асоціації та захист права на організацію № 87, а в 1949 році –  

Конвенцію про застосування принципів права на організацію та ведення 

колективних договорів № 98, Рекомендацію про колективні договори № 91 
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від 1951 року, Конвенцію про сприяння колективним договорам № 154 від 

1981 року. Україна в різні роки ратифікувала зазначені міжнародно-правові 

акти і, таким чином, вони стали частиною системи національного 

законодавства та обов’язковими до виконання. 

Сьогодні нам відомі дві моделі соціального партнерства (організаційно-

управлінських відносин): перша – трипартизм і друга – біпартизм. У країнах, 

де роль держави в регулюванні трудових відносин не є визначальною (США, 

Канада), у розбудову організаційно-управлінських правовідносин покладена 

співпраця об’єднань роботодавців та організацій найманих працівників 

(біпартизм). У випадку виникнення конфліктів між зазначеними суб’єктами, 

держава може виступати посередником чи арбітром. З іншого боку, 

трипартизм, тобто застосування тристоронньої співпраці, дуже популярна 

модель, яка застосовується у процесі розбудови соціально-трудових 

правовідносин у Федеративній Республіці Німеччині, Французькій 

Республіці та Австрійській Республіці. В умовах дії трипартизму державі 

відводиться важлива та активна роль в організаційно-управлінських 

правовідносинах. Як показує світовий досвід економічні проблеми 

суспільного життя у сфері застосування найманої праці вирішуються 

оптимально і направлені на соціальну злагоду та узгодження інтересів сторін. 

Основою організаційно-управлінських правовідносин є принцип 

співробітництва між працівниками та роботодавцем, який здійснюється у 

формі переговорів, укладення колективних угод та договорів, прийняття 

рішень соціальними партнерами тощо. Як приклад зарубіжного досвіду 

організаційно-управлінських правовідносин, можна розглянути систему 

організаційно-управлінських правовідносин у США, а ще ширше в Австрії, 

Росії, Німеччині та Угорщині [89, с. 9].  

Зазвичай однією з сторін трипартизму виступають профспілки, які 

здійснюють представництво найманих працівників, хоч сьогодні не в усіх 

країнах вони зберегли свій авторитет. Проти професійних спілок виступали 

також підприємці. У 2009 році в 600 американських фірмах було проведено 
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дослідження, яке показало, що 50% підприємців використовували загрозу 

ліквідації підприємств, щоб уникнути створення профспілкових комітетів 

[90,  с. 31]. У загальному в 1980-1990-ті роки прослідковується спад 

профспілкового руху, який торкнувся більшості країн Заходу, окрім 

Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії та Канади [91, с. 180]. 

У скандинавських країнах, Ірландії, Швейцарії, спершу виникли 

організації підприємців 2-х типів. Перші володіли лише економічними 

функціями (економічні асоціації), а інші тільки соціально-трудовими. 

Пізніше в Англії, Італії, Франції, Бельгії відбулося об’єднання цих двох 

типів. Так, у Франції ці функції належали Національній раді французьких 

патронів 1946 року [92, с. 158].  

Колективні договори, що укладаються на один чи два роки, між 

підприємствами і профспілками стали дуже ефективною формою 

регулювання трудових відносин. Вони забезпечують безпосередню участь 

працівників у виробничому процесі, перешкоджають виникненню серйозних 

конфліктів і страйків. Варто наголосити також на тому, що особливо дієвими 

є колективні договори, які укладаються на вищому національному рівні між 

керівництвом профспілок та асоціацією підприємців. Вони діють в усіх 

галузях та є обов’язковими на кожному підприємстві або установі протягом 

усього терміну дії договору [93, с. 34]. У Франції, наприклад, за рік 

укладається близько п’яти чи семи загальнонаціональних колективних 

договорів, тридцять чи сорок галузевих та біля шести з половиною тисяч на 

окремих підприємствах [94, с. 7]. 

Колективні договори стали основною формою реалізації партнерських 

відносин на Заході. Але, окрім них, досить дієвими є ще три їх форми: участь 

працівників в управлінні через не профспілкові органи та співучасть 

працівників у раді директорів компанії; участь працівників у справах 

підприємства; участь працівників у прибутках, доходах та в акціонерній 

власності підприємств [92, с. 158]. 
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Співробітництво соціальних партнерів у Німеччині пройшло довгий 

шлях свого розвитку. Сучасне розуміння організаційно-управлінських 

правовідносин у ФРН зосереджується в основному на понятті 

«мітбештіммунг» або правовому забезпеченні участі робітників в управлінні 

підприємством та прийнятті відповідних економічних рішень. 

«Мітбештіммунг» реалізується на рівні фірми. Під підприємством розуміють 

техніко-організаційну одиницю, а під фірмою  –  економічну одиницю, яка 

може складатися з декількох підприємств. В основному фірма є акціонерним 

підприємством. Головною формою організаційно-управлінських 

правовідносин у Німеччині є виробнича рада, яка створюється на 

підприємстві та представляє собою консолідований орган представництва 

робітників і службовців. За допомогою таких рад працівники відстоюють 

свої інтереси перед роботодавцем. Створення виробничих рад здійснюється 

відповідно до Закону «Про правовий порядок підприємств» через виборну 

процедуру [91, с. 184]. Згідно з цим Законом у виборах не беруть участь 

особи, які представляють інтереси роботодавця (провідні службовці, члени 

правління акціонерного товариства). У виробничій раді можуть діяти виборні 

представницькі органи молоді, учнів та інвалідів. Працюючи у 

співробітництві з виробничою радою підприємства, ці громадяни захищають 

свої інтереси. Їхні представники вправі зупинити рішення виробничої ради, 

якщо були порушені інтереси вищезазначених осіб. У процесі роботи 

працівники підлягають звільненню, якщо порушують умови трудового 

договору або у зв’язку з іншими економічними причинами.  

Взагалі захист працівника від звільнення, за винятком банкрутства 

підприємства, в певній мірі обмежує дії роботодавця стосовно скорочення 

штату. Право на 8-годинний робочий день та відпустку не менше 18 робочих 

днів гарантується Законом «Про регулювання робочого часу» та 

Федеральним законом «Про відпустки». Право на належні умови праці 

регулюється Законом «Про безпеку праці». Механізм виконання цього 

Закону покладений на лікарів підприємств, які певним чиною є автономними 
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та не залежать від роботодавців. Захист працюючих жінок гарантується 

Законом «Про охорону материнства» та Федеральним законом «Про 

допомогу по нагляду за дитиною», які передбачають право вагітних жінок та 

жінок, які мають дітей, на оплачувані відпустки. У ФРН право на оплату 

праці забезпечується тарифною автономією підприємства, яка гарантована 

Конституцією країни. Тарифна автономія дає роботодавцям і найманим 

працівникам можливість понад установлені державою розміри мінімальних 

гарантій регулювати величину заробітної плати трудящих без втручання 

держави. При цьому державні установи, як і приватні підприємства, 

підпадають під дію тарифної автономії [91, с. 185].  

Суттєвою особливістю регулювання організаційно-управлінських 

відносин у Німеччині, яка відрізняє її від інших західноєвропейських країн, є 

розподіл функцій між радами профспілок та підприємств. Завдання 

профспілок полягають у проведенні тарифних переговорів і здійсненні 

політики стосовно підвищення стандартів життя. У процесі переговорів 

укладаються рамкові тарифні договори щодо заробітної плати, посадових 

окладів та винагород за працю, угоди, які стосуються захисту та 

представництва працівників під час раціоналізації виробництва, та угоди, які 

укладаються для розв’язання конфліктів мирними засобами тощо [91, с. 185]. 

До завдань виробничих рад входить захист інтересів трудового 

колективу під час переговорів із роботодавцями, які мають право брати 

участь та вимагати прийняття рішень з таких питань: розроблення і 

затвердження правил трудового розпорядку та поведінки робітників і 

службовців на підприємствах; впровадження та застосування нових 

технічних засобів контролю за поведінкою та працею працівників; 

підвищення кваліфікації та професійне навчання на підприємстві; 

недопущення травматизму та професійного захворювання чи лікування [92, 

с. 161]. 

Застосування Закону «Про правовий режим підприємства» та практика 

організаційно-управлінських правовідносин свідчить, що між роботодавцем 
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та виробничою радою виникають конфліктні ситуації, для вирішення яких 

створюється примирна комісія, що складається з рівної кількості 

представників роботодавця і виробничої ради та незалежного голови, 

кандидатура якого погоджується зі сторонами. У випадку не узгодження 

пропозиції щодо головуючого між роботодавцем та виробничою радою, його 

призначає суд із трудових суперечок [95, с. 120]. Головною функцією 

примирної комісії є досягнення компромісів,  вона також вправі приймати 

рішення із конфліктних питань.  

Конституційна форма примусової домовленості спонукає соціальних 

партнерів досягати компромісів на переговорах, через що конфліктні питання 

не постійно обговорюються комісією, адже кожний з партнерів несе ризик 

залишитись у програшному стані. Члени примирної комісії отримують 

заробітну плату за рахунок підприємства. У тому випадку, коли сторони не 

досягли домовленості, конфліктні питання вирішуються в судовому порядку. 

Такі суди є незалежними від сторін, між якими виник спір. Зазначений 

порядок зберігається і тоді, коли в особі роботодавця виступає держава. Крім 

узгодження позицій через переговори на підприємстві, існує, як ми вже 

зазначали, «мітбештіммунг» у фірмах-акціонерних товариствах, в яких 

відповідно до законодавства Німеччини утворюється та діє наглядова рада, 

до повноважень якої входить контроль за роботою управління. Наглядова 

рада обирає правління, щорічно затверджує кошторис акціонерного 

товариства, за її згодою виносяться рішення стосовно інвестиційної політики 

фірми, продажу та закриття підприємства. Через систему «мітбештіммунг» у 

гірничодобувній та сталеварній промисловості максимальною мірою 

здійснюється принцип соціального партнерства [95, с. 121]. 

Як бачимо, в Німеччині організаційно-управлінські відносини у сфері 

трудового права реалізуються за допомогою виробничих рад, у складі яких 

діють виборні представницькі органи молоді, учнів та інвалідів. На нашу 

думку, це дуже правильний підхід до співпраці, адже він сприяє розвитку 

таких правовідносин. Ми також вважаємо, що розподіл функцій по 
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регулюванню організаційно-управлінських відносин між радами 

професійних спілок та підприємствами є доцільним, тому що це полегшує 

саме регулювання таких відносин. На підставі вищезазначеного пропонуємо і 

в Україні здійснити такий розподіл функцій по регулюванню організаційно-

управлінських відносин. 

Наступним зарубіжним прикладом організаційно-управлінських 

правовідносин буде Угорщина. Так, у Східній та Центральній Європі 

Угорщина стала піонером трипартизму в результаті створення в 1988 році 

Всеугорського Союзу узгодження інтересів. Пізніше, у 1990 році, його було 

реорганізовано в раду узгодження інтересів. Якщо спочатку організація такої 

структури регулювалася в основному урядом, то після 1990 року уряд, 

професійні спілки та роботодавці ставали рівними партнерами. Сьогодні 

діяльність уряду Угорщини направлена на вдосконалення головної функції 

ради, яка спрямована на узгодження інтересів уряду, роботодавців та 

професійних спілок з таких основних питань як формування правового 

регулювання відносин між роботодавцями та працівниками та формування 

політики в сфері праці, тобто соціальних питань, питань зайнятості, 

заробітної плати тощо. В рамках розвитку ринкових відносин уряд Угорщини 

прогнозує вдосконалення системи тристороннього узгодження за допомогою 

двосторонніх переговорів [91,  с. 189].  

Відомо, що в Угорщині, як і в більшості європейських країн, немає 

окремого закону, який врегульовує тристороннє співробітництво. Таке 

співробітництво базується на домовленості сторін та рішеннях уряду, 

обов’язки якого визначені Трудовим кодексом Угорщини, а Закон «Про 

зайнятість» визначає права ради по узгодженню інтересів. Механізм 

організаційно-управлінських правовідносин Угорщини є ефективним 

засобом регулювання трудових відносин, а також запобігання виникненню 

страйків та інших форм відкритого протистояння [91, с. 191]. 

Так, в Угорщині, як і в Німеччині, було створено спеціальну раду, яка 

покликана регулювати організаційно-управлінські відносини. Проте, на 
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відміну від інших європейських країн, в Угорщині такі відносини 

сформувалися відносно недавно та знаходяться на етапі розвитку. 

Наступним прикладом організаційно-управлінських правовідносин 

буде Австрія. Починаючи з 1945 року, на організаційно-управлінські 

правовідносини Австрії, які базуються на основі трипартизму, значний вплив 

починає здійснювати принцип соціального партнерства, де соціальними 

партнерами є професійна спілка, Торгова палата, Палата праці та Палата 

сільського господарства. Згідно з австрійським Законом «Про колективну 

працю» головним завданням партнерства в сфері організаційно-

управлінських відносин є надання допомоги при вирішенні соціальних 

проблем. Наприклад, при проведенні страйку, це делегування своїх 

представників до арбітражних колегій чи установ соціального страхування, а 

також укладення колективних договорів тощо [92, с. 162]. 

Колективні договори є такими документами, за допомогою яких 

забезпечується соціальна рівновага. Основне завдання колективних договорів 

полягає у врегулюванні умов праці між асоціаціями працівників та 

роботодавців. Головним членом асоціації роботодавців є вищезазначена 

Торгова палата, членство в якій обов’язкове для австрійського роботодавця. 

Також обов’язковим в Австрії є укладення колективних договорів з усіх 

видів діяльності, що стосуються працівників, їх положення 

розповсюджуються лише на підприємства, на яких вони укладені. До умов 

колективного договору в Австрійській Республіці віднесені мінімальні права 

найманих працівників, які нормативно закріплені та гарантовані державою. 

Їх називають «normeffect». Укладення колективного договору безпосередньо 

пов’язане з укладенням трудових контрактів з найманими працівниками, які 

являють собою його невід’ємну частину. Зазначені особливості мають 

значний вплив на умови трудового контракту і не дозволяють роботодавцю 

будь-яким чином обмежувати права працівників. У той же час роботодавець 

наділений правом покращення умов праці працівників у порівнянні з тими, 

які передбачені колективним договором. Учасниками колективного 
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договору, з однієї сторони, є всі роботодавці, які є суб’єктами Торгової 

палати, що уклала договір, іншої – це працівники, які працюють за наймом у 

роботодавця [95, с. 133; 96]. На основі цього ми можемо стверджувати, що 

відповідно до умов, які передбачені колективним договором, роботодавець 

не зможе звільнити будь-якого працівника чи відмовити йому в допомозі. 

Таким чином, зарубіжний досвід підтверджує, що важливим стимулом 

успішних соціально-економічних перетворень є розвиток організаційно-

управлінських правовідносин (соціального партнерства) та охоронних 

відносин (контрольно-наглядових відносин та відносин з матеріальної 

відповідальності працівників та роботодавців) трудового права. Проте навіть 

після прийняття Закону України «Про соціальне партнерство» проблема 

трипартизму так і не вирішилася, а це означає, що потрібно формувати 

свідомість працівників за допомогою активної позиції стосовно 

переговорного процесу, дуже серйозно будувати інфраструктуру 

організаційно-управлінських правовідносин, враховуючи наукові та 

методичні знання. Охоронні та організаційно-управлінські відносини 

трудового права як складові предмета трудового права відіграють важливу 

роль у забезпеченні гармонійного та сталого регулювання і розвитку 

трудових відносин, які формують механізм взаємодії останніх з іншими 

галузями права.  

 

Висновки до Розділу 1 

1. Роль охоронних правовідносин в трудовому праві полягає в тому, що 

вони, по-перше, забезпечують права працівника на безпечні й здорові умови 

праці, по-друге, зобов’язують його дбайливо ставитись до майна роботодавця 

і нести відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення 

покладених на нього трудових обов’язків, по-третє, стимулюють 

притягнення осіб до відповідальності (невідворотного характеру) та 

залучають державу у випадку не врегулювання розбіжностей між сторонами 

трудового договору. 
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2. Організаційно-управлінські відносини як похідні від трудових 

забезпечують існування зв’язку між окремим працівником і уповноваженими 

особами (особою) підприємства, установи, організації. Їх роль – це 

забезпечення здійснення усіма працівниками трудової функції із 

застосуванням стимулів, гарантій. Значення організаційно-управлінських 

відносин проявляється у створенні умов для конкуренції на ринку праці, 

підвищенні ефективності локально-правового регулювання у сфері трудових 

відносин. 

3. Історичні етапи розвитку охоронних відносин трудового права:             

1) перші згадки про зародження охоронних відносин в трудовому праві в 

законах Хаммурапі (1792-1750-ті роки до н.е.), Ману (ІІ ст. до н.е.); 2) 

охоронні відносини часів існування Римської імперії (едикт римського 

імператора Діоклетіана «De pretiis rerum renalium» («Про ціни товарів») (ІІ ст. 

до н.е.-V ст. н.е.); 3) охоронні відносини у трудовому праві часів Візантії (V-

XІІ ст.); 4) розвиток охоронних відносин у Київській Русі (Х-ХІІІ ст.); 5) 

середньовічний розвиток охоронних відносин трудового права (XIV-ХVІ ст.); 

6) розвиток охоронних відносин України у складі Російської імперії та СРСР 

(ХVІІ ст.- 1991 рік) Для цього періоду є характерним формування охоронних 

відносин трудового права і перші спроби їх правового регулювання; 7) 

сучасний період розвитку охоронних відносин трудового права (з 1991 року і 

до сьогодні). 

4. Історичні етапи розвитку організаційно-управлінських відносин 

трудового права: 1етап (XXVIII-III ст. до н.е.) – зародження організаційно-

управлінських відносин; 2 етап (V-III ст. до н.е.) – організаційно-управлінські 

відносини за Сократа та Платона (теорія природного діалогу); 3  етап (VІІІ-

ХІХ ст.) – розвиток організаційно-управлінських відносин у сфері трудового 

права періоду Ж.-Ж. Руссо та Ф. Кене, Ш. Фур’є та А. Маршалла; 4 етап 

(ХІХ ст.-до сьогодення) – радянський та сучасний період організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВА ПРИРОДА ОХОРОННИХ ВІДНОСИН  

У ТРУДОВОМУ ПРАВІ   

 

2.1 Специфіка охоронних відносин у трудовому праві  

 

Останнім часом відбувається стрімкий розвиток охоронних відносин у 

трудовому праві, їх суттєве реформування [97, с. 75]. Проте неможливо 

здійснити перетворення і вдосконалення цих відносин, визначити завдання і 

функції, які вони покликані виконувати, без розуміння основного, 

найголовнішого та визначального в їх змісті. На теоретичному рівні 

розробляється значна кількість концепцій щодо розуміння сутності і 

значення охоронних відносин у трудовому праві. Проте й наразі серед вчених 

немає єдиного підходу  до того, що становить зміст охоронних відносин у 

трудовому праві, якими особливостями вони характеризуються і яка основна 

мета їх існування. Дослідження внутрішнього істотного змісту охоронних 

правовідносин у трудовому праві дасть можливість зрозуміти їх значення і  

необхідність їх існування та вдосконалення. 

Перш ніж почати висвітлення зазначених питань, необхідно визначити 

дефініцію поняття «сутність». Так, у тлумачному словнику української мови 

термін «сутність» вживається у таких значеннях: 1) основне, найголовніше, 

істотне в чому-небудь; суть, зміст; 2) головне, визначальне в предметі, що 

зумовлене глибинними зв’язками,  тенденціями розвитку і пізнається на рівні 

теоретичного осмислення [141, с. 860]. 

Отже, як бачимо з визначення, в межах даної роботи нам необхідно 

дослідити зміст охоронних правовідносин, а також виокремити основне, 

визначальне в охоронних правовідносинах, таке, що відрізняє їх від інших 

правовідносин. У тлумачному словнику термін «зміст» має такі значення:            

1) суть, внутрішня особливість чого-небудь; 2) розумна основа, мета, 
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призначення чого-небудь [3, с. 624]. Тобто з’ясувати сутність охоронних 

правовідносин у трудовому праві можливо за допомогою виокремлення, по-

перше, ознак охоронних відносин, які притаманні їм як правовідносинам 

загалом, так і як особливому виду правовідносин, що існує в межах 

трудового права; по-друге, шляхом встановлення призначення охоронних 

правовідносин у трудовому праві.  

Пропонуємо розглянути підходи вчених до розуміння сутності 

охоронних правовідносин. Так, В.М. Корельській та В.Д. Перевалов під 

охоронними правовідносинами розуміють правовідносини, що виникають на 

основі охоронних норм та правопорушень. Вони пов’язані з виникненням та 

реалізацією юридичної відповідальності, яка передбачена санкцією 

охоронної норми [98, с. 351]. Із позиції науковців можна виділити наступні 

особливості охоронних правовідносин: 1) виникають на основі охоронних 

норм та правопорушень; 2) пов'язані із виникненням та реалізацією 

юридичної відповідальності; 3) юридична відповідальність, яка настає 

внаслідок функціонування охоронних правовідносин, має бути передбачена 

санкцією охоронної норми. Перша особливість полягає у тому, що будь-які 

правовідносини виникають на підставі дії юридичного факту. У випадку із 

охоронними правовіносинами, таким юридичним фактом є правопорушення 

(дія чи бездіяльність), яке було вчинено суб’єктом трудових правовідносин. 

Зміст охоронних правовідносин становить юридична відповідальність, яка 

виникає та реалізовується у процесі їх функціонування. 

М.С. Кельман та О.Г. Мурашин визначають охороні відносини як 

відносини, що виникають з факту неправомірної поведінки суб’єкта, як 

реакція держави на таку поведінку, тобто відновлення порушеного права [99, 

с. 32]. Такий підхід дещо відрізняється від попереднього розглянутого, але за 

ідентичним . Так, дослідники вказують на те, що охороні відносини 

виникають з факту неправомірної поведінки суб’єкта, тобто у зв’язку із 

вчиненням правопорушення. Сутність таких правовідносин пояснюється як 
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«реакція держави», яка полягає у притягненні винних осіб до 

відповідальності.  

С.Л. Лисенков розглядає охоронні правовідносини як правовідносини, 

що виникають з факту неправомірної поведінки суб’єктів, як негативну 

реакцію держави на таку поведінку [100, с. 217]. Позиція дослідника є 

ідентичною до тієї, яка належить С.Л. Лисенкову. 

О.Ф. Скакун визначає охоронні правовідносини як такі, що виникають з 

фактів неправомірної поведінки суб’єкта на основі охоронних норм. Вони 

пов’язані з виникненням і здійсненням юридичної відповідальності, 

передбаченої в санкціях охоронних норм [101, с. 554]. Вчена також зазначає, 

що охоронними правовідносинами слід вважати  правовідносини, які 

виникають з такої поведінки суб’єктів, яка вимагає певної реакції держави 

[102, с. 366]. Ми погоджуємося з такою думкою, проте вважаємо, що 

охоронні правовідносини не повинні зводитися лише до відносин 

матеріальної чи дисциплінарної відповідальності працівника за завдану 

шкоду у зв’язку з виконанням ним своїх трудових обов’язків, чи 

відповідальності роботодавця, зазвичай матеріального характеру, за 

порушення вимог відповідних нормативно-правових актів законодавства про 

працю.  

Ю.Ю. Томілова під охоронними відносинами розуміє врегульовані 

правовими нормами вольові суспільні відносини, що виникають між 

суб’єктом правової охорони і правопорушником на підставі наділення їх 

необхідною правомочністю і юридичними обов’язками, у межах яких 

реалізуються заходи державного примусу [103]. Дослідниця характеризує 

сутність охоронних відносин із огляду на їх суб’єктний склад. Так, 

зазначається, що охоронні відносини виникають між суб’єктом правової 

охорони і правопорушником. Також автор звертає увагу на те, що реалізація 

таких правовідносин здійснюється у зв’язку із наділенням суб’єкта правової 

охорони правомочністю притягувати винних до відповідальності, а також 

застосовувати до них заходи державного примусу. 
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С.С. Алєксєєв  же під охоронними правовідносинами розуміє 

правовідносини, які виникли в результаті неправомірної поведінки і які 

покликані вже не тільки врегульовувати певні відносини, але й забезпечувати 

охорону тих суспільних відносин, в яких його учасники перебували раніше, 

до скоєння правопорушення [104]. Звернемо увагу на те, що науковець 

цілком аргументовано підкреслює необхідність не лише поновлення 

порушених прав суб’єктів охоронних правовідносин, але й забезпечення 

того, щоб такі порушення не повторювались в майбутньому. 

М.Н. Марченко охоронні правовідносини трактує як правовідносини, що 

виникають у разі порушення суб’єктивних прав та обов’язків сторін та 

сприяють їх відновленню [105, с. 360]. Автор розглядає охоронні 

правовідносини дещо інакше, аніж інші дослідники, чиї позиції були нами 

проаналізовані. Звертається увага на те, що метою охоронних правовідносин 

є не притягнення до відповідальності правопорушників, а саме відновлення 

порушених прав сторін. 

Д.В. Радько пропонує визначення охоронних правовідносин як відносин, 

які виникають на підставі неправомірної поведінки суб’єкта і вимагають від 

держави певних дій, спрямованих на припинення порушення, відновлення 

порушених прав і свобод та застосування до порушника заходів державного 

примусу аж до покарання. Саме через такі відносини втілюється у життя 

охоронна функція права, яка полягає у встановленні заходів юридичного 

захисту і відповідальності та гарантії їх застосування і виконання [106]. 

Недоліком вищезазначених дефініцій є звуження ними дійсного змісту 

охоронних правовідносин. Ми дотримуємося позиції, що підстави 

виникнення охоронних правовідносин не можна зводити лише до певного 

виду правопорушення, а також необхідності відновлення порушених прав та 

застосування до порушників заходів державного примусу. Охоронні 

правовідносини є набагато ширшими за своїм змістом, оскільки значну їх 

частину складають контрольно-наглядові відносини, які виникають не з 
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моменту вчинення неправомірної дії певним суб’єктом, а з моменту 

формування середовища, охорону якого необхідно забезпечити.  

Аналогічну позицію займають такі вчені як К.М. Гусов і В.М.  

Толкунова, які до охоронних відносин у  трудовому праві відносять також 

відносини  з нагляду  та контролю за дотриманням трудового законодавства 

та охороною праці, а також відносини з матеріальної відповідальності 

роботодавців і працівників у сфері праці [20, с. 16-17]. Тобто, зійдемось на 

думці, що охоронні відносини у трудовому праві варто розглядати як такі, які 

виникають із метою ефективного функціонування регулятивних відносин у 

трудовому праві. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, ми пропонуємо сформулювати 

наступне визначення охоронних відносин у трудовому праві [107, с. 80]. 

Охоронні відносини у трудовому праві – це врегульований нормами права 

стійкий структурований суспільний зв’язок, який виникає між відповідними 

правомочними та зобов’язаними суб’єктами при реалізації ними своїх 

суб’єктивних прав, а також виконанні обов’язків, які є кореспондуючими по 

відношенню одне до одного, спрямований на забезпечення ефективного 

функціонування регулятивних відносин у трудовому праві та який 

функціонує завдяки силі правового і державного примусу. 

На нашу думку, для того щоб говорити про сутність охоронних 

правовідносин, необхідно проаналізувати підходи вчених до розуміння 

поняття «правовідносини» в цілому, а також визначити, який зміст в них 

вкладається на загальнотеоретичному рівні. Це дасть змогу проаналізувати 

загальні ознаки, що притаманні охоронним правовідносинам, а також 

виокремити спеціальні ознаки останніх. 

Так П А. Рачков розглядає відносини як об’єктивну та стійку структуру 

суспільних зв’язків, яка формується (складається і розвивається) в залежності 

від видів та предметів людської діяльності [108, с. 33]. Отже, як бачимо, 

вчений розглядає відносини як об’єктивну категорію. В тлумачному 

словнику термін «об’єктивний» означає: 1) який існує поза людською 
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свідомістю і незалежно від неї; незалежний від волі, бажань людини; 2) 

позбавлений упередження і суб’єктивного ставлення, безсторонній, 

неупереджений [109, с. 496]. Проте, на нашу думку, охоронні відносини не є 

відносинами об’єктивного характеру, оскільки вони формуються 

суспільством, його усвідомленим прагненням забезпечити виконання 

приписів закону, а також засновані на владному приписі держави вчиняти 

певним чином. Однак ми вважаємо за доцільне розглядати охороні відносини 

через стійку структуру, елементи якої знаходяться у тісному взаємозв’язку. 

Н.В. Варламова говорить про правовідносини як про юридичну 

категорію і вважає, що юридична наука визначає правовідносини як складну 

систему, котра складається з окремих елементів: змісту, суб’єктів і об’єктів. 

При цьому у зміст правовідносин вона вкладає сукупність суб’єктивних прав 

і обов’язків, які притаманні суб’єктам даних правовідносин [110, 111]. Згідно 

такого підходу, правовідносини розглядаються у сукупності їх елементів. 

Н.В. Варламова серед елементів виділяє зміст, суб’єкти і об’єкт, що у цілому 

відповідає загальновизнаним підходам, характерним для вітчизняної науки. 

О.Ф. Скакун визначає правовідносини як урегульовані нормами права і 

забезпечувані державою вольові суспільні відносини, що виражаються в 

конкретному зв’язку між правомочними і зобов’язаними суб’єктами [102, с. 

523]. Із точки зору О.Ф. Скакун, при розгляді правовідносин варто 

відштовхуватись від зв’язків між їх суб’єктами. Так дійсно, правовідносини є 

передусім суспільними відносинами, тобто зв’язками та взаємодією окремих 

осіб у процесі їх спільної діяльності.  

С.С. Алєксєєв трактує правовідношення як суспільний зв’язок, що 

виникає на основі норм права, в межах якого учасники мають суб’єктивні 

права і юридичні обов’язки, забезпечені державою [105]. Дослідник 

використовує формулювання «зв’язок», тобто стосунки, які виникають між 

різними індивідами. Підкреслюється, що такий зв’язок виникає на основі 

норм права, а також те, що суб’єкти правовідносин наділяються правами та 
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обов’язками, забезпеченими державою. Це означає, що розвиток такого 

зв’язку здійснюється на основі та у відповідності до правових норм. 

На наш погляд, в даних визначеннях розкриті ознаки, які притаманні 

охоронним відносинам як відносинам особливого характеру. Досить 

влучним, у даному випадку, є висловлювання про те, що це «зв’язок між 

правомочними та зобов’язаними суб’єктами», оскільки в охоронних 

відносинах особа, яка наділена правом вимоги діяти певним чином, завжди 

породжує відповідний обов’язок іншого суб’єкта вчиняти дії у відповідний, 

встановлений законом, спосіб, тобто права та обов’язки сторін 

правовідношення є кореспондуючими по відношенню одне до одного.  

Окрім того, будь-яке правовідношення забезпечується державним 

примусом. Дещо іншої думки в контексті охоронних відносин дотримується 

В.І. Щербина: «Коли мова йде про охоронні відносини, то серцевиною їх 

змісту є правовий примус. Саме правовий, а не державний, оскільки 

акцентується увага саме на правовій природі взаємостосунків між суб’єктами 

трудових правовідносин після вчинення одним із них правопорушення» [8, с. 

89]. На нашу думку, державний примус також не можна повністю виключати, 

оскільки будь-яке, встановлене державою правило поведінки, буде 

забезпечуватися силою державного впливу. Окрім того, держава, в певних 

випадках, з метою забезпечення виконання охоронними нормами своїх 

функцій, використовує засоби державного впливу, а також засоби 

державного примусу. 

Отже, як бачимо, підходи до розуміння поняття «правовідношення» в 

теорії права суттєво не відрізняються між собою. Саме тому можна виділити 

загальні ознаки, які притаманні будь-якому правовідношенню, і охоронному 

правовідношенню зокрема. До таких ознак належать: 1) наявність певного 

кола суб’єктів; 2) наявність об’єкта правовідношення (того, на що 

спрямована діяльність суб’єктів); 3) наявність змісту, який складають 

сукупність суб’єктивних прав і обов’язків суб’єктів даних правовідносин; 4) 

наявність стійкого взаємозв’язку і взаємозалежності між вказаними 
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елементами; 5) забезпеченість силою державного примусу. Отже, 

охоронному правовідношенню, на нашу думку, також притаманні ці ознаки, 

проте особливістю буде те, що їх основу складає не державний, а правовий 

примус. 

Варто зазначити, що на загальнотеоретичному рівні зміст 

правовідношення не зводиться лише до кола суб’єктивних прав і обов’язків 

відповідних суб’єктів. Вченими в межах змісту правовідносин проводиться 

його класифікація.  

Так, О.Ф. Скакун, розглядаючи питання про передумови виникнення 

правовідносин, виділяє два види змісту, які можуть бути притаманні 

правовідносинам: матеріальний і юридичний. Під матеріальним змістом вона 

розуміє реальні дії по використанню і здійсненню суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків; фактичну поведінку (дію чи бездіяльність), за якої 

одному суб’єкту надано право діяти певним чином, а на іншого покладено 

обов’язок до вчинення певних дій. Юридичний зміст складають суб’єктивні 

права, юридичні обов’язки, сукупність повноважень, а також  юридична 

відповідальність [102, с. 523]. Розглядаючи дане питання у контексті 

охоронних відносин, зробимо висновок, що матеріальний зміст охоронних 

відносин полягає у реальній поведінці та діях суб’єктів охоронних 

правовідносин, спрямованих на поновлення порушених прав, або ж 

ефективне функціонування трудових правовідносин. В свою чергу, 

юридичний зміст охоронних відносин складають суб’єктивні права сторін, у 

тому числі й порушені, юридичні обов’язки, повноваження (зокрема, щодо 

притягнення винної особи до відповідальності), юридична відповідальність. 

С.С. Алєксєєв, у свою чергу, в змісті правовідношення виділяє 

юридичну і фактичну його сторони. Під юридичним змістом науковець 

розуміє можливість певних дій чи необхідність утримання від заборонених 

дій зобов’язаної особи, а під фактичним змістом – самі дії, за  допомогою 

яких реалізуються права та обов’язки. Вчений також наголошує на тому, що 

юридичний і фактичний зміст не тотожні. На його думку, перше поняття є 
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значно ширшим та включає в себе невизначене коло можливостей, 

фактичний же зміст – це лише один з можливих варіантів реалізації 

суб’єктивного права [105]. Порівнюючи погляди даних вчених щодо 

класифікації змісту правовідносин, а також порівнюючи характеристику 

виділених видів, можна зробити висновок, що матеріальний і фактичний 

зміст не відрізняються за своєю суттю. Так само і сутність юридичного 

змісту правовідносин, яка формулюється даними дослідниками, є тотожною. 

Аналізуючи зміст поняття «охоронне правовідношення», вважаємо за 

доцільне зазначити, що воно є формою взаємодії суб’єктів права, відносини 

між якими складаються у стійку структуру соціальних зв’язків з метою 

реалізації інтересів і досягнення певних результатів. При цьому основним 

інтересом, в даному випадку, буде відшкодування збитків, які були заподіяні 

порушенням норм права, з метою досягнення результату у вигляді 

стабілізації та відновлення відносин, які існували до порушення, або хоча б 

приведення їх у придатний для подальшого функціонування стан.  

Однак з таким трактуванням охоронних правовідносин не погоджується  

В.Я Буряк. Вчений зазначає, що досягнення результату, який встановлюється 

законом, не завжди є основною метою правовідносин. Так, правовідносини, 

які виникають при вирішенні трудових спорів, спрямовані на захист прав та 

охоронюваних законом інтересів або окремого найманого працівника, або 

колективу найманих працівників, тобто основною метою є захист прав осіб. 

Саме тому, на думку вченого, точніше говорити про трудові правовідносини 

як про суспільні відносини, що виникають між суб’єктами трудового права з 

приводу реалізації прав чи законних інтересів або виконання обов’язків, які 

урегульовані нормами трудового права [112, с. 350]. 

Є.О Харитонов, розглядаючи охоронні правовідносини і досліджуючи їх 

конкретний зміст, виділяє як охоронні ту групу відносин відповідної галузі 

права, яка забезпечує нормальне функціонування регулятивних відносин цієї 

галузі [113, с. 240]. Ми поділяємо цю думку, оскільки вважаємо, що до 

системи охоронних відносин у трудовому праві входять також контрольно-
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наглядові відносини, основне призначення яких полягає в забезпеченні 

можливості реалізації суб’єктами своїх прав і виконання обов’язків у сфері 

дотримання трудового законодавства, а також законодавства з охорони праці.  

Узагальнюючи все вищезазначене, можна прийти до висновку, що 

більшість вчених розглядають зміст охоронних правовідносин через 

сукупність суб’єктивних прав та обов’язків сторін як учасників даних 

правовідносин, які полягають у можливості реалізувати особою своє право на 

захист, порушене неправомірною поведінкою суб’єкта, право на відновлення 

становища, яке існувало до вчиненої неправомірної дії, або на відшкодування 

шкоди, завданої такими діями. Проте дане узагальнення без належного його 

доповнення можна вважати доволі однобоким, оскільки до системи 

охоронних відносин відносяться не лише відносини, що виникають з факту 

правопорушення, а й, на нашу думку, контрольно-наглядові відносини, що 

фактично виникають одразу після створення суб’єкта, який виступає в ролі 

роботодавця, а також і процесуальні відносини як відносини захисту 

порушених прав працівника.  

Окрім того, видається можливим виділити юридичний і фактичний зміст 

даних правовідносин. При цьому юридичний зміст будуть складати норми, 

які надають особі можливість діяти певним чином з метою реалізації свого 

права, а фактичний зміст – самі дії, які вчиняє особа з метою його реалізації.             

В.І. Щербина з цього приводу зазначає, що юридичний зміст правовідносин 

складають суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів. Юридичний 

зміст охоронних правовідносин – це можливість певних дій уповноваженої і 

необхідність певних дій зобов’язаної особи. Якщо суб’єктивне право є 

визнана нормами за однією особою можливість, то обов’язок – це 

встановлена нормами для іншої особи необхідність (потреба) діяти або не 

діяти відповідним чином. Не може бути охоронної правової норми без 

правового обов’язку. В охоронних правовідносинах кожному правовому 

обов’язку мусить протиставлятися суб’єктивне право. Також слід говорити 

не стільки про суб’єктів прав, скільки про суб’єктів обов’язків.  Вчений 
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також вказує, що головна відмінна риса охоронних правовідносин полягає в 

тому, що в їх рамках застосовуються різноманітні заходи державного 

примусу. Об’єктом охоронних правовідносин є бажана, правова поведінка, 

яку має вчинити правопорушник на користь уповноваженої особи [8, с. 95-

96]. Так, із позиції В.І. Щербини можна зробити висновок про наступні 

особливості, які відображають зміст охоронних правовідносин: 1) можна 

одночасно виділити юридичний і фактичний зміст охоронних правовідносин; 

2) юридичний зміст охоронних правовідносин складають суб’єктивні права 

та юридичні обов’язки суб’єктів; 3) фактичний зміст охоронних 

правовідносин складають дії, які вчиняє особа з метою реалізації охоронних 

правовідносин; 4) в охоронних правовідносинах кожному правовому 

обов’язку протиставляється суб’єктивне право. 

Особливу увагу слід приділити стадіям розвитку охоронних 

правовідносин, оскільки саме вони дають чітке уявлення про особливості 

змісту охоронних правовідносин у трудовому праві [8, с. 96]. Через їх 

стадійність розкривається не тільки їх правова і суспільна сутність, але й 

правове і суспільне значення. 

Так, зміст охоронних правовідносин прийнято визначати також  

стадійністю реалізації охоронних норм відповідними суб’єктами. При цьому 

В.І. Щербина зазначає, що охоронні правовідносини проходять дві стадії: 1) 

від об’єктивного факту виявлення дисциплінарного проступку до 

встановлення його роботодавцем; 2) з моменту, коли роботодавець приймає 

рішення про застосування до працівника правових заходів, до моменту їх 

реалізації [8, с. 93]. Із виділенням у розвитку охоронних правовідносин цих 

двох стадій варто погодитись, виходячи із сутності кожної з них. 

На першій стадії змістом охоронних правовідносин виступає факт 

встановлення проступку, його ознак. Саме під час встановлення даного факту 

роботодавець наділяється колом суб’єктивних прав, які дозволяють йому 

зібрати якомога більше інформації про дане правопорушення. Проте, окрім 

суб’єктивних прав, на роботодавця також покладається ряд обов’язків, які 
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обмежують цю діяльність. Працівник, в даному випадку, також наділяється 

колом суб’єктивних прав (зокрема, можливістю дізнатися, в якому 

дисциплінарному порушенні його звинувачують). Поряд з цим на працівника  

покладається також ціле коло обов’язків, основними з яких є: не чинити 

перешкод у встановлені істини, підкорятися роботодавцю у випадку 

встановлення ним запобіжних заходів, наприклад, відсторонення працівника 

від виконання трудової функції на час проведення розслідування.  

Другу стадію прийнято вважати стадією реалізації.  Даний етап 

пов’язаний із притягненням винної особи до відповідальності, тобто на 

ньому відбувається реалізація норм трудового права. Як зазначає В.І. 

Щербина вказана стадія має особливе значення, саме на даній стадії 

основним змістом охоронних правовідносин є застосування до працівника 

несприятливих заходів впливу матеріального, морального та організаційного 

характеру, яке повинно відбуватися у встановленому законодавством 

порядку з врахуванням характеру і ступеня шкідливості вчиненого 

працівником проступку, а також з урахуванням особи працівника. Для 

суб’єкта, який вчинив протиправне діяння у вигляді дисциплінарного 

проступку, дана стадія охоронних відносин характеризується тим, що він 

зазнає несприятливих наслідків своєї поведінки [8, с. 94]. Тобто, якщо на 

першій стадії відбувається встановлення факту правопорушення, то дії, які 

відбуваються на другій стадії є наслідком цього встановлення. 

На нашу думку, до проаналізованих стадій можна додати ще дві, перша з 

них полягає в усвідомленні необхідності врегулювати певні відносини, а 

друга – у безпосередньому встановленні даних норм державою, тобто 

запропоновані стадії фактично включають періоди, під час першого з яких 

держава усвідомлює необхідність врегулювання певних питань, зокрема, 

коли постає потреба забезпечити належне виконання норм закону, а під час 

другого –забезпечує їх виконання. 

Щодо поняття «значення», то у словнику української мови воно 

розкривається через такі аспекти : 1) громадська, політична, історична і т. ін. 
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вага, роль кого-, чого-небудь; важливість; 2) суть чого-небудь, зміст [3; c. 

648].  З наведеного можна зробити висновок, що значення охоронних 

правовідносин розкривається через їх роль і важливість у суспільному житті, 

через визначення необхідності їх існування, яке відбувається через 

встановлення їх сутності, а також внутрішнього змісту.  

На нашу думку, основним призначенням охоронних правовідносин є  

забезпечення належного функціонування регулятивних правовідносин. 

Опосередковуючи захист прав та інтересів відповідних суб’єктів, 

притягнення осіб до юридичної відповідальності, вони формуються з метою 

забезпечення взаємозв’язку між регулятивними і процесуальними 

правовідносинами. Цей висновок також випливає з наступного. Оскільки 

охоронні правовідносини виникають на основі охоронних норм, то значення 

таких правовідносин може розкриватися через основну мету та призначення 

охоронних норм. 

 Так, на думку В. І. Щербини, головна мета охоронних норм – 

забезпечення ефективності дії норм, які направлені на регулювання відносин, 

що складають предмет трудового права. У цьому аспекті, зазначає вчений, 

важливо показати дієвість правової регламентації праці в умовах ринку і 

можливість суб’єктів реалізовувати права і виконувати обов’язки [8, с. 32]. 

Охоронні правовідносини виникають, перш за все, внаслідок 

неправомірної поведінки суб’єктів як негативна реакція на це з боку держави. 

Потреба в них виникає кожного разу тоді,  коли права та інтереси учасників 

правовідносин, окремої особи або суспільства в цілому потребують 

державно-правового захисту. Вони завжди виступають як владовідносини. За 

допомогою цих відносин реалізуються міри юридичної відповідальності, 

міри захисту суб’єктивних прав і законних інтересів, превентивні заходи 

державного примусу [114, с. 60]. Цей факт вказує на те, що трудові відносини 

пов’язані із системою примусу, дає змогу говорити про комплексний 

характер даних правовідносин, оскільки вони виступають, з одного боку, як 
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спосіб захисту прав, свобод і законних інтересів сторін трудового договору, а 

іншого, застосовуються у вимірі реалізації юридичної відповідальності.  

 Охоронні правовідносини є одним з найважливіших структурних 

елементів механізму правової охорони. Ю.Ю. Томілова говорить про те, що 

значення охоронних правовідносин обумовлено такими обставинами: 1) вони 

виникають внаслідок різного роду правопорушень; 2) вони визначають коло 

суб’єктів, на яких розповсюджуються у конкретній ситуації дія конкретних 

охоронних правових норм; 3) вони індивідуалізують поведінку конкретних 

суб’єктів у механізмі правової охорони шляхом конкретизації конкретних 

правових норм; 4) вони виступають необхідною умовою приведення в дію 

правових засобів суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; 5) без них не 

може бути реалізовано багато охоронних правових норм [104]. 

Важливе значення охоронних відносин проявляється також утому, що 

без них неможливе існування регулятивних норм, оскільки, на нашу думку, 

саме охоронні норми є тим засобом правового впливу, який дозволяє 

здійснювати їх реалізацію, а також відновлювати у випадку здійснення 

правопорушення одним із суб’єктів.  

Охоронні відносини прямо пов’язані із системою примусу у трудовому 

праві. Внаслідок цього вони знаходять своє застосування у сфері реалізації 

юридичної відповідальності, будучи одночасно інструментом захисту прав та 

законних інтересів суб’єктів трудових відносин. 

Виокремлення охоронних трудових відносин, які безпосередньо 

походять від трудових, із площини останніх мало місце завдяки існуванню 

таких кореспондуючих обов’язків як дотримання дисципліни праці та 

наявність відповідальності за порушення її вимог. Це чітко висвітлюється 

при розгляді різновидів відповідальності у трудовому праві. Так, у межах 

трудового права існують два особливі види відповідальності – дисциплінарна 

та матеріальна відповідальність. Таким чином, на нашу думку, охоронні 

відносини можуть бути включені до предмета трудового права. 
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Доцільною в даному контексті видається точка зору О.І. Процевського, 

який вбачає своєрідність даних відносин у наступному: хоч обов’язки 

додержуватися дисципліни праці, дбайливо ставитися до матеріалів, 

спецодягу, не допускати браку у роботі тощо і становлять зміст трудових 

відносин, проте недотримання їх тягне за собою початок перебігу інших, 

похідних від них відносин, зумовлених притягненням до відповідальності – 

матеріальної чи дисциплінарної [115, c. 18-20]. 

Таким чином, можна стверджувати, що основна роль трудових 

відносин на даному етапі суспільного розвитку полягає в тому, що вони, по-

перше, гарантують забезпечення права працівника на безпечні та здорові 

умови праці,  а по-друге – фіксують його обов’язок дбайливо ставитися до 

майна, належного роботодавцю, а у випадку вчинення порушення своїх 

обов’язків, що потягло за собою заподіяння шкоди – нести відповідальність 

певного виду. 

У цьому контексті варто звернути увагу на позицію О.М. Запорожця, 

який у своєму дисертаційному дослідженні стверджує, що основною метою 

механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві є 

належне впорядкування відносин у сфері охорони й захисту законних прав 

основних учасників трудових правовідносин, а також відносин, які 

виникають у зв’язку з притягненням винних осіб до юридичної 

відповідальності [9, c. 175]. При цьому вважаємо за доцільне зазначити, що 

відповідальність за охоронними відносинами у трудовому праві ґрунтується 

переважно на недержавному примусі, а отже,  не носить владного характеру. 

Для ґрунтовного розуміння змісту та сутності охоронних трудових 

відносин необхідно розглянути їх у наступних аспектах: аспекті стадій та 

аспекті поведінки після скоєння порушення. Перший відображає етапи, 

проходження яких має місце при кожному конкретному перебігу охоронних 

відносин, другий – особливості поведінки особи при застосуванні до неї 

матеріальної чи дисциплінарної відповідальності в контексті охоронних 
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відносин. Окрім того, через розуміння стадійності розкривається розуміння 

значення даних правовідносин. Розглянемо дані аспекти більш детально. 

Стадійність є притаманною охоронним правовідносинам ознакою, 

зміст якої полягає у неоднорідності перебігу даних відносин, необхідності 

проходження в ході даного процесу певних стадій, етапів. При цьому під 

стадією в даному контексті слід розуміти відокремлену сукупність дій, 

характерну проміжною ціллю, досягнення якої є необхідним логічним 

завершенням даного етапу.  

Таким чином, процес реалізації відповідних охоронних норм у 

трудовому праві, безсумнівно, характеризується чіткою стадійністю. Це 

випливає і з відповідних положень законодавства. Так, відповідно до ст.ст. 

148, 149 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі 

– КЗпП України) до того, як на особу буде накладено дисциплінарне 

стягнення, її протиправну поведінку повинно бути виявлено та зафіксовано 

[7]. Очевидно, що дане положення підтверджує тезу щодо такої 

характеристики охоронних відносин як стадійність. 

Розглядаючи дане питання, необхідно приділити особливу увагу 

теоретичним напрацюванням вчених з цього приводу. Так, зокрема, на думку 

В.І. Щербини, доцільним є виокремлення таких двох стадій, проходженням 

яких характеризується перебіг охоронних правовідносин у контексті 

відносин трудових: 

перша стадія – від об’єктивного факту дисциплінарного проступку до 

встановлення його роботодавцем; 

друга стадія – з моменту, коли роботодавець приймає рішення про 

застосування до працівника правових заходів, до моменту їх реалізації       [8, 

c. 95].  

Роль охоронних відносин, вочевидь, різниться залежно від стадії, яку 

вони проходять. Так, на першій із зазначених стадій вони відіграють скоріше 

стимулюючу роль, необхідну для встановлення факту наявності у певних 

діях складу правопорушення, його ознак – об’єктивних та суб’єктивних. 
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Друга стадія характерна поглибленням значення охоронних відносин, 

яке тепер відходить від стимулювання до ролі засобу, що забезпечує 

реалізацію дисциплінарної чи матеріальної відповідальності. Головним 

безпосереднім завданням охоронних відносин у межах даної стадії є, 

безумовно, видозміна зв’язків, що пов’язують працівника та роботодавця і, 

як наслідок, зміна їх юридичного становища в межах загальної площини 

трудових правовідносин. З моменту встановлення протиправного діяння 

працівника розпочинається перебіг процесу притягнення його до 

відповідальності, що, в свою чергу, виступає прямим виявом охоронних 

відносин, адже кінцевою метою даного процесу є настання несприятливих 

наслідків для особи (працівника), яка вчинила правопорушення у площині 

трудових відносин. До таких несприятливих наслідків слід віднести, зокрема, 

певні правові обмеження матеріального, організаційного або морально-

психологічного порядку, спрямовані на відшкодування шкоди, заподіяної 

роботодавцю правопорушенням, а також запобігання повторному вчиненню 

робітником правопорушення. Таким чином, у межах охоронних відносин 

створюється можливість для реалізації компенсаційної та превентивної 

функцій юридичної відповідальності. 

Окрім того, на думку В.І. Щербини, в охоронних правовідносинах 

знаходять свій вияв такі заходи правового примусу як заходи захисту та 

запобіжні заходи. Проте спрощена форма їх застосування, що 

встановлюється для них законодавством, тягне за собою і певний спрощений 

характер охоронних правовідносин в контексті трудового права, Так, 

відсутньою є глибока деталізація дій уповноваженої і зобов’язаної осіб, 

встановлено мінімум гарантій для зобов’язаної сторони, що чітко видно на 

прикладі ст.ст. 46 і 235 КЗпП України [8, c. 95]. 

Другим аспектом, в контексті якого слід розглядати зміст охоронних 

відносин, як було вказано вище, є аспект поведінки після скоєння 

порушення. В його рамках реалізація охоронних відносин відіграє значну 

практичну роль, дозволяючи бачити право в його динаміці та дії.  
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Аспект охоронних відносин, що має місце після вчинення 

правопорушення, знаходить свій вияв у поведінці особи, яка демонструє її 

безпосередньо після накладення матеріального чи дисциплінарного 

стягнення, а також вжиття засобів захисту прав та законних інтересів особи. 

При перебігу охоронних відносин в аспекті поведінки після скоєння 

правопорушення береться до уваги те, що особа буде уникати подальшого 

застосування до неї заходів стягнення, що може мати наслідком припинення 

трудових відносин. У цьому контексті охоронні відносини виконують 

превентивну функцію, забезпечуючи можливість для подальшого розвитку 

трудових відносин. 

Аргументованою є позиція М.М. Алєксєєва, відповідно до якої перебіг 

охоронних правовідносин матеріального характеру  має місце не лише у 

зв’язку з реалізацією заходів юридичної відповідальності, а й при 

застосуванні заходів захисту суб’єктивних прав та забезпечення виконання 

юридичних обов’язків [10, c. 150].  

У свою чергу, В.М. Лебедєв вважає, що підставою виникнення 

охоронних правовідносин є відхилення від вимог внутрішнього трудового 

розпорядку, встановленої договором належної поведінки суб’єктів, яке може 

мати як винний, так і невинний характер. Вчинені за відсутності вини 

порушення можуть спричинити лише застосування заходів захисту, в тому 

числі й запобіжних заходів; винні правопорушення передбачають вживання 

заходів не тільки захисту (запобіжних заходів), а й юридичної 

відповідальності, тобто тягнуть за собою відповідний розвиток, 

трансформацію охоронних правовідносин [11, c. 110]. 

Разом з тим, стверджуючи, що охоронні правовідносини виникають із 

порушенням суб’єктивного права однієї зі сторін, слід брати до уваги певні 

обставини. В цьому контексті необхідно звернути увагу на позицію            

В.І. Щербини, який вказує, що заходи захисту і запобіжні заходи 

застосовуються незалежно від наявності чи відсутності складу 

правопорушення або окремих його елементів. Дані заходи полягають лише у 
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примусовому виконанні або забезпеченні виконання свого раніше існуючого 

і порушеного обов’язку      [12, c. 12]. 

Важлива роль охоронних правовідносин у захисті прав та законних 

інтересів сторін трудового договору полягає у факті стимулювання 

притягнення осіб до відповідальності невідворотного характеру, а також у 

залученні держави у випадку недосягнення згоди щодо врегулювання 

розбіжностей між сторонами трудового договору. 

При цьому важливо пам’ятати, що охоронні відносини є, в першу 

чергу, соціально орієнтованими, тобто спрямованими на максимальне 

забезпечення одержання працівником соціальних благ у контексті трудових 

правовідносин. Так, охоронними відносинами забезпечується ряд 

мінімальних соціальних гарантій, необхідних у процесі праці, зокрема таких 

як мінімальна заробітна плата, фіксований максимальний та мінімальний 

робочий час, кількість днів відпустки, відповідні гарантії та компенсації 

тощо.  

Інша позиція з даного питання висловлюється Н.А. Плахотіною. 

Зокрема вона стверджує, що охоронні відносини в трудовому праві мають 

своїм вектором спрямованості реалізацію функції балансу інтересів між 

роботодавцем та працівником. Це також певним чином вказує на їх соціальну 

природу, адже зазначена функція сприяє максимальному забезпеченню 

інтересів обох груп суб’єктів у своєрідному «соціальному консенсусі», за 

якого найменшим чином обмежуються права даних груп [15]. 

Необхідно зазначити, що в межах охоронних відносин у трудовому 

праві, зокрема відносин із контролю та нагляду за здійсненням трудового 

законодавства, виявляються та фіксуються факти виконання суб’єктами 

трудового права своїх трудових обов’язків, а також випадки скоєння 

правопорушень. Коли в межах відносин контролю та нагляду виявляються 

такі правопорушення, то має місце притягнення винної особи до юридичної 

відповідальності незалежно від її волевиявлення. Як бачимо, в цьому 

проявляється наявність в механізмі притягнення до юридичної 
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відповідальності каральних властивостей та засобів примусу як складових 

охоронних відносин у трудовому праві. Таким чином, можна сказати, що при 

реалізації у межах охоронних відносин виховна функція трудового права 

набуває примусового характеру [15].  

Відповідно до позиції окремих науковців першоосновою, ядром 

охоронних відносин виступає захисна функція трудового права. Вона, 

здебільшого, знаходить свій вияв у здійсненні, незалежно від бажання 

працівника чи роботодавця, контролю та нагляду за дотриманням трудового 

законодавства, а також у притягненні тих суб’єктів трудового права, які 

допустили порушення покладених на них державою обов’язків, незалежно 

від їх волевиявлення, до юридичної відповідальності. Таким чином, 

прослідковується можливість набуття захисною функцією у межах 

охоронних відносин примусового характеру в процесі її реалізації [14, c. 4]. 

Проте дана думка є неоднозначною, адже захист особи має місце лише 

після порушення її суб’єктивного права, в той час як охорона включає в себе 

захист як спосіб притягнення до відповідальності. Контроль та нагляд є 

виявами суто охоронної функції, тому беззаперечне ототожнення її із 

функцією захисною видається помилковим та недоречним. 

У контексті дослідження охоронних відносин не можна оминути 

увагою існуючі на даний момент проекти нормативно-правових актів, які так 

чи інакше зачіпають дане питання. Що стосується безпосередньо актів щодо 

трудового права, то неможливо обійти увагою проект Трудового кодексу 

України. Так, статтею 2 даного законопроекту («Відносини, що регулюються 

Трудовим кодексом України») передбачено, окрім суто трудових, велику 

кількість відносин, пов’язаних із трудовими. Зокрема в контексті охоронних 

відносин у даному переліку можна виділити наступні підвиди: відносини 

відповідальності роботодавців та працівників, відносини умов праці, 

відносини нагляду і контролю за додержанням законодавства [13]. 

У процесі здійснення адаптації законодавства України до стандартів 

Європейського Союзу, яке наразі відбувається, змінюються і норми 
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трудового законодавства, проте навіть після необхідної трансформації 

основна спрямованість охоронних правовідносин – виховна функція, не 

зміниться. Дана функція має своїм безпосереднім об’єктом правосвідомість 

усіх верств населення та спричиняє опосередкований вплив на соціально 

значущу поведінку суб’єктів, будучи проявом виховних можливостей права.  

Від ефективності реалізації охоронної функції залежить успіх здійснюваних 

перетворень, дієвість нормативних актів, режим законності у країні та інші 

чинники, що обумовлюють суспільний прогрес [14, c. 3]. Розвиток охоронних 

відносин у ключі адаптації законодавства України до норм законодавства 

Європейського Союзу має значення як для правового виховання працівників, 

наприклад, у ході ознайомлення працівника з його правами та обов’язками, 

так і для виховного впливу на сторони трудового договору (що знаходить 

свій вияв у застосуванні системи заохочень та стягнень). 

Таким чином, можемо сказати, що охоронні відносини у трудовому 

праві відіграють багатоаспектну роль, об’єднуючи в собі різні за своєю 

сутністю функції: стимулюючу, захисну, превентивну, виховну тощо. Це 

свідчить про різноплановість охоронних відносин та наявність широкої 

площини для їх трактування залежно від того, в якому контексті вони 

розглядаються. 

Отже,  виходячи з вищезазначеного, ми приходимо до висновку про те, 

що зміст охоронних правовідносини у трудовому праві складає коло 

суб’єктивних прав та обов’язків суб’єктів даних відносин. Так, основним 

обов’язком працівника в охоронних відносинах є обов’язок, по-перше, по 

бережливому ставлення до майна роботодавця, по-друге, обов’язок з 

відшкодування шкоди, завданої матеріальним правопорушенням, по-третє, 

обов’язок понести покарання у випадку здійснення дисциплінарного 

правопорушення. До основних обов’язків роботодавця відноситься створення 

належних умов праці (безпечних для життя і здоров’я), а також дотримання 

законодавства у сфері охорони праці. Окрім того, на роботодавця 

покладається обов’язок із доведення вини працівника у випадку виявлення 
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ним правопорушення. Це створює гарантію захисту прав  працівника від 

необґрунтованого притягнення до юридичної відповідальності і до 

необґрунтованого застосування заходів примусу. Саме через визначеність 

даних прав та обов’язків основних учасників охоронних відносин у 

трудовому праві з’являється змога виокремити функції, які покликані 

виконувати охоронні відносини у трудовому праві. На нашу думку, саме 

через функції охоронних відносин у трудовому праві розкривається значення 

даних відносин, їх правовий зміст. Окрім того, існування охоронних відносин 

у вигляді контрольно-наглядових відносин забезпечує належне існування 

регулятивних відносин у трудовому праві, оскільки суб’єкти даних відносин 

уникають здійснювати порушення законодавства під страхом  виявлення 

останніх при здійсненні перевірки відповідними контролюючими суб’єктами, 

що, в свою чергу, створить загрозу застосування заходів примусу.  

 У цьому контексті В.І. Щербина звертає увагу на особливість 

охоронних правовідносин, яка полягає в тому, що в них не завжди присутній 

двосторонній взаємозв’язок між їх учасниками. Норма трудового права, 

надаючи право (можливість) одній стороні, одночасно покладає обов’язок на 

іншу, тобто в охоронних правовідносинах не може бути уповноваженої 

особи, коли немає зобов’язаної [8, с. 88].  

Аналіз змісту охоронних правовідносин також дозволив нам 

виокремити фактичну та юридичну його складові. До фактичного змісту 

охоронних правовідносин відноситься діяльність суб’єктів охоронних 

правовідносин, тобто безпосередня реалізація ними своїх функцій, а також 

юридичний зміст, який полягає у закріпленій можливості діяти певним 

чином. З цього приводу В.І. Щербина зазначає: «Фактичний зміст включає 

тільки один з можливих варіантів реалізації суб’єктивного права або 

юридичного обов’язку. Тоді як юридичний зміст – це можливість певних дій 

уповноваженої і необхідність певних дій зобов’язаної особи» [8, с. 90]. 

Окрім того, охоронні відносини набувають важливого значення у 

зв’язку з забезпеченням ними можливості захисту суб’єктами свого 
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порушеного права, оскільки ми вважаємо за доцільне включити до системи 

охоронних відносин в трудовому праві правовідносини процесуального 

характеру як правовідносини захисту порушеного права. Це означає, що 

охоронні правовідносини отримують поглиблену роль у забезпеченні цілого 

кола прав суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві.  

Охоронні відносини відіграють дуже важливу роль у забезпеченні 

належного функціонування  трудових відносин. Вони є тим стимулюючим 

засобом, який спонукає суб’єктів правомірно реалізовувати надані їм права, а 

також належним чином ставитися до своїх обов’язків. Так, ми погоджуємося 

з думкою В.В. Лазарева, який, виділяючи специфіку охоронної функції 

трудового права, фактично розкриває основне призначення охоронних 

відносин у трудовому праві. Так, вчений виокремлює такі специфічні 

особливості охоронної функції: 1) вона являє собою специфічний спосіб 

впливу на поведінку людей, що виявляється у спонуканні їх діяти певним 

чином під загрозою покарання шляхом встановлення певних санкцій, 

заборон, а також втіленням юридичної відповідальності; 2) вона вказує 

особам, які є учасниками суспільних відносин, на охорону яких цінностей 

спрямована діяльність держави (оскільки це виявляється встановленням 

правових приписів у певній сфері); 3) вона є показником  політичного і 

культурного рівня розвитку суспільства, гуманізму права [116, с. 126]. 

Охоронні відносини покликані забезпечити належне функціонування 

регулятивних відносин у трудовому праві, тобто створити всі умови, які 

гарантують можливість суб’єктам таких правовідносин найбільш повно 

реалізувати надані права та виконати покладені обов’язки. Найбільш дієвим 

спонукальним способом їх виконання виступає можливість зазнання певних 

обмежень або можливість покладення на суб’єкта додаткових обов’язків. 

Сукупність норм, що регулюють охоронні відносини у трудовому праві і 

встановлюють відповідні наслідки, показує рівень цінності тих чи інших 

суспільних зв’язків, рівень необхідності їх належного функціонування.  
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Здійснений аналіз дозволяє виділити такі особливості охоронних 

відносин у трудовому праві: 1) охоронні відносини у трудовому праві є 

відносинами суб’єктивного характеру, оскільки формуються винятково 

вольовою поведінкою суб’єктів таких відносин; 2) права та обов’язки сторін 

таких відносин є кореспондуючими по відношенню одне до одного, оскільки 

кожне право завжди обумовлює певний обов’язок; 3) основою таких 

правовідносин виступає правовий припис, який підкріплюється існуванням 

державного примусу; 4) вони є специфічною формою взаємодії суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві, яка спрямована на досягнення 

певного правового результату у вигляді належного функціонування 

регулятивних відносин у трудовому праві; 5) є засобом ефективної реалізації 

регулятивних норм трудового права; 6) об’єктом таких правовідносин 

виступає бажана правова поведінка зобов’язаного суб’єкта по відношенню до 

уповноваженого; 7) виступають важливим елементом механізму правової 

охорони, оскільки саме в охоронних правовідносинах у трудовому праві 

реалізуються охоронні норми; 8) охоронним правовідносинам у трудовому 

праві притаманна така ознака як стадійність, що означає необхідність 

поступової реалізації охоронних норм; 9) вони тісно пов’язані із системою 

правового примусу у трудовому праві, саме тому знаходять свою реалізацію 

в сфері юридичної відповідальності у трудовому праві, а також виступають 

своєрідним інструментом захисту порушених прав. 

Отже, як бачимо, рівень розвитку охоронних відносин у трудовому 

праві є, по суті, показником розвитку рівня трудових відносин в цілому, саме 

тому їх вдосконалення – одна з основних цілей розвитку не тільки 

практичної сфери, а й наукової, оскільки дослідження проблем на науковому 

рівні дасть змогу поліпшити рівень їх реалізації на практиці, а також 

дозволить віднайти нові шляхи їх розвитку. Охоронні відносини у трудовому 

праві також потребують подальшого розвитку, оскільки вони слугують 

своєрідним засобом належного функціонування регулятивних відносин у 
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трудовому праві, саме тому ефективність дії охоронних норм обумовлює 

ефективність реалізації регулятивних норм у трудовому праві. 

 

2.2 Система та функції охоронних відносин у трудовому праві  

 

Нині спостерігається тенденція до реформування трудових відносин, 

переходу до більш ефективних способів їх врегулювання. Важливу роль на 

даному етапі відіграє і вдосконалення охоронних відносин, які є одним з 

основних важелів, що забезпечує функціонування регулятивних відносин у 

трудовому праві.  Розширення кола суб’єктів охоронних відносин тягне за 

собою зміни в системі даних відносин, призводячи до її суттєвого 

розширення. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність постійного 

дослідження даних процесів з тим, щоб мати змогу забезпечити найбільш 

оптимальний рівень взаємодії її елементів, що, в свою чергу, надасть змогу 

досягти найбільш ефективного функціонування останніх. Дослідження 

функцій охоронних правовідносин дозволить більш повно розкрити їх 

сутність та призначення, оскільки функції виражають основні риси права і 

спрямовані на здійснення найважливіших завдань; окрім того, дослідження 

функціонального призначення охоронних відносин сприятиме визначенню 

основних напрямків їх впливу на суспільні відносини, а також забезпечить 

розроблення концепції найбільш оптимального і найбільш ефективного 

функціонування останніх. 

Перш ніж говорити про систему охоронних правовідносин в трудовому 

праві, необхідно визначити, що являє собою поняття «система». Відповідно 

до тлумачного словника української мови термін «система» означає  

сукупність елементів, одиниць, частин, які об’єднані за спільною ознакою; 

будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин [117; с. 204].  Тобто, згідно такого розуміння під 

системою охоронних правовідносин в трудовому праві варто розуміти їх 
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сукупність. При цьому, така сукупність має бути єдиною, а кожен елемент 

об’єднаним за спільною ознакою.  

С.І. Ожегов у тлумачному словнику російської мови під «системою» 

розуміє: 1) визначений порядок у розміщенні і взаємодії; 2) форма організації 

чогось; 3) ціле, яке являє собою єдність закономірно розташованих і 

взаємопов’язаних між собою частин [118]. Такий підхід є по суті ідентичним 

до попереднього розглянутого. Система роз’яснюється одноасно як порядок, 

форма організації та єдине ціле, яке формує низка елементів. Систему 

охоронних відносин все ж найбільш доцільно тлумачити у третьому 

розумінні, як ціле, яке являє собою єдність частин.  

Отже, на нашу думку, під системою охоронних відносин слід розуміти 

сукупність впорядкованих, взаємопов’язаних та закономірно розташованих 

елементів, які виступають складовими частинами таких правовідносин. 

Аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновок, що більшість 

вчених структурними елементами, одиницями системи охоронних 

правовідносин вважає інші правовідносини, які є доволі вузькими за своїм 

змістом і функціонують виключно у певній сфері правового регулювання. 

Так А.М. Запорожець виділяє такі складові елементи охоронних відносин у 

трудовому праві як: 1) відносини з нагляду та контролю за охороною праці та 

дотриманням трудового законодавства (контрольно-наглядові відносини);            

2) відносини  з матеріальної відповідальності сторін трудового договору 

[119]. 

Ми вважаємо, що об’єднання даних відносин в окрему систему 

охоронних правовідносин було б неможливим, якби ці компоненти не 

містили кола характерних ознак, які притаманні для кожного з зазначених 

видів правовідносин. Саме вони і поєднують їх в окрему групу охоронних 

відносин в трудовому праві. 

Так, на думку А.М. Запорожець, відносини з матеріальної 

відповідальності сторін трудового договору повністю відповідають 

класичним характеристикам охоронних правовідносин, які сформульовані у 
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теорії права [119]. Проте, на нашу думку, відносини з матеріальної 

відповідальності можна розділити ще на дві групи, в залежності від того, хто 

є суб’єктом вчиненого правопорушення. Так, ми пропонуємо виділити 

правовідносини з матеріальної відповідальності працівника, які виникають 

внаслідок вчинення дисциплінарного матеріального правопорушення, а 

також правовідносини матеріальної відповідальності роботодавця, які 

виникають внаслідок вчинення трудового матеріального правопорушення. 

Матеріальне правопорушення працівника – його протиправне, винне 

(умисне або необережне) діяння (дія або бездіяльність), що посягає на 

майнові інтереси роботодавця у трудових правовідносинах шляхом 

заподіяння прямої дійсної шкоди засобам виробництва, які 

використовуються на підприємстві, в установі, організації для досягнення 

ними статутних цілей [120, с. 8]. 

Отже, як бачимо, для виникнення даного правовідношення необхідний, 

по-перше, юридичний факт, яким у даному випадку виступає 

правопорушення, тобто винне протиправне діяння, що спричинило 

матеріальну шкоду, по-друге, ці правовідносини спрямовані на притягнення 

винної особи до відповідальності [119]. В.І. Щербина зазначає, що особливу 

увагу слід акцентувати саме на об’єктивній стороні даного правопорушення. 

Зокрема у частинах 1 і 2 статті 130 Кодексу законів про працю законодавець 

двічі акцентує увагу на протиправності діяння працівника, його дії або 

бездіяльності. Це випливає із спеціальних обов’язків працівника щодо 

бережливого ставлення до майна підприємства, установи, організації і 

вжиття заходів по запобіганню шкоди, які закріплені у частині 2 статті 131 

Кодексу законів про працю [120, с. 10]. 

Окрім того, потрібно звернути увагу на предмет правопорушення. Ним у 

дисциплінарному матеріальному правопорушенні виступає конкретне майно 

роботодавця, тобто засоби виробництва, які використовуються на 

підприємстві, установі, організації з метою здійснення своєї діяльності. 
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Трудове матеріальне правопорушення – це винне порушення 

роботодавцем своїх обов’язків у трудових правовідносинах, що спричинило 

дійсну шкоду матеріального характеру для працівника [120, с. 11]. 

Охарактеризувати склад, основні ознаки даного правопорушення 

пропонуємо шляхом аналізу  суб’єктів даного правопорушення, діяння з 

об’єктивної і суб’єктивної сторони, об’єкта правопорушення. 

Виходячи з визначення, можна сказати, що суб’єктом цього 

правопорушення є роботодавець, який заподіяв матеріальну шкоду 

працівнику. 

Суб’єктивним елементом трудового матеріального правопорушення є 

вина роботодавця. Проте, як зазначає В.І. Щербина, у даному випадку постає 

проблема у зв’язку з тим, що дуже важко визначити вину підприємства, що є 

системою і складається з колективу працівників, а також адміністрації [120]. 

Проте, на нашу думку, в даному випадку відповідальними будуть особи 

органу, який уповноважений приймати на роботу працівників. 

Об’єктивну сторону даного правопорушення складає винна, 

протиправна поведінка роботодавця, яка призвела до матеріальних втрат 

працівника. При цьому ці матеріальні втрати  є дійсною шкодою 

матеріального характеру. Так, наприклад, при незаконному звільненні 

прямою дійсною шкодою буде втрачений працівником за час вимушеного 

прогулу заробіток. Особливістю є те, що шкода, як правило, співвідноситься 

із заробітною платою працівника. 

Обов’язковим елементом цього правопорушення є причинний зв’язок 

між порушенням роботодавцем свого обов’язку і виникненням дійсної шкоди 

матеріального характеру у працівника. Як зазначає В.І. Щербина, 

особливістю матеріальної відповідальності у трудовому праві є визнання 

правового значення не тільки за прямим причинним зв’язком між 

порушенням обов’язку і шкодою, а й у деяких випадках і за непрямим 

причинним зв’язком, коли порушення обов’язку було передумовою 

спричинення шкоди іншою особою або подією [120, с. 11-12]. Іншими 
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словами, причинний зв’язок між порушенням роботодавцем свого обов’язку і 

виникненням дійсної шкоди матеріального характеру у працівника може 

існувати навіть тоді, коли шкода завдається іншою особою. 

Отже, як бачимо, трудове матеріальне правопорушення і дисциплінарне 

матеріальне правопорушення мають подібний склад, відрізняючись лише за 

суб’єктом заподіяння матеріальної шкоди, а також за об’єктом, на яке 

спрямоване протиправне винне правопорушення. 

Саме це дозволяє об’єднати їх в групу правовідносин, які складають 

правовідносини з матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 

Ми вважаємо, що до системи охоронних правовідносин необхідно також 

включити правовідносини, які виникають у випадку здійснення 

дисциплінарного проступку працівником. 

Дисциплінарний проступок працівника – це його протиправне, винне  

(умисне або необережне) діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на трудову 

дисципліну на підприємстві, в установі, організації та господарську владу 

роботодавця шляхом невиконання або неналежного виконання працівником 

своїх трудових обов’язків, зловживання або перевищення прав, порушення 

заборон чи обмежень [120, с. 9]. 

Суб’єктом  дисциплінарного проступку є працівник, з яким було 

укладено трудовий договір і який порушує порядок функціонування 

підприємства, установи, організації. 

Об’єктивною стороною даного проступку є винне, протиправне діяння, 

шкідливі наслідки, причинний зв’язок між діянням і наслідками. При цьому, 

як підкреслює В.І. Щербина, причинний зв’язок між діянням і наслідками 

має носити безумовний характер [120, с. 9]. 

На підставі вищезазначеного ми можемо стверджувати, що за своїм 

складом дані правопорушення, які є підставою виникнення охоронних 

правовідносин у трудовому праві, є дуже подібними, відрізняючись лише за 

суб’єктом вчинення відповідного правопорушення або за об’єктом, на яке 

посягає вказане діяння.  
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Аналізуючи систему охоронних правовідносин, необхідно також вказати 

на їх місце у галузі трудового права. Так А.М. Запорожець з цього приводу 

зазначає, що дані правовідносини по відношенню до трудових можуть 

виступати у двох формах: 1) як відносини, які супутні трудовим (тобто такі, 

що протікають паралельно з трудовими); 2) як відносини, що випливають з 

трудових (тобто такі, що виникають після припинення трудових відносин) 

[119].  

Слід зазначити, що дані правовідносини завжди спрямовані на 

притягнення особи, яка порушила норми трудового права, до юридичної 

відповідальності з метою його відновлення. Окрім того, важливим, на наш 

погляд, є те, що дані правовідносини носять «разовий» характер, тобто вина 

виникає лише після вчинення відповідної протиправної дії і припиняється 

тоді, коли право було відновлено, а винна особа притягнена до 

відповідальності. Тобто дані відносини припиняються після досягнення 

результату, для якого вони виникали. 

Щодо контрольно-наглядових відносин у трудовому праві, то вчені 

пропонують виділити такі їх ознаки. По-перше, вони виникають з моменту 

утворення роботодавця як суб’єкта трудового права. По-друге, для 

виникнення цих правовідносин не є обов’язковою наявність такого 

юридичного факту як правопорушення. По-третє, контрольно-наглядові 

відносини у трудовому праві далеко не завжди спрямовані на  притягнення 

когось до юридичної відповідальності.  Ці правовідносини пов’язані з 

виявленням підстав для притягнення винних осіб до відповідальності, тобто 

конкретних фактів невиконання або неналежного виконання певними 

особами своїх обов’язків у сфері охорони праці, організаційно-управлінській 

сфері тощо. По-четверте, відносини з нагляду  та контролю за охороною 

праці  та дотриманням трудового законодавства є триваючими, оскільки вони 

не мають конкретної разової мети, досягнення якої буде правозупиняючим 

юридичним фактом для цих відносин [119].Співвідношення контрольно-

наглядових відносин з трудовими правовідносинами, на думку вчених, 
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можливо здійснити через розкриття різновидів контролю у даній сфері. С.Ф.  

Васлічев з цього приводу зазначає: «Залежно від того, на якій стадії 

діяльності контролюючого органу або організації проводиться перевірка, 

розрізняють попередній  та поточний контроль.  Попередній  контроль 

здійснюється до прийняття адміністрацією відповідного рішення, щоб не 

допустити порушення прав і законних інтересів працівників. Що ж до 

поточного контролю, то він дозволяє запобігти порушенням законодавства 

про працю та охорону праці, а також виявити вже допущені порушення» [71, 

с. 13]. Тобто, як бачимо, даний контроль може здійснюватися як перед 

наймом працівників і початком виробництва, так і під час функціонування 

підприємства. 

В науці також триває дискусія щодо включення до системи охоронних 

відносин правовідносин з вирішення трудових спорів. Так, наприклад,             

Д.А. Морозов пропонує віднести до системи охоронних відносин відносини з 

вирішення трудових спорів [68, с. 4]. Проте, як зазначає Н.А.Плахотіна, дані 

відносини виходять за межі трудового права, оскільки вони носять 

процесуальний характер [69, с. 406].  На думку Н.О. Башмакової та 

О.С. Заржицького, трудовий процес – це система юридичних процедурних 

засобів, які забезпечують у необхідних випадках реалізацію охоронних 

трудових правовідносин [121]. З цього, на наш погляд, випливає той факт, що 

процесуальні відносини реалізуються як відносини захисту, вони виникають, 

коли постає необхідність захисту і відновлення порушених прав суб’єктів 

трудових відносин. У цьому контексті В.В. Лазор зазначає: «Процесуальні 

відносини  з вирішення трудових спорів та конфліктів носять охоронний 

характер, оскільки спрямовані на захист прав та інтересів сторін трудових 

правовідносин» [70]. Такої ж думки дотримується і Т.І. Ілларіонова, яка 

говорить про те, що «правовий захист є лише конкретизованою за метою 

формою прояву функцій охорони» [122, с. 65]. Ми вважаємо, що захисні 

правовідносини є більш вузьким поняттям по відношенню до охоронних, 

вони є частиною їх. Охоронні правовідносини існують завжди, навіть тоді, 
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коли право не порушене, вони забезпечують реалізацію прав учасниками 

трудових відносин, захисні ж відносини виникають у тому випадку, коли 

постає необхідність у відновленні порушених прав. У тлумачному словнику 

української мови слово «охороняти» вживається в таких значеннях: 1) 

оберігати від небезпеки кого-, що-небудь; 2) забезпечувати, гарантувати 

недоторканність кого-, чого-небудь; 3) захищати від чого-небудь [110, с. 

825]. Тобто, як бачимо, захист є однією з форм здійснення охорони певних 

суспільних відносин. На нашу думку, саме під час захисту порушених прав 

суб’єктів відбувається застосування процесуальних норм, тому ми вважаємо 

за доцільне включити в систему охоронних відносин у трудовому праві 

процесуальні відносини. 

Наведену думку не поділяє А.М. Запорожець, говорячи про те, що 

процесуальні відносини у цілому не є власне охоронними. Вона зазначає, що 

вони можуть бути спрямовані на виникнення охоронних правовідносин, 

тобто  охоронні відносини, на її погляд, можуть виступати одним з об’єктів 

процесуальних відносин.  Науковець, зокрема,  наводить приклад, коли 

об’єктом відносин з вирішення трудового спору про відшкодування 

роботодавцю матеріального збитку, заподіяного незаконними діями 

працівника, виступають охоронні відносини із залучення працівника до 

матеріальної відповідальності [119].  Отже, процесуальні відносини  у цьому 

випадку не є охоронними, а виступають засобом, здатним вплинути на 

виникнення охоронних відносин.  Акт застосування права, яким 

завершуються процесуальні відносини, може надалі виступати тим 

юридичним фактом, на підставі якого виникнуть правовідносини  із 

притягнення працівника до матеріальної відповідальності. 

Разом з тим охоронні правовідносини, у тому числі й відносини  з 

притягнення сторін трудового договору до матеріальної відповідальності, 

можуть виникати і без опосередкованості відносинами з вирішення трудових 

спорів.  Тому ототожнювати ці відносини з охоронними відносинами у 

трудовому праві не є доцільним [119]. Ми загалом підтримуємо позицію, що 
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охоронні і процесуальні відносини не можна ототожнювати, проте вважаємо, 

що процесуальні правовідносини є частиною охоронних, оскільки саме за їх 

допомогою в певній мірі здійснюється захист порушених прав і саме вони 

врегульовують порядок відновлення порушеного права. 

Узагальнюючи все вищезазначене, пропонуємо виділити таке коло 

правовідносин, які виступають складовими елементами системи охоронних 

відносин трудового права: 

1) відносини  з матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору, які, в свою чергу, складаються з: а) дисциплінарної 

матеріальної відповідальності працівника; б) трудової матеріальної 

відповідальності роботодавця; 

2)  відносини з дисциплінарної відповідальності працівника; 

3) відносини з нагляду та контролю за охороною праці та 

дотриманням трудового законодавства (контрольно-наглядові відносини);  

4) трудові процесуальні відносини як відносини захисту 

порушених прав. 

Підсумовуючи вищезазначене, ми прийшли до висновку, що  систему 

охоронних відносин у трудовому праві необхідно розширити, включивши до 

неї не тільки відносини, що виникають із правопорушень і є підставою для 

притягнення особи до юридичної відповідальності у трудовому праві, а й 

контрольно-наглядові відносини – правовідносини, що виникають ще до 

вчинення стороною трудового договору правопорушення. Окрім того, на 

нашу думку, необхідно включити в систему охоронних відносин у трудовому 

праві процесуальні відносини. 

Переходячи до питання про функції охоронних відносин у трудовому 

праві, необхідно, в першу чергу, зрозуміти, що означає дане поняття. У 

тлумачному словнику української мови слово «функція» вживається у таких 

значеннях: 1) явище, яке залежить від іншого явища, є формою його 

виявлення і змінюється відповідно до його змін; 2) робота кого-, чого-небудь, 

обов’язок, коло діяльності когось, чогось [123, с. 653]. Друге наведене 
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значення поняття «функція» не може роз’яснювати правові явища, адже 

безпосередньо окреслює людську діяльність. Щодо першого значення, можна 

зробити висновок про те, що функції охоронних відносин у трудовому праві 

можна розглядати як форму виявлення охоронних відносин на практиці. 

В.І. Прокопенко, в свою чергу, звертав увагу на латинське походження 

терміна «функція», що означає обслуговування, діяльність. Функції права, на 

його думку, – це основні напрямки його впливу, що відображають службове 

призначення права [124, с. 23]. Знову ж таки, загальнотеоретичне розуміння 

варто пов’язати із діяльності конкретних індивідів. Щодо роз’яснення В.І. 

Прокопенком сутності функцій права, то із таким розумінням варто 

погодитись. Єдиний момент – дещо спірне формулювання «службове 

призначення права». Але разом із тим, відзначимо, що у правовій доктрині 

нашої держави наявна низка інших підходів, сформульованих досконаліше.  

У теорії права під функціями прийнято розуміти основні напрямки і 

систему способів впливу права на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування [102, с. 262].  Такий підхід вважаємо досконалішим із огляду 

на те, що автором зазначається мета впливу права на суспільні відносини. 

Нею є їх упорядкування. Тож, на основі цього підходу можна зробити 

висновок, що функціями охоронних відносин у трудовому праві варто 

розуміти напрями їх впливу на трудові правовідносини. У даному випадку 

мова не йде про упорякування, втім очевидно, що охоронні відносин 

доповнюють трудові та спряють їх нормальному функціонуванню.  

У більшості випадків з функцією пов’язується спрямований вплив 

системи на певні сторони зовнішнього середовища [125, с. 45]. Саме через 

функції охоронних правовідносин трудового права визначається їхня 

сутність та зміст [126, с. 112].  

С.Л. Лисенко під функціями охоронних відносин розуміє основні 

напрямки дії права на суспільні відносини з метою їх врегулювання [101, с. 

135]. Дана дефініція є значно ближчою до сутності досліджуваного поняття, 

аніж попередня проаналізована. Втім, варто звернути увагу на її 
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загальнотеоретичний характер. По суті, таким самим чином можна 

роз’яснити поняття функцій, притаманних будь-якому праововму явищу. А 

отже, погодившись із доцільністю такого підходу, з однієї сторони, 

зауважимо, що специфіка функцій охоронних відносин у даній дефініції не 

була врахована взагалі.  

М.В. Цвік визначає функції права як головні напрямки впливу права на 

суспільні відносини, які визначаються соціальним призначенням права в 

різних сферах суспільного життя [127, с. 154]. Дефініція, запропонована М.В. 

Цвіком, є близькою до тієї, яку сформулював В.І. Прокопенко. Так само, 

функціїї права пояснюються як напрямки впливу права на суспільні 

відносини. При цьому, автор підкреслює, що такі напрямки є головними. Це 

означає, що у цілому можна видлити низку способів, у які право впливає на 

суспільні відносини. Втім, не кожен із таких способів може бути визначений 

як функція. Також автор робить висновок, що напрямки впливу права 

визначаються соціальним призначенням права. Таке формулювання є значно 

досконалішим, аніж «службове призначення права». Під соціальним 

призначенням права варто розуміти закріплення важлих суспільних відносин 

в різних сферах суспільного життя, викорінення негативних явищ, створення 

умов для розвитку нових суспільних відносин тощо. Тобто, у даному 

контексті досліджуване поняття дійсно розкривається досконаліше.  

На думку В.М. Корельського та В.Д. Перевалова, функції права – 

основні напрямки впливу права на різні сфери суспільного життя, саме через 

функції забезпечується, на їхню думку, «робота» правових норм [128, с. 355]. 

По суті, такий підхід не суперечить зробленим нами раніше висновкам, лише 

звернемо увагу на досить спірне формулювання «робота» правових норм. 

А.М. Шульга вважає, що функції права – це напрямки його впливу на 

суспільні відносини [129]. Такий підхід перебуває в основі переважної 

більшості концепцій визначення поняття «функція права». В його основі 

лежить загальнотеоретичне розуміння функцій, а також урахування того, що 
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одним із завдань права є вплив на суспільні відносини. Відповідно, функції 

окреслюють яким саме чином цей вплив здійснюється..  

Такої ж думки дотримується і ряд вчених, які вважають, що значення 

права, його сутність виявляються в його функціях, в яких відображені 

основні напрямки впливу права на суспільні відносини і поведінку людей, а 

також узагальнююча характеристика дії юридичних норм [128, с. 241]. 

Отже, на основі усіх проаналізованих підходів можна зробити висновок, 

що функції права мають подвійне значення. По-перше, вони відображають 

основні напрямки впливу права на суспільні відносини і поведінку людей; 

по-друге, вони відображають узагальнюючу характеристику дії юридичних 

норм. 

Таким чином, зробимо висновок, що функціями права є головні напрями 

та система способів його впливу на суспільні відносини й поведінку людей з 

метою їх упорядкування, що відображають службове призначення права й 

узагальнюючу характеристику дії юридичних норм, та визначаються 

соціальним призначенням права в різних сферах суспільного життя. 

У науці відсутні підходи щодо визначення поняття «функції охоронних 

відносин у трудовому праві». Тому ми пропонуємо своє тлумачення даної 

правової категорії. Так, на нашу думку, під функціями охоронних відносин у 

трудовому праві слід розуміти основні напрямки впливу охоронних відносин 

на суспільні відносини, тобто діяльність певних уповноважених суб’єктів 

охоронних відносин, яка спрямована на  здійснення владного впливу на 

інших суб’єктів  за допомогою спеціальних прийомів, способів і методів, що 

є характерними винятково для охоронної функції трудового права. 

На наш погляд, функції охоронних відносин у трудовому праві за 

змістом означають те саме, що охоронні функції трудового права, оскільки 

мають спільну мету – забезпечення ефективності дії норм, які складають 

предмет трудового права. Саме тому ми вважаємо за можливе розглядати 

види функцій охоронних відносин у трудовому праві через призму охоронної 

функції трудового права. Так В.І. Щербина пропонує виділяти такі 
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підфункції, які властиві охоронній функції трудового права: 1) каральна; 2) 

компенсаційна; 3) запобіжна. При цьому він звертає увагу на відносну 

самостійність даних функцій в межах охоронних відносин, що виникають у 

трудовому праві [8, с. 48-50]. 

Ми підтримуємо позицію О.Л. Стрельник, яка вважає, що існування 

каральної функції охоронних відносин у трудовому праві обумовлено тим, 

що одним з основних структурних елементів системи охоронних відносин в 

трудовому праві є відносини відповідальності (матеріальної, 

дисциплінарної). Отже, каральна функція – це напрям правового впливу на 

суб’єктів правопорушення, що відповідає принципам юридичної 

відповідальності та полягає в осуді, позбавленнях особистого та майнового 

характеру [130]. 

Каральна функція чинить вплив як акт відплати держави щодо 

правопорушника, а також виступає як засіб, що запобігає новим 

правопорушенням [131, с. 51]. Основним завданням охоронних 

правовідносин, у даному випадку, є застосування до  правопорушника 

заходів відповідальності, які полягають у покладенні на нього додаткових 

обов’язків.   

Ця функція «виступає уособленням негативної реакції держави на 

скоєне правопорушення, це акт покарання від імені держави» [132, с. 512]. 

Проте, на нашу думку, цю функцію охоронних правовідносин не можна 

вважати головною та переважаючою, оскільки основним завданням при 

порушенні трудових прав є поновлення права, відновлення становища, яке 

існувало до порушення. Каральні заходи є переважаючими, наприклад, при 

накладенні на працівника дисциплінарного стягнення у випадку вчинення 

ним дисциплінарного проступку. Окрім того, можна говорити про те, що 

покладення на працівника обов’язку відшкодувати матеріальну шкоду також 

покликано виконати каральну функцію охоронних правовідносин. 

Наступними пропонуємо розглянути компенсаційну та відновлювальну 

функції охоронних правовідносин, які, на нашу думку, дуже тісно пов’язані 
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між собою. У першу чергу слід зазначити, що серед науковців на сьогодні не 

сформовано єдиної позиції щодо окремого/спільного функціонування цих 

функцій. Ряд вчених ототожнюють компенсаційну та відновлювальну 

функції, вважаючи ці терміни взаємозамінними. Так, наприклад, О.Ф. 

Скакун, висвітлюючи функції юридичної відповідальності, стверджує 

наступне: «Відновлювальна або компенсаційна функції спрямовані на 

відновлення незаконно порушених суб’єктивних прав, на примусове 

виконання невиконаних юридичних обов’язків. Правовідновлювальні санкції 

мають абсолютно визначений характер: розмір заподіяної шкоди може бути 

точно встановлений незалежно від обставин правопорушення» [102, с. 646].  

Як бачимо, науковець у даному випадку ототожнює ці дві функції. 

Проте існує і протилежна точка зору, прихильники якої відмежовують 

відновлювальну та компенсаційну функції і ведуть мову про кожну з них 

окремо. Причому, як зазначає В.В. Середюк,  «зміст цих функцій, з огляду на 

їх тлумачення різними вченими, не зовсім збігається» [133]. Тобто фактично 

відбувається ситуація, коли їх просто неможливо ототожнити. Так, 

наприклад, на думку С.С. Алєксєєва, компенсаційна функція притаманна 

майновій відповідальності. Стягнення заподіяної шкоди з правопорушника 

компенсує збитки потерпілої сторони, відновлює її майнові права [134, с. 

371]. Проте, як зазначає О.В. Зелена, саме відновлювальна функція 

відповідальності задається охоронною функцією права. Вона становить 

собою напрям впливу норм юридичної відповідальності на свідомість та 

поведінку людей, спрямований на приведення до попереднього нормального 

стану суспільних відносин, правового статусу суб’єктів [135, с. 92].  

На нашу думку, для того щоб говорити про тотожність чи відмінність 

даних функцій, необхідно, в першу чергу, з’ясувати їх значення. Так у 

тлумачному словнику з української мови термін «відновлення» вживається у 

таких значеннях: 1) надавати попереднього вигляду чому-небудь 

пошкодженому; приводити до попереднього стану; 2) знову починати 

перервану дію [136, с. 611]. Термін «компенсація» означає: 1) 
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відшкодування, зрівноважування, винагорода за що-небудь; а також сума, 

яку сплачують як відшкодування, винагороду, покриття витрат [137, с. 50]. 

Отже, проаналізувавши значення цих двох понять, ми приходимо до 

висновку, що вони не є тотожними. Оскільки відновлення передбачає собою 

надання пошкодженому майну попереднього стану, тобто такого, який 

існував до порушення, а компенсація може означати й заміну такого 

пошкодженого майна або відшкодування тих матеріальних втрат, яких зазнав 

роботодавець, при цьому пошкоджене майно може бути і не відновлене до 

попереднього стану. Окрім того, виходячи із спрямованості тих заходів, які 

застосовує держава до порушника трудових прав, можна зробити висновок, 

що охоронні трудові відносини покликані виконувати в більшій мірі саме 

компенсаційну функцію, тобто спрямовані на відшкодування втрат, зокрема 

матеріального характеру, наприклад, при вчиненні дисциплінарного 

матеріального правопорушення працівником, яким завдано шкоду майну 

підприємства. Це також підтверджується нормами Кодексу законів про 

працю України. Так, більшість норм передбачає покриття завданої шкоди за 

рахунок відрахувань із заробітної плати працівника, який заподіяв шкоду [7], 

тобто бачимо прояв саме компенсаційної функції охоронних відносин у 

трудовому праві. Проте Кодексом законів про працю України також 

передбачена можливість відновлення майна. Зокрема в статті 130 Кодексу 

законів про працю зазначено, що працівник, який заподіяв шкоду, за згодою 

власника може «поправити пошкоджене» [7]. 

Охоронні відносини в трудовому праві покликані також виконувати 

превентивну функцію або виховну функцію. Слід одразу зазначити, що 

погляди вчених з цього приводу відрізняються. Більшість вчених 

ототожнюють виховну і превентивну функції. Так, наприклад, О.Л. 

Стрельник, говорячи про зміст даних функцій, зазначає, що  виховна 

(превентивна) функція асоціюється з правовим впливом на індивідуальну й 

суспільну свідомість, що полягає у формуванні правосвідомості, правової 

культури та викоріненні зі свідомості особи правового нігілізму, 
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антисоціальної поведінки (реальної або припустимої) [130, с. 48]. Такої ж 

думки дотримується й Н.С. Малеїна, яка, виділяючи функції 

відповідальності, ототожнює превентивну і попереджувально-виховну 

функції [138, с. 145]. Також в науці ототожнюється превентивна та виховна 

функції. Стверджується, що виховна (превентивна) функція – це функція, яка 

асоціюється з правовим впливом на індивідуальну і суспільну свідомість, що 

полягає у формуванні правосвідомості, правової культури та викорененні зі 

свідомості особи правового нігілізму, антисоціальної поведінки (реальної або 

припустимої) [139, с. 271]. 

Проте досить значна кількість вчених відокремлює превентивну 

функцію від виховної.  Так, наприклад, В.Д. Перевалов, називаючи функції 

юридичної відповідальності, говорить про превентивну функцію як про 

попереджувальну і окремо виділяє виховну  [140, с. 269]. О.В. Зелена також 

відокремлює превентивну функцію від виховної. Науковець дає таке 

визначення превентивної функції: «Превентивна функція – це напрям 

правового впливу норм юридичної відповідальності на поведінку суб’єктів 

суспільних відносин, який полягає у викоріненні їхньої антисоціальної 

поведінки (реальної або припустимої)» [135, с. 91].  Є.О. Харитонов, 

класифікуючи функції відповідальності, ототожнює  запобіжну та виховну 

функції, а також окремо виділяє превентивну функцію [141, с. 506]. В.І. 

Щербина, виокремлюючи функції охоронних правовідносин у трудовому 

праві, говорить виключно про запобіжну функцію, без ототожнення її з 

виховною [8, с. 48]. 

На нашу думку, для того щоб говорити про тотожність превентивної та 

виховної функції, необхідно зрозуміти буквальне значення даних понять. Так 

у тлумачному словнику української мови термін «виховувати» вживається у 

таких значеннях: 1) вирощувати, навчаючи правил поведінки, даючи освіту;            

2) систематично впливати на культурний розвиток, світогляд, моральні 

принципи кого-небудь у певному напрямі [136, с. 529]. Поняття 

«попереджати» означає: 1) наперед повідомляти кого-небудь про що-небудь; 
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2) своєчасними заходами запобігати виникненню чого-небудь, переважно 

небажаного; 3) передувати чому-небудь [117, с. 188].  

Отже, як бачимо, ці два поняття не можна ототожнювати, оскільки вони 

зовсім не збігаються за змістом. На нашу думку, виховна функція 

розрахована на довготривалий вплив на учасників охоронних правовідносин, 

так як виховання передбачає, насамперед, систематичний вплив (більше ніж 

два рази) на суб’єктів відповідних відносин, що має проявлятися, в першу 

чергу, у проведенні постійних заходів впливу з метою формування у суб’єкта 

необхідного рівня правосвідомості. Якщо ж говорити про попереджувальну 

функцію, то вона не передбачає здійснення систематичного, постійного 

впливу. Для цієї функції достатнім буде проведення певної кількості заходів, 

які зможуть забезпечити додержання відповідних норм суб’єктами 

охоронних правовідносин. Ми вважаємо, що можна говорити про дані 

функції як про дві взаємопов’язані одна з одною, тобто про існування 

своєрідної попереджувально-виховної функції, коли систематичний вплив на 

свідомість суб’єктів охоронних правовідносин  поєднується зі здійсненням 

сукупності заходів превентивного характеру, які забезпечують дотримання 

відповідних правових норм.  

Про це у своїй праці зазначає також О.В. Петришин. Він стверджує, що 

наразі присутня тенденція до зближення превентивної та виховної функцій. 

За цих обставин їх навіть іноді називають одним терміном – превентивно-

виховною функцією юридичної відповідальності. Вчений звертає увагу 

також на те, що в нинішніх умовах основними завданнями виховної функції є 

переконання суспільства, усіх громадян у важливості права, його цінності, а 

також формування такого світогляду, за якого усі члени суспільства 

шанобливо ставляться до норм, які встановлені і забезпечені державою. 

Окрім того, виховна функція спрямована на спонукання всіх членів 

суспільства до правової активності з метою забезпечення її зростання, що, в 

свою чергу, дасть змогу, по-перше, запобігти правопорушенням (загальна 

превенція), по-друге, дозволить здійснити виховну корекцію за допомогою 
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заходів юридичної відповідальності поведінки особи, що вже вчинила 

правопорушення, з метою недопущення  вчинення нею нових протиправних 

діянь (приватна превенція) [127, с. 387]. 

Також слід зазначити про те, що запобіжній функції охоронних 

правовідносин у трудовому праві притаманна своя, особлива сукупність 

засобів впливу на учасників таких відносин. В.І. Щербина серед таких 

засобів впливу виділяє заборони і санкції [8, с. 50]. 

Варто звернути увагу також і на те, що попереджувальну функцію в 

українській правничій літературі пов’язують з репресивно-каральною, 

оскільки вона покликана забезпечувати формування у особи мотивів, що 

спонукають додержуватись законів, поважати права і законні інтереси інших 

осіб [131, с. 52]. На нашу думку, виконання будь-якої функції охоронними 

правовідносинами буде спрямовано на попередження порушення прав 

суб’єктів відповідних правовідносин, оскільки основною метою існування 

охоронних правовідносин є забезпечення дотримання законодавства про 

працю, а також захист прав, свобод та інтересів сторін суспільних 

правовідносин. Охоронні правовідносини створюються з метою 

попередження протиправних дій з боку суб’єктів трудових правовідносин 

можливістю застосування заходів державного примусу.  

Ще однією важливою функцією охоронних правовідносин у трудовому 

праві є стимулююча функція. Ця функція часто ототожнюється вченими із 

заохочувальною функцією (А.Є. Шевченко, О.Л. Стрельник). Так            

А.Є. Шевченко визначає заохочувальну (стимулювальну) функцію 

юридичної відповідальності як такий напрям впливу норм права, що 

орієнтується на позитивне ставлення особи до встановлених правил 

поведінки і бажання виконувати необхідні вимоги права та отримувати 

відповідні заохочення, передбачені законодавством [139, с. 271].  

Проте, як уже зазначалося, для того, щоб говорити про тотожність 

понять, необхідно, в першу чергу, дослідити їх значення. У тлумачному 

словнику української мови термін «заохочувати» вживається у таких 
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значеннях: 1) спонукати кого-небудь до якоїсь дії певними засобами 

(переконуючи в чомусь, подаючи приклад); 2) сприяти кому-, чому-небудь, 

підтримувати прояв, розвиток чогось [3, с. 237]. Поняття «стимулювати» 

означає: 1) створювати, давати стимул, бути стимулом до чого-небудь; 

2) прискорювати, посилювати, поліпшувати здійснення чого-небудь. У свою 

чергу, «стимул» вживається у значеннях: 1) те, що викликає зацікавленість у 

здійсненні чого-небудь; 2) спонукальна причина до здійснення чогось [142, 

с. 698-699]. 

Отже, проаналізувавши ці два поняття, ми прийшли до висновку про 

можливість ототожнення стимулюючої та заохочувальної функції, оскільки 

їх зміст складають заходи, які спрямовані на спонукання суб’єкта охоронних 

відносин вчинити певні дії. При цьому основу зазначених заходів складає 

сукупність певних засобів, які є зацікавлюючим елементом і стимулюють 

діяти встановленим чином. 

Вищеперелічені функції є характерними для охоронних відносин у 

зв’язку з тим, що одними з основних структурних елементів системи 

охоронних відносин є правовідносини юридичної відповідальності. Тому, 

роблячи узагальнюючий висновок, можна говорити про притаманність 

функціям охоронних правовідносин тих ознак, які характерні для функцій 

юридичної відповідальності.  

Вченими виділяються такі характерні риси функцій юридичної 

відповідальності як: 1) соціальна зумовленість; 2) цільова спрямованість;             

3) самостійність кожної функції та їх взаємодія; 4) наявність взаємозв’язку з 

функціями права, які задають функціям юридичної відповідальності 

визначений напрям впливу; 5) взаємозв’язок функцій юридичної 

відповідальності з функціями її складових елементів; 6) вияв через функції 

юридичної відповідальності її призначення [135, с. 91]. 

Справді, функціонування юридичної відповідальності обумовлено 

об’єктивними закономірностями суспільного розвитку. Функції юридичної 

відповідальності віддзеркалюють особливості певних періодів розвитку тієї 
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чи іншої держави. Не тільки потребу в регулювальному впливі на суспільні 

відносини, а й сам зміст і форми цього впливу визначено специфікою 

суспільства, його цінностями, ідеалами, об’єктивними умовами. Відмінна 

риса функцій юридичної відповідальності, як уже зазначалося, полягає в 

їхньому цільовому призначенні. Суспільство ставить суспільно корисні цілі 

та використовує юридичну відповідальність як один із засобів їхнього 

досягнення. При цьому кожній функції або декільком функціям відповідає 

певна суспільно корисна мета [139, с. 270]. 

Ще одну функцію, яку доречно, на нашу думку, виділити, є гарантійна 

функція. Слово «гарантія» в українській мові – забезпечення чого-небудь 

[143,  с. 29]. Ми вважаємо, що дана функція спрямована на захист інтересів 

працівника при покладенні на нього матеріальної відповідальності за вчинене 

ним матеріальне правопорушення. Основною метою даної функції є 

убезпечення працівника від надмірних та безпідставних утримань з його 

заробітної плати. Тобто ця функція спрямована на захист прав зобов’язаної 

сторони. 

Оскільки  в систему трудового права входять контрольно-наглядові 

правовідносини, то логічно, на нашу думку, стверджувати про те, що 

охоронні правовідносини виконують контрольну та наглядову функції. 

Серед учених точаться чисельні дискусії з приводу співвідношення цих 

двох категорій. Деякі вчені вважають, що «контроль» і «нагляд» це дві різні 

категорії, які тісно взаємопов’язані одна з одною. А.О. Занченко, зокрема, 

наголошуючи на важливості контрольно-наглядової діяльності, розглядає 

поняття «нагляд» як діяльність органів щодо забезпечення додержання вимог 

законів та інших нормативно-правових актів, а також  дисципліни при 

регулюванні і реалізації трудових та тісно пов’язаних з ними відносин,  

здійснення якої відбувається без прямого втручання в оперативну та іншу 

діяльність підприємства, установи, організації, при здійсненні ж контролю 

суб’єктам, які наділені такими повноваженнями, дозволяється безпосередньо 

притягувати винних до юридичної відповідальності [144].  
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Деякі вчені пропонують розглядати поняття «нагляд» як окремий вид 

(форму) контролю, застосування якого при виявленні порушень може 

супроводжуватися заходами впливу державно-владного характеру [145, с. 

497]. Такої думки дотримується і В.М. Савицький, який обґрунтовує тезу про 

те, що нагляд є формою контролю, так як сутність будь-якого нагляду 

полягає в спостереженні за тим, щоб відповідні органи та особи в точності 

виконували покладені на них завдання, дотримувались установленого 

законодавством порядку виконання цих завдань і щоб у разі порушення 

цього порядку було вжито заходи з відновлення законності, притягнення 

винних до юридичної відповідальності [146, с. 50]. 

Існує й протилежна точка зору вчених. Так М.В. Романенко, вивчаючи 

питання сутності терміна «нагляд», досліджувала праці таких вчених як             

Л.В. Коваль та Л.Г. Коняхіна. Науковець зазначає, що Л.В. Коваль 

розмежовує поняття «нагляд» та «контроль»; збігається лише мета 

контрольної діяльності та нагляду, яка полягає в дотриманні (виконанні) 

законодавчих актів, забезпеченні притягнення винних до відповідальності. 

Про те, що нагляд і контроль – це різні форми перевірочної діяльності 

уповноважених на те певних державних або громадських органів, також 

зазначено у роботах  Л.Г. Коняхіна [147]. 

Однозначною є позиція законодавця з цього питання. Так, Законом 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» державний нагляд (контроль) розглядається як 

діяльність центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, 

державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які наділені правом із 

здійснення таких функцій відповідно до закону, а також  в межах 

повноважень, які встановлені законом, щодо викриття та подальшого 

уникнення порушення вимог законодавства відповідними суб’єктами 

господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної 

якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для 
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населення, навколишнього природного середовища [148]. Як бачимо, 

законодавець не розмежовує «контроль» і «нагляд», тобто фактично 

ототожнює ці два поняття. 

Для кращого розуміння зазначених понять і їх розмежування або 

ототожнення необхідно звернутися до першоджерельного значення цих 

категорій. Тлумачний словник української мови дає такі визначення поняття 

«наглядати»: 1) пильнувати, слідкувати за ким-, чим-небудь для контролю, 

забезпечення порядку; 2) остерігаючись, слідкувати очима за кимсь, чим-

небудь; 3) уважно розглядаючи, вибирати, відшукувати кого-, що-небудь;            

4) поглянувши, звернути увагу на кого-, що-небудь, помітити, виявити 

когось, щось; 5) перевіряти для контролю, забезпечення порядку [110, с. 49]. 

Категорія «контроль» вживається у такому розумінні: 1) перевірка, облік 

діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось; 2) установа, 

організація, яка здійснює нагляд за ким-, чим-небудь або перевіряє його [137, 

c. 271]. 

На перший погляд дані поняття тотожні, проте, на нашу думку, те, що їх 

сутність складає перевірка діяльності кого-, чого-небудь, означає лише те, що 

вони мають спільний спосіб здійснення – перевірку. У той же час «нагляд» 

має таку особливу властивість як тривалість, тобто він здійснюється 

постійно, тоді як «контроль»  має переважно разовий характер і здійснюється 

лише у певний, визначений період часу. На нашу думку, «нагляд» є більш 

широким поняттям у порівнянні з поняттям «контроль».  

Охоронні правовідношення в трудовому праві, забезпечуючи реалізацію 

даних функцій, дають змогу забезпечити законність реалізації прав громадян 

при притягненні їх до відповідальності за порушення норм трудового права. 

Реалізація цих функцій дозволяє запобігати правопорушенням у сфері 

трудових відносин. На нашу думку, дана функція тісно пов’язана із іншими 

функціями. Ми вважаємо, що здійснення постійного нагляду у даній сфері 

дозволяє реалізовувати усі інші функції охоронних відносин у трудовому 

праві, зокрема превентивну, виховну, стимулюючу тощо. 
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З нашої точки зору, до функцій охоронних відносин у трудовому праві 

доцільно також включити таку функцію як функція соціального контролю. 

Дана функція полягає у стимулюванні певної поведінки суб’єктів права і 

водночас в обмеженні небажаних, з погляду суспільства, дій, в такий спосіб 

утримуючи їх від вчинення неправомірних проступків [127, с. 158]. 

Ще однією функцією охоронних відносин у трудовому праві є 

сигналізаційна функція. Вона полягає в тому, що при постійному 

спостереженні за станом і кількістю правопорушень у даній сфері можна 

оперативно зреагувати на негативні тенденції. Так, наприклад, збільшення 

правопорушень у певній сфері є сигналом для держави, що певне коло 

правовідносин потребує посиленого нагляду і можливо змін у нормативному 

регулюванні. 

Тісно пов’язаною, на нашу думку, з сигналізаційною функцією є 

інформаційна функція. Її зміст проявляється в тому, що охоронні норми 

інформують суспільство, зокрема і суб’єктів охоронних правовідносин, про 

варіанти можливої поведінки у дані сфері. Окрім того, ефективна реалізація 

більшості функцій охоронних правовідносин дає змогу отримати інформацію 

про рівень реалізації суб’єктами своїх суб’єктивних прав та виконання 

обов’язків. 

Охоронні правовідносини як відносини, основу яких складають 

охоронні норми, виконують також, на наш погляд, оціночну функцію. Вона 

полягає в тому, що такими нормами встановлюються критерії правомірності 

чи протиправності тих чи інших вчинків та рішень суб’єктів таких 

правовідносин. Такими нормами, наприклад, встановлюється або 

конкретизується міра індивідуальної юридичної відповідальності у випадку 

вчинення правопорушення, що тягне за собою виникнення охоронних 

правовідносин. 

Якщо говорити про функції охоронних відносин у трудовому праві, то 

аналіз матеріалу показав, що функції охоронних відносин у трудовому праві 

визначаються функціями складових частин системи охоронних відносин,  
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оскільки, на нашу думку, будь-яка система набуває ознак і особливостей тих 

структурних елементів, з яких вона складається. Охоронні відносини, з нашої 

точки зору, виконують як функції юридичної відповідальності, так і 

контрольно-наглядові функції. Узагальнюючи вищезазначене, можна 

виділити такі функції, які виконуються охоронними правовідносинами в 

трудовому праві: 1) каральна, основною метою якої є застосування до 

правопорушника негативних засобів правового і державного примусу; 

2) компенсаційна, яка полягає у відшкодуванні шкоди, яка завдана 

правопорушенням; 3) відновлювальна – основною метою цієї функції є 

відновлення становища, яке існувало до вчинення правопорушення; 

4) превентивна –  сукупність заходів, проведення яких спрямоване на 

запобігання вчинення нових правопорушень;   5) виховна – полягає у 

здійсненні систематичного впливу на учасників відповідних правовідносин з 

метою формування у них належного рівня правосвідомості; 6) стимулююча 

(заохочувальна) – зміст цієї функції складають сукупність заходів, які 

спрямовані на породження у суб’єктів бажання діяти певним чином; 

7) контрольно-наглядова функція полягає у здійсненні уповноваженими 

суб’єктами сукупності заходів, які спрямовані на перевірку додержання 

законодавства відповідними суб’єктами. Окрім того, специфічними 

функціями є: 1) функція соціального контролю, яка полягає у впровадженні 

сукупності заходів, що спрямовані на формування здорового середовища 

формування і функціонування суспільних відносин у трудовому праві;             

2) сигналізаційна, яка полягає у завчасному реагуванні держави на зміни, які 

відбуваються у суспільних відносинах; 3) оціночна, яка полягає у 

встановленні критеріїв правомірності або протиправності поведінки 

відповідних суб’єктів;  4) інформаційна – основною метою є надання 

інформації про можливі варіанти поведінки суб’єктів у відповідних 

правовідносинах. 

Отже, дослідивши систему охоронних відносин у трудовому праві, а 

також функції цих відносин, ми прийшли до висновку, що охоронні 
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відносини у трудовому праві є доволі широкими за своїм змістом і 

напрямками діяльності. Визначення конкретної спрямованості впливу 

охоронних відносин на відповідних суб’єктів, встановлення основних 

правових засобів, які використовуються при виконанні певних функцій 

охоронними правовідносинами у трудовому праві, дає змогу визначити 

основні орієнтири подальшого розвитку охоронних відносин. Виконання 

охоронними правовідносинами своїх функцій дозволяє забезпечити 

ефективне функціонування суспільних відносин і найбільш оптимальну 

реалізацію регулятивних норм. 

Окрім того, дослідження функцій охоронних правовідносин у трудовому 

праві дає змогу зробити висновок про притаманність їм специфічних методів, 

які полягають у забороні певної поведінки, застосуванні санкцій, заходів 

примусу у разі вчинення правопорушень [149, с. 52]. Застосування цих 

методів правового впливу спрямоване на попередження вчинення нових 

правопорушень, а також на забезпечення неухильного дотримання 

законодавства у відповідній сфері. 

 

2.3 Механізм регулювання охоронних відносин у трудовому праві 

Перехід держави до ринкової економіки, створення нових робочих місць 

з повністю удосконаленими і видозміненими умовами праці, автономізація 

роботодавців від держави обумовлює розширення ролі і значення охоронних 

відносин у трудовому праві. Проте належне їх функціонування неможливе 

без сукупності засобів, способів, методів та прийомів впорядкування, які 

покликані забезпечити ефективну взаємодію між учасниками трудових 

відносин [150, с. 114]. Актуальність даної теми зумовлена фактичною 

відсутністю досліджень у галузі механізму регулювання охоронних відносин 

у трудовому праві, а значить і відсутністю чітко сформованих ознак даного 

явища, його особливостей. Без вирішення вказаної проблеми неможливо 

визначити недоліки даного явища, які необхідно усунути для того, щоб 
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забезпечити ефективне забезпечення функціонування механізму регулювання 

охоронних відносин у трудовому праві. 

Його здійснення в даній сфері необхідно розпочати із розуміння 

значення таких категорій як «механізм» та «регулювання». У тлумачному 

словнику  української мови термін «механізм» розглядається в таких 

значеннях: 1)  внутрішня будова, система чого-небудь; 2) сукупність станів і 

процесів, з яких складається певне явище; 3) пристрій, що передає або 

перетворює рух [137, с. 695]. Поняття «регулювати» означає: 

1) впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підкоряючи його 

відповідним правилам, певній системі; 2) домагатись нормальної роботи 

машини, установки, механізму, забезпечуючи злагоджену взаємодію 

складових частин, деталей [2, с. 480]. У тлумачному словнику російської 

мови термін «регулювати» вживається в таких значеннях:  

1) впорядковувати, налагоджувати; 2) спрямовувати розвиток з метою 

приведення в систему; 3) приводити в такий стан, який дозволяє забезпечити 

нормальну та правильну роботу [118]. С.С. Алєксєєв визначає «регулювання» 

як цілеспрямований вплив на що-, кого-небудь [105]. 

У юридичній науці відсутнє визначення поняття «механізм регулювання 

охоронних відносин у трудовому праві». Тому, виходячи з вищезазначеного, 

ми пропонуємо розуміти під механізмом регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві сукупність способів, прийомів, засобів та методів, які 

складають собою злагоджену систему, спрямовану на впорядкування 

охоронних відносин у трудовому праві з метою забезпечення злагодженої 

взаємодії їх структурних частин, а також виконання ними їх функцій. 

На нашу думку, перш ніж почати характеристику окремих способів, 

методів, засобів, за допомогою яких здійснюється впорядкування охоронних 

відносин, необхідно здійснити їх класифікацію. Ми пропонуємо виділити 

окремі групи механізму регулювання  охоронних відносин в трудовому праві 

залежно від функціональної спрямованості, тобто залежно від того, які 

засоби застосовуються для їх впорядкування: 
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1) механізм правового регулювання; 

2) механізм фінансового регулювання; 

3) механізм інституційного регулювання; 

4) механізм організаційного регулювання. 

На нашу думку, механізм правового регулювання є одним з 

найважливіших у даній сфері, оскільки він створює основу, яка дозволяє 

впорядкувати охоронні відносини в трудовому праві, надати їм легальної 

визначеності, а у разі необхідності застосувати заходи державного впливу на 

учасників даних відносин. 

Для того щоб виділити особливості даного механізму у трудовому праві, 

дати характеристику, пропонуємо звернутися до розуміння даних категорій 

на загальнотеоретичному рівні. Так, С.С. Алєксєєв під механізмом правового 

регулювання розуміє систему юридичних засобів, за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання. При цьому правове регулювання 

науковець визначає як вплив норм права (системи правових норм), інших 

спеціально-юридичних засобів на поведінку людей та на суспільні відносини 

з метою їх впорядкування та прогресивного розвитку. Він зазначає, що 

поняття механізму правового регулювання дозволяє зібрати та 

систематизувати юридичні засоби правового впливу на суспільні відносини, 

визначити місце та роль того чи іншого юридичного засобу в правовому 

житті суспільства [105]. 

О.Ф. Скакун під механізмом правового регулювання розуміє процес 

переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, 

який здійснюється за допомогою системи правових засобів і форм з метою 

задоволення публічних і приватних інтересів, забезпечення правопорядку 

(«належне» у праві стає «сущим») [102, с. 716]. 

А.М. Шульга трактує механізм правового регулювання як систему всіх 

юридичних засобів, які забезпечують впорядкованість суспільних відносин 

правом [151]. 
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У наукових джерелах також виділяють основні ознаки (риси) механізму 

правового регулювання: 1) він є  складовою частиною механізму суспільного  

регулювання; 2) він включає в себе усі основні явища правового буття: 

засоби (норми права, суб’єктивні права і юридичні обов’язки, рішення судів 

тощо, які виражені в правових джерелах); способи (дозволи, зобов’язання, 

заборони); форми (використання, виконання, додержання, застосування);             

3) характеризується наявністю стійкого взаємозв’язку і взаємодії між 

виділеними явищами правової дійсності, що утворюють певну систему, 

кожна складова якої покликана виконувати власні, специфічні функції, які 

доповнюють одна одну. Саме тому кінцевий результат залежить від якісної 

взаємодії усіх складових частин; 4) є частиною правової системи суспільства, 

яка знаходиться у постійному розвитку [152, с. 364]. При цьому динамізм 

даного явища проявляється через його стадійність. Кожну стадію формує 

своє коло засобів, прийомів і способів. Оскільки механізм правового 

регулювання є частиною механізму соціального регулювання, то він також 

являє собою явище цілісної правової дійсності, а також визначається 

закономірностями розвитку суспільства, ступенем розвитку економічної, 

політичної та культурної сфери. Основним його завданням є приведення в 

активний стан необхідних складових правової системи, а також забезпечення 

їх функціонування. Саме механізм забезпечує ефективність правового 

регулювання, а також правомірність поведінки учасників суспільних 

відносин при задоволенні ними своїх інтересів; 5) метою і кінцевим 

результатом функціонування такого механізму є встановлення правопорядку 

в суспільстві [152, с. 364]. Якщо аналізувати відповідність даних ознак 

механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві, то 

можна зазначити наступне. По-перше, механізм правового регулювання 

охоронних відносин у трудовому праві є частиною механізму соціального 

регулювання, оскільки основу самих охоронних відносин складають 

суспільні зв’язки між відповідними суб’єктами, а це означає безумовне 

застосування тих прийомів, способів, засобів, які склалися в суспільстві 
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протягом тривалого періоду часу. По-друге, механізм правового регулювання 

охоронних відносин включає усі загальнотеоретичні засоби, способи і форми 

правового впливу на учасників суспільних відносин. Проте специфіка 

обумовлює переважне застосування одних, і фактичне не застосування 

інших. Так, наприклад, застосування заборон буде більш поширеним в 

охоронних відносинах, ніж застосування дозволів. По-третє, охоронні 

відносини у трудовому праві є явищем динамічним. Особливо це 

проявляється на етапі реформування системи трудового законодавства і 

перетворення системи трудового права, коли з’являються нові погляди на 

явища правової дійсності. Зі зміною взаємовідносин між працівником і 

роботодавцем зміниться й роль та значення охоронних відносин у трудовому 

праві. Можливо з’явиться більша кількість диспозитивних положень, які 

дозволять врегульовувати відповідні відносини виключно на локальному 

рівні. По-четверте, охоронні відносини у трудовому праві спрямовані на 

впорядкування відносин між суб’єктами останніх з метою забезпечення 

ефективного функціонування регулятивних відносин у трудовому праві. 

Науковці виділяють такі складові частини механізму правового 

регулювання: 1) юридичні норми; 2) нормативно-правові акти; 3) акти 

офіційного тлумачення; 4) юридичні факти; 5) правовідносини; 6) акти 

реалізації права; 7) правозастосовні акти; 8) правосвідомість; 9) режим 

законності [105]. Проаналізуємо кожну зі складових частин на предмет того, 

чи можуть дані засоби бути застосовані для впорядкування охоронних 

відносин у трудовому праві. 

Норма права – це загальнообов’язкове правило поведінки, яке 

встановлює для суб’єкта як можливий варіант поведінки – суб’єктивні права, 

так і необхідний варіант поведінки – юридичні обов’язки [102, с. 717]. 

Норми права виступають як припис, зразок, модель поведінки у 

правових відносинах. Вони слугують вихідною базою правового 

регулювання, в них вказується, що дозволено, а що заборонено, і які наслідки 
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дотримання або порушення зафіксованого в них припису. Норми права – це 

основа всього механізму правового регулювання [105]. 

На нашу думку, вихідною одиницею в механізмі правового регулювання 

охоронних відносин у трудовому праві також, беззаперечно, є норма права, 

яка виступає основним елементом усієї системи засобів і способів правового 

впливу на поведінку учасників суспільних відносин. Саме норми права, 

об’єднуючись за предметним критерієм, формують елементи системи 

охоронних відносин у трудовому праві, а значить і самі охоронні відносини. 

Застосування норм права дозволяє суб’єктам реалізовувати їхні права в 

частині захисту порушених трудових прав, а також в частині здійснення 

контрольно-наглядових функцій у сфері охорони праці і дотримання 

трудового законодавства. 

Наступним елементом механізму правового регулювання є нормативно-

правовий акт. Він виступає зовнішньою формою вираження норми права, 

який забезпечує її дієвість. Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий 

документ, який приймається уповноваженим органом держави і встановлює, 

змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права [153, с. 52]. 

Найважливішим нормативно-правовим актом, який обумовлює 

існування охоронних правовідносин в трудовому праві, є Кодекс законів про 

працю [7]. Він містить норми, які регулюють порядок застосування до одного 

з учасників трудових правовідносин, який вчинив правопорушення, заходів 

державного примусу. Оскільки до системи охоронних відносин входять 

також правовідносини з контролю та нагляду за охороною праці та 

дотриманням трудового законодавства, то одними з основних нормативно-

правових актів у даній сфері є Закон України «Про охорону праці» [42], а 

також Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування»[154]. Охоронні відносини також регулюються підзаконними 

нормативно-правовими актами: постановами Верховної Ради України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих 
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державних адміністрацій, а також актами підприємств, установ та 

організацій.  

При цьому слід наголосити на тому, що безпосередньо встановлюють 

правила безпеки та гігієни праці й виробничого середовища, що є 

обов’язковими для виконання як службовими особами підприємства, 

установи, організації,  так і працівниками, містяться саме у таких 

підзаконних нормативно-правових актах як акти центральних органів 

виконавчої влади та акти підприємств [153, с. 53]. Проте недоліком, на нашу 

думку, є те, що в такому випадку фактично нівелюється значення відомчих 

актів, а також актів локального характеру, за допомогою яких здійснюється 

врегулювання охоронних відносин у трудовому праві. 

Наступним елементом механізму правового регулювання охоронних 

відносин у трудовому праві є акти офіційного тлумачення. Дані документи 

видаються спеціально уповноваженими на те органами і спрямовані на 

роз’яснення змісту правових норм [105]. Акти тлумачення забезпечують 

однакове розуміння і застосування положень нормативно-правових актів 

суб’єктами охоронних відносин.  

О.Ф. Скакун визначає акт офіційного тлумачення норм права як 

правовий акт-документ, який містить роз’яснення змісту і порядку 

застосування правової норми, що сформульоване уповноваженим органом у 

межах його компетенції, та має обов’язкову силу для усіх, хто застосовує 

норми, що роз’яснюються [102, с. 613]. Особливе місце серед актів 

офіційного тлумачення нормативно-правових актів займають акти, 

тлумачення яких здійснювалося Конституційним Судом України. Так, 

важливу роль відіграє Рішення Конституційного Суду України у справі про 

профспілку, що діє на підприємстві від 14 жовтня 1998 року [155].  Ще 

одним прикладом рішення щодо офіційного тлумачення положень Кодексу 

законів про працю є Рішення Конституційного Суду України «У справі за 

конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича 

щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю 
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України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 237-1 цього Кодексу» 

[156] та інші. 

Ще одним елементом, який є частиною механізму правового 

регулювання охоронних відносин у трудовому праві, є юридичні факти. С.С. 

Алєксєєв зазначає, що юридичні факти – це передбачені нормами права 

життєві ситуації, факти реальної дійсності, які спричиняють юридичні 

наслідки: виникнення, зміну, припинення правовідносин [105]. 

В.І. Щербина вказує на те, що виникнення охоронних відносин 

зумовлено наявністю особливого юридичного факту – правопорушення. У 

той же час науковець наголошує на тому, що не можна звужувати юридичні 

факти, що тягнуть виникнення конкретних охоронних відносин, лише до 

правопорушень, а тому слід застосовувати термін «порушення норм 

трудового права». Продовжуючи свою думку, він зазначає, що у межах 

охоронних правовідносин реалізуються й заходи, які не пов’язані з 

юридичною відповідальністю, але є примусовими заходами, які дозволяють 

захищати трудові права і виконувати покладені на суб’єктів обов’язки [8, с. 

91]. 

На нашу думку, охоронні правовідносини можуть виникати внаслідок 

кількох юридичних фактів: 1) правопорушення ( трудового матеріального 

правопорушення, дисциплінарного матеріального правопорушення і 

дисциплінарного проступку); 2) з моменту, коли роботодавець стає суб’єктом 

трудових відносин; 3) з моменту звернення учасника трудових відносин за 

захистом своїх порушених прав до суду. Ми виділяємо ці юридичні факти за 

структурними елементами системи охоронних відносин у трудовому праві. 

Як бачимо, юридичні факти, які спричиняють виникнення охоронних 

відносин, є різними за своїм змістом і тривалістю. Так, наприклад, 

контрольно-наглядові відносини як частина охоронних відносин виникають з 

моменту виникнення роботодавця і продовжуються протягом усього часу 

його існування. Тоді як правовідносини, що виникають після вчинення 
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правопорушення, мають строковий характер, оскільки закінчуються після 

відновлення порушеного права або компенсації завданих збитків. 

Наступним елементом механізму правового регулювання є 

правовідносини. Під правовідносинами С.С. Алєксєєв розуміє засіб 

переведення загальних моделей поведінки, які закладені в нормах права, в 

конкретизовані та індивідуалізовані акти поведінки членів суспільства 

(суб’єктів права). Через правовідносини здійснюється реалізація права, це 

основний шлях перетворення норм права в акти поведінки людей [105]. 

Лише після виникнення охоронних правовідносин відповідні суб’єкти 

набувають суб’єктивних прав, які вони можуть реалізовувати в межах такого 

правовідношення, а також обов’язків, які вони повинні виконувати при 

існуванні останнього. Зрозуміло, що при відсутності правовідносин суб’єкти 

не можуть застосовувати норми, які встановлені відповідними нормативно-

правовими актами.  

Ще однією складовою частиною механізму правового регулювання є 

акти реалізації права. С.С. Алеєксєєв визначає останні як дії суб’єктів права, 

учасників правового життя по втіленню в життя приписів норм права. В 

таких діях реально втілюються виражені в правах і обов’язках міри можливої 

чи обов’язкової поведінки [105].  На нашу думку, актами реалізації права в 

охоронних відносинах у трудовому праві  є, наприклад, реалізація 

роботодавцем свого права на притягнення працівника до юридичної 

відповідальності, а також видання наказу/розпорядження про утримання із 

заробітку працівника суми в розмірі, необхідному і достатньому для 

покриття шкоди, завданої матеріальним правопорушенням працівника. 

Наступним елементом механізму правового регулювання є акти 

застосування права. На думку С.С. Алєксєєва, акти застосування права – це 

індивідуалізовані владні приписи, спрямовані на регламентацію суспільних 

відносин. [105]. Найбільш яскравий приклад акта застосування права – 

рішення суду по конкретній юридичній справі. Саме даний елемент 

механізму правового регулювання є частковим втіленням структурного 
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елемента системи охоронних відносин у трудовому праві. Завдяки такій 

формі захисту порушених прав виникають процесуальні правовідносин із 

захисту, який є складовою частиною охоронних відносин. 

В якості своєрідних елементів механізму правового регулювання             

С.С. Алєксєєв виділяє правосвідомість та режим законності. При цьому він 

зазначає що своєрідність даних елементів заключається в їх 

нематеріальності. Проте вона не заважає їм справляти вплив на весь процес 

правового регулювання. Він зазначає, що від рівня правосвідомості і 

реальності режиму законності залежить ефективність роботи всіх елементів 

механізму правового регулювання [105]. На нашу думку, рівень 

правосвідомості суб’єктів охоронних відносин формується протягом 

тривалого часу, причому саме виховна функція справляє вплив, необхідний 

для присвоєння належного праворозуміння суб’єкту охоронних 

правовідносин.  

Дослідження елементів правового регулювання  дозволяє законодавцю 

віднайти те оптимальне їх співвідношення, яке дозволить найбільш 

ефективно вирішити задачі, що стоять на даному етапі розвитку суспільства, 

зокрема й забезпечити найефективніше функціонування елементів правового 

механізму з метою врегулювання охоронних відносин у трудовому праві. 

Окрім цього, дослідження елементів механізму правового регулювання є 

необхідним, оскільки дозволить визначити напрямки вдосконалення діючого 

законодавства, а також привести його у відповідність до потреб сьогодення. 

Оскільки механізм – це сукупність способів, методів, засобів впливу, то 

необхідно, на нашу думку, проаналізувати методи правового впливу в 

контексті механізму правового врегулювання. До таких методів у науці 

віднесені: 1) метод централізованого врегулювання; 2) метод 

децентралізованого врегулювання. С.С. Алєксєєв говорить про те, що метод 

децентралізованого врегулювання побудований на координації цілей та 

інтересів сторін у суспільних відносинах і застосовується для регламентації 

відносин між суб’єктами , які задовольняють, в першу чергу, свої приватні 
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інтереси[105]. На наш погляд, такий метод правового врегулювання є 

частково характерним для врегулювання відносин між учасниками 

охоронних правовідносин, оскільки робітник  в певній мірі залежить від 

роботодавця і є йому підпорядкованим. Саме роботодавець уповноважений 

накладати матеріальні стягнення на працівника у випадку здійснення 

останнім трудового матеріального правопорушення. 

Метод централізованого регулювання, на думку С.С. Алєксєєва, 

базується на відносинах субординації між учасниками суспільних відносин. 

За його допомогою, як правило, врегульовуються відносини, де пріоритетним 

є суспільний інтерес [105]. Ми вважаємо, що метод імперативного 

врегулювання застосовується в охоронних правовідносинах у випадку, коли 

одним із учасників таких відносин виступає орган державної влади. 

Очевидно, що коли учасником охоронних відносин у трудовому праві буде 

Державна служба України з питань праці, то роботодавець і працівник 

вважатимуться суб’єктами, які зобов’язані виконувати приписи останнього. 

Вважаємо, що доцільно визначити в механізмі правового регулювання 

охоронних відносин у трудовому праві стадії/етапи врегулювання цих 

відносин, оскільки через стадійність висвітлюється спосіб здійснення такого 

впливу на відповідних суб’єктів. 

Першим етапом, який можна виокремити, є створення відповідної 

правової норми шляхом видання уповноваженим органом законодавчої влади 

нормативно-правового акта, здатного врегулювати певні суспільні відносини.  

На даному етапі формується перелік можливих прав та обов’язків для 

учасників відповідного виду відносин. Як зазначає С.С. Алєксєєв, «на першій 

стадії відбувається загальний, не персоніфікований вплив права» [105].  

Другим етапом є  індивідуалізація і конкретизація прав та обов’язків 

суб’єктів охоронних правовідносин. На даному етапі починають виникати 

суспільні відносини, які набувають певних особливостей і персоніфікованих 

ознак. У даних відносинах суб’єкти чітко розуміють обсяг наданих їм прав, а 

також покладених на них обов’язків. 
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На третьому етапі відбувається реалізація наданих прав  та виконання 

покладених на суб’єктів обов’язків. С.С. Алєксєєв вказує, що дана стадія 

може займати тривалий проміжок часу, приводячи в приклад трудові 

відносини. Він говорить про те, що саме на даному етапі може відбуватись 

захист порушених прав та інтересів суб’єктів, а також реалізовуватись 

правозабезпечувальна та правоохоронна функції права [105]. 

На нашу думку, до зазначених стадій необхідно також включити стадію 

усвідомлення необхідності врегулювання відносин, які виникають у певній 

сфері, за допомогою норм права. 

Наступним видом механізму врегулювання охоронних відносин у 

трудовому праві буде фінансовий механізм врегулювання охоронних 

відносин у трудовому праві. В науці  трудового права відсутні підходи до 

розуміння суті фінансового механізму регулювання, тому ми пропонуємо 

звернутися до напрацювань з цієї проблеми науковців інших галузей знань. 

Фінансовий механізм трактується як: 1) «сукупність фінансових методів 

і форм організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на 

соціально-економічний розвиток суспільства»; 2) «сукупність фінансових 

методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний 

розвиток суспільства» [157].  

Ми пропонуємо власне визначення досліджуваного поняття, викладене у 

такій редакції: «Фінансовий механізм врегулювання охоронних відносин у 

трудовому праві» – це сукупність фінансових методів, форм та важелів 

управління фінансовими ресурсами, що призначені для матеріального 

забезпечення суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві». На 

нашу думку, до механізму фінансового врегулювання охоронних відносин у 

трудовому праві варто включити такі фінансові методи як фінансове 

забезпечення та фінансове врегулювання, а також сукупність фінансових  

важелів впливу, таких як фінансові стимули та фінансові санкції. 

Спочатку розглянемо фінансові важелі впливу на учасників охоронних 

відносин у трудовому праві. У теорії права під санкцією прийнято розуміти 
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певні заходи впливу, покарання за порушення закону. З цього випливає, що 

фінансові санкції – це певні матеріальні заходи впливу на правопорушника, 

який є учасником охоронних відносин у трудовому праві, тобто ті 

обмеження, яких зазнає учасник трудових відносин у випадку порушення 

ним норм законодавства про працю. До таких фінансових санкцій слід 

віднести утримання із заробітної плати працівника у випадку вчинення ним 

матеріального правопорушення. Така можливість визначена статтею 132 

Кодексу законів про працю, в якій зазначається, що за шкоду, яка була 

заподіяна підприємству, установі, організації при виконанні трудових 

обов’язків, працівники, винні у заподіянні такої коди, повинні понести 

матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше 

свого середнього місячного заробітку [7]. Окрім того, законом також 

встановлюються випадки, коли матеріальна відповідальність працівника 

носить необмежений характер. Так, випадки повної матеріальної 

відповідальності працівника встановлюються статтею 134 Кодексу законів 

про працю. Повна матеріальна відповідальність працівника передбачена 

також у випадку укладення ним договору про повну матеріальну 

відповідальність, що врегульовується статтею 135-1 Кодексу законів про 

працю [7].  Фінансові санкції накладаються і за порушення законодавства про 

працю. Так, статтею 43 Закону України «Про охорону праці» передбачено 

накладення санкцій у вигляді штрафу на роботодавця, який порушує вимоги 

законодавства про охорону праці [42]. 

У тлумачному словнику української мови термін «стимул» вживається у 

значенні того, що викликає зацікавленість у здійсненні чого-небудь; 

спонукальна причина до здійснення чогось [142, с. 698]. Фінансовими 

стимулами в охоронних відносинах, на нашу думку, будуть виступати 

заохочення за сумлінне дотримання законодавства про охорону праці, за 

бережливе ставлення до майна підприємства, установи, організації, на яких 

працює працівник. Можливі також матеріальні заохочення за своєчасне 

вжиття заходів по запобіганню шкоди тощо. 
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До одного з елементів механізму фінансового регулювання відноситься 

фінансове забезпечення. Під фінансовим забезпеченням пропонуємо 

розуміти створення спеціальних фондів або попереднє формування 

матеріальних ресурсів з метою фінансування заходів, які створять умови для 

можливості реалізації  учасниками охоронних відносин своїх прав та 

виконання своїх обов’язків. Обов’язок по фінансовому забезпеченню 

покладається, як правило, на роботодавця. Так, статтею 162 Кодексу законів 

про працю передбачено обов’язок виділення коштів на заходи по охороні 

праці. Зокрема в ній зазначається, що для проведення заходів по охороні 

праці виділяються кошти і необхідні матеріали, витрачання яких на інші цілі 

забороняється [7]. Також на законодавчому рівні встановлено обов’язок 

роботодавця здійснити компенсаційні виплати працівнику за не виданий 

спеціальний одяг і спеціальне взуття. 

Ще однієї формою фінансового забезпечення, на нашу думку, можна 

вважати створення спеціальних фондів на загальнодержавному рівні. Так, у 

випадку завдання шкоди працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, дана шкода підлягає 

відшкодуванню. Для відшкодування такої шкоди передбачається створення 

спеціального загальнодержавного фонду – Фонду соціального страхування. 

Основним завданням даного Фонду є відшкодування шкоди, завданої 

працівнику під час виконання його трудових обов’язків. Таке відшкодування 

має не тільки фінансовий характер, воно передбачає й проведення інших 

заходів, переважно матеріального характеру, з метою створення належних 

умов по догляду за потерпілою особою. Створення такого Фонду, його 

функціонування регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [154]. 

На нашу думку, механізм фінансового регулювання відіграє дуже 

важливу роль у впорядкуванні охоронних відносин з охорони праці. Завдяки 

належному законодавчому визначенню процедур відшкодування шкоди, 

завданої працівнику або роботодавцю, визначенню джерел покриття такої 
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шкоди, створюється  принципова основу для найбільш ефективного захисту 

порушеного права учасниками таких охоронних відносин у трудовому праві. 

Наявність фінансових важелів впливу у вигляді фінансових стимулів і 

фінансових санкцій забезпечує реалізацію охоронними правовідносинами у 

трудовому праві своїх основних функцій: компенсаційної, відновлювальної, 

захисної, стимулюючої та інших. Наявність налагодженого фінансового 

механізму упорядкування охоронних відносин робить принципово 

можливою реалізацію суб’єктами даних правовідносин свої прав, окрім того, 

значно спрощується процедура їх захисту у випадку порушення. 

Якщо говорити про механізм інституційного врегулювання, то, в першу 

чергу, необхідно встановити, що означає поняття «інституція». У 

тлумачному словнику  української мови термін «інституція» означає заклад, 

установу [137, с. 34].  Тому під механізмом інституційного регулювання 

охоронних відносин у трудовому праві пропонуємо розуміти сукупність 

установ, закладів, які створюються з метою впорядкування, а також надання 

визначеності охоронним відносинам у трудовому праві і за допомогою яких 

здійснюється застосування заходів, способів та методів, спрямованих на 

вдосконалення функціонування останніх. До таких інституцій, закладів ми 

пропонуємо віднести органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також окремі інституції, які створюються на  локальному 

рівні. Серед органів державної влади пропонуємо виділити органи загальної 

компетенції (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент 

України, інші органи державної виконавчої влади), а також органи 

спеціальної компетенції (Міністерство соціальної політики України, 

Державна служба України з питань праці). До локальних утворень, які 

забезпечують врегулювання охоронних відносин у трудовому праві, 

пропонуємо віднести професійні спілки, а також інші організації працівників 

і роботодавців, службу з охорони праці тощо. Саме зазначені нами суб’єкти є 

тими утвореннями, які забезпечують впорядкування охоронних відносин у 

трудовому праві шляхом проведення сукупності заходів із законодавчого 
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врегулювання, організаційного врегулювання, фінансового врегулювання 

охоронних відносин у трудовому праві. В межах даної роботи ми 

пропонуємо проаналізувати коло прав та обов’язків зазначених суб’єктів у 

сфері охорони праці. Так основним завданням Верховної Ради України є 

забезпечення правового регулювання охоронних відносин у трудовому праці, 

оскільки саме на неї покладено обов’язок зі створення основної нормативно-

правової бази, яка б врегульовувала досліджувані відносини. Окрім того, на 

неї покладено обов’язок із затвердження загальнодержавних програм 

розвитку, в тому числі і з удосконалення охоронних відносин у трудовому 

праві. Також Верховна Рада України здійснює фінансове регулювання 

відповідних відносин, оскільки вона наділена повноваженнями щодо 

затвердження Державного бюджету України, яким передбачається 

фінансування заходів у даній сфері [158]. 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охоронних 

відносин належить вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, на нього також покладається обов’язок із реалізації 

загальнодержавних програм розвитку, які приймаються Верховною Радою 

України. Окрім того, через нього спрямовується і координується діяльність 

відповідного галузевого міністерства [158]. 

Роль Президента України реалізується через затвердження положень про 

спеціальні органи державної влади, які здійснюють свої повноваження 

безпосередньо у сфері праці. Цими положеннями визначається коло прав та 

обов’язків відповідних органів державної виконавчої влади, які забезпечують 

реалізацію державної політики у сфері охоронних відносин у трудовому 

праві [158]. 

Одним з основних органів, який формує і реалізує державну політику в 

галузі охоронних відносин, є Міністерство соціальної політики України.  На 

Міністерство покладено обов’язок з формування та реалізації державної 

політики у цій сфері. Виконання даного завдання забезпечується можливістю 

здійснення нормативно-правового регулювання охоронних відносин у 
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трудовому праві, можливістю здійснення відомчого контролю за станом 

охорони праці на підприємствах, участю у поліпшенні умов і безпеки  праці. 

Окрім того, Міністерство може брати участь у створенні відповідних 

суб’єктів, які здійснюють ліквідацію наслідків недотримання законодавства 

про охорону праці. 

Ще одним, не менш важливим органом, який є частиною механізму 

інституційного регулювання охоронних відносин у трудовому праві, є 

Державна служба України з питань праці. Вона виступає основним 

контрольно-наглядовим органом у сфері охоронних відносин у трудовому 

праві. Особливість даного органу полягає в тому, що він є також суб’єктом 

охоронних відносин у трудовому праві, здійснюючи контрольно-наглядові 

функції і будучи учасником саме контрольно-наглядових відносин як 

частини охоронних відносин у трудовому праві. Основні повноваження 

Державної служби України у сфері праці визначені Указом Президента 

України [159]. До основних з них належить реалізація державної політики з 

питань нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю, а 

також розроблення і внесення пропозицій щодо формування подальших 

напрямів політики держави у сфері охорони відносин у трудовому праві.  

Професійні спілки також можна віднести до структурного елементу 

механізму інституційного забезпечення. Діяльність професійних спілок 

регулюється Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». Основними завданнями даних утворень є захист та 

представництво інтересів працівників.  

Отже, проаналізувавши коло суб’єктів, які формують механізм 

інституційного регулювання охоронних відносин у трудовому праві, ми 

прийшли до висновку, що цей механізм є дуже розгалуженим. Окрім того, 

виходячи з функцій, які виконують досліджені суб’єкти, ми приходимо до 

висновку про те, що функціонування механізму інституційного регулювання 

має надзвичайно важливе значення для функціонування як механізму 

правового регулювання, так і механізму фінансового регулювання. Зазначені 
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суб’єкти покликані створювати механізм правового регулювання, а також 

слідкувати за його реалізацією. Крім того, у деяких випадках саме на них 

покладається обов’язок з акумулювання і розподілу коштів, які дозволяють 

функціонувати механізму фінансового забезпечення. 

У тлумачному словнику української мови термін «організовувати» 

вживається у декількох значеннях: 1) створювати, засновувати що-небудь, 

залучаючи до цього інших; 2) здійснювати певні заходи громадського 

значення, розробляючи їх підготовку і проведення; 3) згуртовувати, 

об’єднувати кого-небудь з певною метою; 4) чітко налагоджувати, належно 

впорядковувати що-небудь [110, с. 740]. Виходячи з цього, під механізмом 

організаційного регулювання охоронних відносин у трудовому праві 

пропонуємо розуміти сукупність заходів, способів, методів, які проводяться з 

метою впорядкування охоронних відносин у трудовому праві за допомогою 

проведення розробленої системи заходів громадського значення. На нашу 

думку, механізм організаційного регулювання охоронних відносин у 

трудовому праві є підґрунтям існування механізму регулювання охоронних 

відносин у трудовому праві загалом, оскільки саме шляхом проведення цілої 

низки заходів організаційного характеру із створення суб’єктів, які 

забезпечують можливість існування охоронних відносин у трудовому праві, а 

в подальшому проведення сукупності організаційних заходів з метою 

створення належної правової бази, яка регламентує існування досліджуваних 

відносин, створюється легальна можливість реалізації своїх прав і виконання 

обов’язків. Формування механізму фінансового забезпечення також 

здійснюється шляхом проведення комплексу дій по формуванню і 

впорядкуванню матеріальних ресурсів, які можуть бути основою для 

виконання функцій охоронними відносинами у трудовому праві. 

Отже, з вищенаведеного можна зробити такі висновки. 

По-перше, функціонування охоронних відносин у трудовому праві 

неможливе без належного механізму регулювання останніх, за допомогою 
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якого здійснюється впорядкування таких відносин, а також виконання ними 

функцій і завдань, задля яких вони виникають. 

По-друге, механізм регулювання являє собою розгалужену систему, яка 

складається з певної кількості окремо функціонуючих, проте нерозривно 

пов’язаних між собою елементів. Ми, зокрема, вважаємо за необхідне 

виділити такі основні види механізмів регулювання як: 1) механізм 

правового регулювання охоронних відносин; 2) механізм інституційного 

врегулювання охоронних відносин; 3) механізм фінансового врегулювання 

охоронних відносин; 4) механізм організаційного врегулювання охоронних 

відносин. 

По-третє, на нашу думку, належне функціонування даного механізму 

забезпечується саме налагодженістю взаємозв’язку між його окремими 

структурними елементами, оскільки функціонування правового механізму 

неможливе без сукупності органів, які здійснюють контроль за реалізацією 

тих положень, які закріплені в законодавстві. Окрім того, здійснення окремих 

функцій охоронними правовідносинами у трудовому праві (зокрема 

компенсаційної, відновлювальної, стимулюючої) неможливе без існування 

налагодженого механізму фінансового регулювання даних відносин. І, як вже 

зазначалося, основу функціонування даних відносин становить механізм 

організаційного врегулювання, оскільки саме завдяки існуванню останнього 

здійснюється належне формування механізму фінансового регулювання, 

механізму правового регулювання, а також механізму інституційного 

регулювання охоронних відносин у трудовому праві. 

Отже, проаналізувавши значення механізму регулювання охоронних 

відносин у трудовому праві, ми прийшли до висновку, що він потребує 

подальшого вдосконалення. Особливо це стосується механізму правового 

регулювання, оскільки більшість його норм наразі не відповідають вимогам 

сьогодення і не здатні належним чином врегулювати відносини, що 

трансформуються і  змінюються відповідно до нинішніх потреб. Також ми 

вважаємо за необхідне вдосконалити фінансовий механізм регулювання, 
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зокрема запровадити обов’язок роботодавця щодо створення певних фондів, 

які дадуть змогу постійно поліпшувати умови праці працівника, а також 

здійснювати сукупність заходів по відновленню їх порушених прав.  

 

 

2.4. Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві 

 

На сьогодні триває процес розвитку трудових відносин. Він зумовлює 

появу нових суб’єктів даних відносин, трансформацію старих, зменшення 

або збільшення ролі останніх. Це, в свою чергу, призводить до змін і в складі 

суб’єктів охоронних відносин, оскільки він безпосередньо залежить від змін 

в системі суб’єктів трудового права. Повільне удосконалення трудового 

законодавства, існування цілої низки застарілих нормативно-правових актів 

зумовлює невідповідність розвитку суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків суб’єктів охоронних правовідносин потребам сьогодення [160, с. 

64]. Саме дослідження особливостей системи суб’єктів охоронних 

правовідносин, їх характерних ознак дасть змогу визначити подальші 

пріоритетні шляхи їх розвитку та вдосконалення, що, натомість, дозволить 

більш ефективно врегулювати дані відносини за допомогою новостворених 

нормативно-правових актів. Актуальність даної теми пов’язана з 

необхідністю дослідження основних функцій, які покликані виконувати 

суб’єкти охоронних правовідносин, дослідження кола їх прав та обов’язків 

[161, с. 86]. Це, в свою чергу, дасть змогу визначити доцільність існування 

певних суб’єктів і на цій основі зробити висновки про необхідність 

зменшення або збільшення кола суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві. 

Перш ніж говорити про особливості системи суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві, необхідно встановити зміст понять 

«особливість», «система» та «суб’єкт». У тлумачному словнику  української 

мови термін «особливість» означає характерну рису, ознаку, властивість 
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кого-, чого-небудь [110, с. 779]. Термін «система» вживається у багатьох 

значеннях, зокрема:  1) порядок, існування якого обумовлюється 

цілеспрямовано-правильним розташуванням та взаємозв’язком структурних 

частин чого-небудь; 2) класифікація; 3) форма організації, будова чого-

небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ); 

4) сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за 

спільною ознакою, призначенням; 5) сукупність принципів, які є основою 

певного вчення; 6) внутрішня організація, якій притаманна ознака єдності і 

закономірності розташування та функціонування її окремих частин [142, с. 

203-204]. Поняття «суб’єкт» також має декілька значень: 1) істота, здатна до 

пізнання навколишнього світу, об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої 

діяльності; 2) особа, група осіб, організація; 3) особа або організація як носій 

певних прав та обов’язків [142, с. 814]. 

У теорії права вживається термін «суб’єкт правовідносин». Під ним 

розуміють індивідуальні або колективні правові утворення, які реалізують 

коло наданих їм законом прав в межах встановлених повноважень, а також 

виконують встановлене коло правових обов’язків і використовують свою 

правосуб’єктність в межах юридичної відповідальності [102, с. 537].            

С.С. Алєксєєв визначає суб’єктів права як індивідів або організацій, які на 

підставі юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин, тобто 

носіями суб’єктивних прав та обов’язків [105]. У юридичній науці відсутнє 

визначення поняття «суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві». Тому 

ми з метою ліквідації даної прогалини пропонуємо надати таке визначення 

суб’єктів охоронних правовідносин: «Суб’єкти охоронних правовідносин у 

трудовому праві – це індивідуальні або колективні утворення, які реалізують 

коло наданих їм законом  прав, а також виконують покладені на них 

обов’язки, які виникають після вступу таких суб’єктів до одного з виду 

правовідносин, що формують систему охоронних відносин у трудовому 

праві». 
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Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в межах 

даної роботи нам необхідно дослідити характерні риси, особливості, по-

перше, порядку організації суб’єктів охоронних правовідносин, по-друге, 

провести їх класифікацію, по-третє, дослідити характерні ознаки, за якими 

суб’єкти об’єднуються в систему, по-четверте, дослідити закономірності 

структури суб’єктів, закономірності їх розташування та функціонування. 

Для того щоб забезпечити найбільш детальне дослідження особливостей 

системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, пропонуємо 

провести їх класифікацію. Оскільки в науці відсутня класифікація таких 

суб’єктів, то ми вважаємо за доцільне поділити їх на групи за такими 

критеріями:  

1) за кількістю складу учасників суспільного зв’язку: 

а) індивідуальні; 

б) колективні; 

2) за юридичним фактом, який є підставою виникнення охоронних 

відносин у трудовому праві: 

а) учасники охоронних відносин, що з’являються внаслідок скоєння 

правопорушення (матеріального правопорушення або дисциплінарного 

проступку); 

б) учасники охоронних відносин, що виникають у сфері здійснення 

нагляду та контролю за охоронною праці та дотриманням трудового 

законодавства; 

в) учасники охоронних відносин, що виникають у випадку звернення 

суб’єкта за захистом свого порушеного права;  

3) за сферою реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами 

охоронних правовідносин:  

а) внутрішні; 

б) зовнішні. 

На нашу думку, для того щоб говорити про особливості системи 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві в цілому, необхідно 
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спочатку виокремити і проаналізувати особливості структурних елементів, 

які складають дану систему. Адже саме сукупність ознак, які притаманні 

кожній окремій структурній одиниці, формує те коло ознак, які характерні 

для системи в цілому. При цьому слід зазначити, що, на наш погляд, 

найяскравіше дані ознаки проявляються саме у відносинах матеріальної 

відповідальності працівника і роботодавця. Проте, якщо вести мову про 

колективних суб’єктів охоронних відносин, то найбільш точно можна 

охарактеризувати їх особливості при аналізі контрольно-наглядових відносин 

як структурної одиниці охоронних відносин у трудовому праві. 

Головним стрижнем колективних трудових правовідносин є 

індивідуальні трудові правовідносини, які юридично оформляють 

застосування праці конкретного працівника, що реалізує свою робочу силу. 

Очевидно, що, оскільки основою трудового права є індивідуальні суб’єкти – 

працівник і роботодавець як учасники трудового договору, то дані 

індивідуальні суб’єкти будуть основними учасниками системи суб’єктів 

охоронних відносин у трудовому праві, адже основний їх масив виникає саме 

у зв’язку із здійсненням певного виду правопорушення одним із зазначених 

суб’єктів. 

Отже, проаналізуємо характерні риси працівника і роботодавця як 

учасників охоронних відносин у трудовому праві. Суттєвим недоліком 

основного нормативно-правового акта у трудовій сфері – Кодексу законів 

про працю, є відсутність визначення понять «працівник», «найманий 

працівник», які на сьогодні застосовуються в інших законах та підзаконних 

нормативно-правових актах. Так, в Законі України «Про професійний 

розвиток працівників» працівником вважається фізична особа, яка реалізує 

свою трудову функцію на підприємстві, в установі, або організації будь-якої 

функціональної спрямованості, або є найманим працівником, праця якого 

використовується фізичною особою, і підставою праці якої виступає 

трудовий договір або контракт [162]. Ідентичне визначення міститься і в 
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Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [163]. 

Отже, працівником є особа, яка уклала трудовий договір  з 

підприємством, установою, організацією або фізичною особою. При вступі у 

трудові відносини на працівника покладається обов’язок зі збереження майна 

роботодавця шляхом належного ставлення до нього, а також відповідного  

виконання роботи, яка доручається тощо, порушення якого й тягне 

виникнення відносин з юридичної відповідальності. На роботодавця, в свою 

чергу, покладаються обов’язки із забезпечення працівникові безпечних умов 

праці, вчасної виплати заробітної плати тощо, невиконання яких також тягне 

застосування заходів юридичної відповідальності.  

Відповідно до статті 130 Кодексу законів про працю працівники, які 

належним чином не виконують покладені на них трудовим договором 

обов’язки, якщо це призвело до заподіяння шкоди місцю роботи працівника,  

несуть матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду [7]. Отже, як бачимо, 

учасником правовідносин з покладення матеріальної відповідальності за 

законодавством про працю може бути лише працівник, який уклав трудовий 

договір з роботодавцем і який завдав йому майнову шкоду внаслідок 

порушення своїх обов’язків, що були передбачені цим договором.            

С.М. Прилипко зазначає з цього приводу наступне: «Якщо особа, яка не 

знаходиться з роботодавцем у трудових правовідносинах або завдала йому 

майнову шкоду не у зв’язку з правовідносинами за нормами трудового права, 

суб’єктом матеріальної відповідальності бути не може, а відповідає за 

нормами цивільного права» [164, с. 159]. 

Цікавим, на нашу думку, є питання про те, чи може бути суб’єктом 

матеріальної відповідальності неповнолітня особа, оскільки трудова 

правосуб’єктність виникає у особи у повному обсязі з 16 років, хоча 

відповідно до статті 188 Кодексу законів про працю за письмовою згодою 

одного батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись 

на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років [7]. На наш погляд, саме це є 
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однією з найяскравіших особливостей працівника як учасника охоронних 

відносин у трудовому праві. Так, відповідно до статті 187 Кодексу законів 

про працю неповнолітні особи у трудових правовідносинах мають той самий 

обсяг прав та обов’язків що і повнолітні, проте у сфері охорони праці, 

робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються 

встановленими законодавством пільгами [7]. 

Як зазначає С.М. Прилипко, неповноліття не може бути  законною 

причиною для звільнення від матеріальної відповідальності за майнову 

шкоду, заподіяну порушенням обов’язків за трудовими правовідносинами. 

Проте при цьому науковець акцентує увагу на тому, що при накладенні 

матеріальної відповідальності на неповнолітнього працівника треба 

враховувати фізіологічні й психологічні особливості, які притаманні підлітку 

[164, с. 159]. Очевидно, що саме цим зумовлений факт неможливості 

покладення на неповнолітню особу, яка займає посаду або є виконавцем 

робіт, які прямо пов’язані із поводженням (зберіганням, обробкою, 

продажем, перевезенням або застосуванням) в процесі виробництва з 

переданим її майном, повної матеріальної відповідальності на підставі 

письмової угоди про повну матеріальну відповідальність між працівником та 

роботодавцем. Дане положення закріплено статтею 135-1 Кодексу законів 

про працю [7]. Саме це відрізняє охоронні відносини в трудовому праві від 

таких відносин в інших галузях права. Так,  наприклад, за нормами 

цивільного законодавства, зокрема частиною 2 статті 33 Цивільного Кодексу, 

якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, 

додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник 

[165]. З цього випливає наступна характерна ознака працівника як суб’єкта 

охоронних відносин – особистісний характер матеріальної відповідальності 

працівника. Ми погоджуємося з думкою С.М. Прилипка, який пов’язує це з 

тим, що відповідно до статті 30 Кодексу законів про працю працівник 

повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права 

передоручати її виконання іншій особі. Вчений зазначає, що трудове 
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законодавство не передбачає ні загальної, ні субсидіарної, ні солідарної 

відповідальності працівника,  лише особисту персональну за виконання 

взятих ним на себе трудових обов’язків [164, с. 160]. Важливою, на нашу 

думку, є теза про те, що особистісний принцип не зазнає змін навіть у 

випадку укладення з  колективом (бригадою) договору про повну 

матеріальну відповідальність за прийняті ним матеріальні цінності. Наявність 

такого договору не означає, що член колективу повинен нести матеріальну 

відповідальність за шкоду й тоді, коли його вини немає [164, с. 160].  

Кодекс законів про працю не містить визначення поняття 

«роботодавець», проте існує численна кількість нормативно-правових актів, в 

яких дане визначення фігурує. Наведемо лише деякі з них. У Законі України 

« Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» під 

роботодавцем розуміють юридичну (підприємство, установа, організація) або 

фізичну особу, яка здійснює використання найманої праці на підставі 

трудового договору [163]. Таке  визначення міститься і в Законі України 

«Про організації роботодавців, їх права і гарантії діяльності» [166]. У Законі 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

роботодавцем виступає особа, яка є власником підприємства, установи або 

організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої 

належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно 

до законодавства використовують найману працю [167]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна виділити дві групи суб’єктів, які 

виступають роботодавцями – це юридичні особи та фізичні особи.             

Л.М. Кононенко поділяє фізичних осіб як роботодавців на два типи: 

1) фізичні особи-підприємці, у яких виникає необхідність у використанні 

найманої праці у зв’язку з родом діяльності. Здебільшого  суспільно корисна 

діяльність таких роботодавців спрямована на одержання ними доходу, при цьому  

їх право найму робочої сили встановлюється спеціальними нормативно-правовими 

актами; 2) фізичні особи, які не здійснюють господарську діяльність, але 

використовують найману працю. Основна мета діяльності таких суб’єктів не 
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передбачає отримання прибутку. До таких суб’єктів, зазвичай, відносяться 

громадяни (власники), які здійснюють використання такої праці для 

домогосподарських робіт, робіт по догляду за малолітніми дітьми, важкохворими 

членами сім’ї, а також для роботи особистими водіями тощо [168, с. 37]. 

Проте, якщо з притягненням до відповідальності за трудове матеріальне 

правопорушення фізичної особи-роботодавця не буде ускладнень, визначити 

відповідальну особу за таке саме правопорушення, якщо роботодавцем виступає 

підприємство, установа або організація, буде доволі проблематично, особливо якщо 

враховувати факт наявності кількох законодавчих підходів до розуміння терміна 

«роботодавець». Зокрема в одному з них роботодавцем визначається власник 

підприємства, установи, організації. Це, на нашу думку, є суттєвим недоліком, 

оскільки власник підприємства, установи, організації, яка виступає роботодавцем, 

не може нести персональну матеріальну відповідальність за трудове матеріальне 

правопорушення. Це пов’язано з тим, що відшкодування шкоди, яка була заподіяна 

працівнику трудовим матеріальним правопорушенням, не буде компенсовуватись 

за рахунок особистих матеріальних коштів особи, яка створила відповідну 

юридичну особу, саме тому говорити про роботодавця як про власника в охоронних 

правовідносинах некоректно. 

В.І. Щербина вказує на те, що важливим елементом трудового матеріального 

правопорушення є порушення роботодавцем обов’язків у трудових 

правовідносинах [12, с. 10]. Ми погоджуємося з думкою П.Р. Ставісского, що на 

відміну від притягнення працівника до матеріальної відповідальності, 

законодавство про відповідальність підприємства не дає чіткої установки про 

порушувані обов’язки і з’ясовувати те, якого роду обов’язок було порушено, 

доводиться із змісту законодавства. Науковець приводить такий цікавий приклад: 

затримка видачі розрахунку при звільненні завжди є порушенням обов’язку, але 

вона не пов’язана безпосередньо з процесом праці. Важливо тільки, щоб порушення 

обов’язку відносилося до обов’язків роботодавця у трудових відносинах. Характер 

цих обов’язків відрізняє трудове матеріальне правопорушення  від правопорушення 

в інших галузях права [169, с. 80, 81].  
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Проте, на нашу думку, є ще одна проблема – визначення вини, адже як 

відомо, в трудовому праві неможливо притягнути до відповідальності без 

доведення вини особи. І одразу виникає інша проблема – якщо роботодавцем 

виступає  юридична особа (підприємство, установа, організація), а вина – це 

психічне ставлення особи до вчинюваної нею дії, то як узгодити ці дві 

категорії? Очевидно, що має бути визначена особа, вина якої може бути 

оцінена як вина підприємства. Проте це можна зробити тільки тоді, коли 

виконавчий орган є одноосібним і його представляє директор, а що робити в 

ситуації, коли управління підприємством здійснюється колективним органом 

– дирекцією, яка колегіально приймає рішення? Вважаємо, що дане питання 

необхідно врегулювати на законодавчому рівні шляхом закріплення єдиного 

підходу до розуміння поняття «роботодавець», а також єдиного механізму 

визначення винної особи у випадку вчинення порушення трудового 

законодавства, що призвело до матеріальних втрат працівника. 

Якщо говорити про колективних суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві, то вони реалізують коло прав, якими наділяються 

відповідно до закону, переважно у контрольно-наглядових відносинах або у 

процесуальних відносинах захисту порушеного права, які є частиною 

охоронних відносин у трудовому праві. До таких суб’єктів належать трудові 

колективи, служба з охорони праці, комісія по трудових спорах. 

Проаналізуємо роль кожного з них в охоронних відносинах. 

Відповідно до статті 252-1 Кодексу законів про працю трудовий 

колектив підприємства утворюють усі особи, які особисто беруть участь у 

його функціонуванні на підставі трудового договору або інших форм 

вираження домовленості між працівником і роботодавцем [7]. Проте, 

проаналізувавши положення Кодексу законів про працю, а також інших 

нормативно-правових актів, які визначають роль трудового колективу саме 

як єдиного колективного суб’єкта, зокрема положення Господарського 

Кодексу України [170], Закону СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх 

ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями»[171], ми 
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прийшли до висновку, що трудові колективи можна визнати суб’єктом 

охоронних відносин саме тоді, коли останні виникають внаслідок 

матеріального правопорушення. Кодекс законів про працю містить 

положення, зокрема в статті 135-2 [7],  яким передбачена можливість 

колективної (бригадної) відповідальності у випадку, якщо неможливо 

розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника. Так, на нашу 

думку, найбільш повно проявляється компенсаційно-відновлювальна функція 

охоронних правовідносин, оскільки значення інших, більш персонально 

обумовлених функцій переважним чином нівелюється. Зокрема, на нашу 

думку, при притягнені колективу працівників до матеріальної 

відповідальності не береться до уваги така обов’язкова складова одиниця 

матеріального правопорушення як вина особи, яка його вчинила. Очевидно, 

що колектив (бригада) працівників, не може мати єдиного психічного 

ставлення до вчиненого правопорушення, яке завдало шкоду майновим 

інтересам роботодавця. Якщо ж говорити про трудовий колектив як про 

учасника контрольно-наглядових відносин, які є частиною охоронних 

відносин у трудовому праві, то тут його значення доволі важко оцінити у 

зв’язку з існуванням спеціального представницького органу трудового 

колективу – професійної спілки, на який і покладено обов’язок зі здійснення 

даних функцій. Та сама ситуація складається і щодо визначення ролі 

професійних спілок у процесуальних відносинах як відносинах захисту 

порушених прав, оскільки, знову ж таки, основне коло прав належить саме 

представницькому органу такого трудового колективу. 

Наступним суб’єктом, який, на нашу думку, потребує включення до 

системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, є служба з охорони 

праці на підприємстві, в установі, організації, а також комісія з охорони 

праці. 

Дані суб’єкти реалізують свої повноваження в межах контрольно-наглядових 

правовідносин охоронних відносин у трудовому праві. Їх основні права та 

обов’язки визначаються Законом України «Про охорону праці» [42]. Даним 
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органам роботодавець фактично делегує свої повноваження із здійснення 

нагляду та контролю за дотриманням положень відповідного законодавства. 

В даному випадку, на нашу думку, служба з охорони праці є 

представницьким органом роботодавця, подібно до того як професійна спілка 

є представницьким органом робітників Проаналізувавши положення 

законодавства, ми прийшли до висновку, що коло повноважень зазначеного 

суб’єкта досить широке і воно дозволяє вживати навіть радикальні заходи. 

Так, в статтею 16 Закону України «Про охорону праці» у разі виявлення 

порушень охорони праці служба з охорони праці може вживати таких 

заходів: 1) видавати обов’язкові приписи з зазначених питань; 2) зупиняти 

роботу виробництва у разі виявлення порушень, які створюють загрозу 

життю та здоров’ю працівника; 3) надсилати роботодавцю подання про 

притягнення до відповідальності винних осіб тощо [42]. Аналіз даних 

положень дозволяє ще раз зробити висновок про персональний характер 

відносин щодо відповідальності працівника перед роботодавцем, оскільки 

навіть орган, який наділений повноваженнями щодо здійснення повного 

спектру контрольно-наглядових функцій охоронних відносин, не має 

повноважень щодо притягнення працівника до юридичної відповідальності 

за порушення вимог трудового законодавства.  

Якщо говорити про комісію з питань охорони праці підприємства, то 

основною метою її створення є забезпечення пропорційної участі працівників 

у вирішенні будь-яких питань гігієни праці, безпеки праці та виробничого 

середовища загалом. Проте, на нашу думку, необхідність створення такого 

суб’єкта у системі охоронних відносин у трудовому доволі сумнівна, 

оскільки коло повноважень цієї комісії таке ж саме як і профспілкової 

організації. Тому немає потреби у створенні органу, який буде дублювати 

функції контролю, що здійснюються на постійній основі профспілковим 

органом. Окрім того, рішення даної комісії мають винятково 

рекомендаційний характер і законодавством не передбачено жодних важелів 
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впливу такого суб’єкта на роботодавця у випадку виявлення ним порушень 

законодавства у даній сфері. 

Оскільки трудові процесуальні правовідносини забезпечують у деяких 

випадках реалізацію охоронних відносин у трудовому праві, то, на нашу 

думку, до системи суб’єктів охоронних правовідносин доцільно також 

включити ті з них, за допомогою яких працівники і роботодавці реалізують 

своє право на захист. Це, в свою чергу, дозволить розширити коло суб’єктів, 

які входять до системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. 

До таких суб’єктів, в першу чергу, необхідно включити комісію з 

розгляду трудових спорів. Відповідно до статті 223 Кодексу законів про 

працю дана комісія обирається загальними зборами трудового колективу 

підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 

чоловік [7]. Створення такої комісії дозволяє працівникам брати участь у 

розгляді питань, пов’язаних із притягненням до відповідальності осіб, які 

вчинили правопорушення в галузі трудового права. У цьому знову ж таки 

проявляється не особистісний, а представницький характер даних 

правовідносин.  Комісія з трудових спорів уповноважена розглядати будь-які 

питання, за винятком випадків, встановлених законодавством. Такі випадки 

стосуються певної категорії працівників, а також певної категорії справ, які 

не можуть бути розглянуті в досудовому порядку. Існування комісії з 

трудових спорів дає працівникам велику кількість переваг. Вона забезпечує 

працівникам можливість брати участь у розгляді спірних питань, що 

дозволяє, на нашу думку, реалізовувати такі функції охоронних відносин у 

трудовому праві як виховна, стимулююча та превентивна.  

Оскільки до охоронних правовідносин відносяться й охоронні 

правовідносини з нагляду й контролю за дотриманням законодавства про 

працю, то доцільно включити до суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві органи державного нагляду і контролю за додержанням законодавства 

про працю. Основним із таких органів є Державна служба України з питань 

праці. 
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Державна служба України з питань праці є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який 

реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість 

населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних 

послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання 

прав і гарантій застрахованих осіб [172]. Здійснення нагляду і контролю 

вказаним суб’єктом відноситься до зовнішньої форми контролю, оскільки 

виникає за межами підприємства, установи, організації. Так, за Державною 

службою України з питань праці закріплено право на здійснення загального 

нагляду. Діяльність у сфері нагляду і контролю може здійснюватися на всіх 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від мети створення, а 

також майнової належності останніх. 

Раніше, до списку таких органів належали також Державна служба 

гірничого нагляду та промислової безпеки України, яка діяла на підставі 

Положення «Про державну службу гірничого нагляду та промислової 

безпеки України», яке було затверджене Указом Президента України від 06 

квітня 2011 року [173], а також Державна санітарно-епідеміологічна служба 

України, яка діяла на підставі Положення «Про державну санітарно-

епідеміологічну службу України», яке було затверджено Указом Президента 

України  від 06 квітня 2011 року [174].  

Здійснення зовнішнього нагляду та контролю може провадитися й 

органами місцевого самоврядування. Так, відповідно до Закону України 
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«Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень 

сільських, селищних, міських рад належить здійснення контролю за 

охороною праці, забезпечення захисту прав працівників у випадку залучення 

їх до робіт з небезпечними та шкідливими для здоров’я умовами праці [175]. 

Можливістю здійснювати контрольно-наглядові функції наділені також 

місцеві державні адміністрації. Так, згідно із Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» до повноважень останніх належить здійснення 

контролю за охороною праці [176]. Цей суб’єкт також відноситься до 

зовнішніх суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. 

Отже, як бачимо, коло суб’єктів, які формують систему суб’єктів  

охоронних правовідносин у трудовому праві, доволі широке, воно включає 

не лише учасників безпосередньо трудових відносин – працівника і 

роботодавця, але й суб’єктів, які є учасниками інших відносин, що супутні 

трудовим. 

У контексті дослідження реформування системи суб’єктів охоронних 

відносин пропонуємо звернутися до змін, яких вона набуде у зв’язку із 

прийняттям Трудового Кодексу України. Так, проектом Трудового Кодексу 

України [177] передбачено суттєве розширення кола суб’єктів, які входять до 

системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. Зокрема статтею 

383 зазначеного Проекту передбачається надання повноважень у сфері 

здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства 

профспілкам та їх об’єднанням, роботодавцям та їх об’єднанням, тоді як на 

сьогоднішній день професійні спілки наділені лише представницькими 

повноваженнями та повноваженнями із захисту прав працівників. 

Як вже зазначалося, система формується з елементів, які об’єднуються 

за спільною ознакою або призначенням. Проаналізувавши коло суб’єктів, які 

формують систему суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, ми 

прийшли до висновку, що вони об’єднуються за спільністю ознак у певні 

групи в межах системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві і у 

цілу систему за своїм призначенням. 
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Виходячи з приведеної вище класифікації, пропонуємо проаналізувати і 

виділити ознаки, за якими стало можливим об’єднання вказаних груп. 

Самостійну групу формують індивідуальні учасники даних суспільних 

відносин, до них належить роботодавець і робітник, які виступають як 

сторони трудового договору і мають взаємні права і обов’язки. В охоронних 

правовідносинах вони також наділені особливими, по відношенню до інших 

суб’єктів, правами і обов’язками. Саме зазначені суб’єкти виступають 

основою їх виникнення, оскільки основним спрямуванням охоронних 

відносин у трудовому праві є постійний захист інтересів працівника та захист 

інтересів роботодавця у випадку порушення працівником своїх обов’язків і 

спричинення ним шкоди роботодавцеві.  До колективних учасників 

охоронних відносин можна віднести трудовий колектив, професійні спілки, 

комісію з розгляду трудових спорів, службу з охорони праці, а також 

державні органи влади, які виконують значну кількість функцій в охоронних 

відносинах. Слід зауважити, що при вступі таких учасників в охоронні 

правовідносини втрачається особистісний характер таких правовідносин і 

виникає представницький. Наприклад, у випадку звернення профспілки за 

захистом інтересів трудового колективу у зв’язку з порушення роботодавцем 

своїх обов’язків щодо забезпечення безпечних умов праці.  

Окрім того, проаналізувавши групи, які були сформовані в результаті 

об’єднання суб’єктів за ознакою факту виникнення охоронних 

правовідносин, ми прийшли до висновку, що коло учасників таких відносин 

варіюється залежно від етапу реалізації основними учасниками свої прав і 

досягнутості очікуваного  ними результату. Так, якщо при вчиненні 

працівником матеріального правопорушення роботодавець на законних 

підставах притягує його до відповідальності, тобто за повної доведеності 

вини, то коло учасників охоронних відносин залишається простим, 

включаючи лише працівника і роботодавця. За цих обставин фактично 

зберігається особистісний характер таких правовідносин. Проте у випадку 

притягнення працівника до відповідальності безпідставно, а також у випадку 
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оскарження ним цих дій і залучення, наприклад, професійної спілки як 

представника у такі відносини, коло учасників таких відносин одразу 

збільшується і втрачається їх особистісний характер. 

Отже, здійснивши аналіз суб’єктів охоронних правовідносин у 

трудовому праві, ми прийшли до висновку, що можна виділити такі 

особливості системи таких суб’єктів. 

По-перше, ознакою даної системи є її гетерогенність. Вона полягає в 

тому, що система характеризується певною неоднорідністю, тобто 

складається з різних частин [178; с. 17]. Дана ознака є характерною для 

системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, оскільки вона 

складається як з індивідуальних суб’єктів (працівник), так і колективних 

(трудовий колектив). 

По-друге, будь-яка система повинна характеризуватись тісним 

взаємозв’язком структурних елементів. Такий взаємозв’язок забезпечується, 

в одних випадках, трудовим договором, на підставі якого виникають взаємні 

права та обов’язки сторін, в тому числі й обов’язок з відшкодування шкоди 

або обов’язок зі створення безпечних умов праці, в інших випадках, 

обов’язок, наприклад, здійснювати нагляд і контроль за дотриманням 

законодавства про працю покладається на відповідних суб’єктів законом, 

наприклад, на Державну службу України з питань праці. 

По-третє, ми можемо говорити про притаманність системі суб’єктів 

охоронних відносин у трудовому праві такої ознаки як синергічність. Дана 

ознака полягає в тому, що максимальний ефект від діяльності системи 

досягається тільки у випадку максимальної ефективності спільного 

функціонування її елементів для досягнення встановленої мети. Основною 

метою  існування охоронних відносин у трудовому праві є забезпечення 

захисту майнових інтересів роботодавця або працівника у випадку 

здійснення ними матеріального правопорушення, а також забезпечення 

працівнику належних, безпечних для життя і здоров’я умов праці. Тобто 

основною спрямованістю охоронних відносин є забезпечення можливості 
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нормальної взаємодії працівника і роботодавця у трудових відносинах, а 

також забезпечення можливості відновлення порушених прав даних 

суб’єктів. Якщо роботодавець буде докладати максимальних зусиль для 

створення безпечних умов праці, а також утримуватись від матеріальних 

порушень проти працівника, а працівник виконуватиме свої обов’язки щодо 

дбайливого, бережливого ставлення до майна роботодавця, то буде досягнута 

основна мета охоронних правовідносин – забезпечення ефективного 

функціонування трудових відносин. 

По-четверте, система суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

характеризується своєю відкритістю. Ця ознака, в даному випадку, пов’язана 

з тим, що коло суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві є не сталим і 

може постійно розширюватись. Це пояснюється тим, що охоронні відносини 

охоплюють не лише відносини, які виникають внаслідок правопорушення, а 

також контрольно-наглядові відносини (до кола суб’єктів яких не можуть не 

входити державні органи) та процесуальні відносини як відносини захисту. 

Отже, за рахунок вказаних обставин коло суб’єктів може бути розширене і не 

обмежуватиметься лише безпосередніми учасниками трудових відносин 

(працівником і роботодавцем). 

По-п’яте,  система охоронних відносин у трудовому праві 

характеризується як особистісним характером охоронних відносин, що 

виникають у трудовому праві, так і представницьким характером таких 

правовідносин. Особистісний характер проявляється в тому випадку, коли 

при виникненні охоронних відносин, наприклад, у випадку вчинення 

матеріального правопорушення працівником і при відшкодуванні шкоди в 

добровільному порядку, суб’єктами охоронних відносин залишаються лише 

працівник і роботодавець, які самостійно реалізують свої права і виконують 

обов’язки. Правовідносини набувають представницького характеру тоді, 

коли при порушенні роботодавцем своїх обов’язків щодо створення 

безпечних умов праці суб’єктний склад охоронних відносин розширюється, 
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оскільки в даному випадку може вступати в такі відносини, наприклад, 

професійна спілка.   

Якщо говорити про закономірності розташування суб’єктів у даній 

системі, то проаналізувавши їх склад, можна зробити висновок про 

можливість їх поділу на первинні і вторинні. До первинних суб’єктів 

відносяться роботодавець і працівник, для яких і створюються охоронні 

норми, оскільки вони, в першу чергу, покликані забезпечити належне 

функціонування трудових відносин (це певною мірою забезпечується 

попереджувальною і стимулюючою функціями охоронних відносин у 

трудовому праві). До вторинних суб’єктів охоронних правовідносин 

відносяться всі інші, виділені нами суб’єкти, окрім працівника і роботодавця. 

Вони називаються вторинними, оскільки здійснюють реалізацію своїх прав і 

обов’язків темпорально, а не на постійній основі.  

Аналіз системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

дозволяє зробити висновок про наявність широкого кола структурних 

елементів такої системи. Окрім того, нами було зроблено висновок щодо 

можливості і необхідності  розширення такої системи, зокрема включення до 

неї професійних спілок працівників, організацій роботодавців тощо, що 

дозволить найбільш повно забезпечити реалізацію первинними і вторинними 

суб’єктами таких правовідносин своїх прав і виконання обов’язків, окрім 

того, це дасть змогу в більшій мірі децентралізувати контроль і нагляд за 

дотриманням законодавства сфері охорони праці, що, на нашу думку, 

дозволить більш ефективно здійснювати реалізацію останніх. Також ми 

зробили висновок про необхідність вдосконалення такої системи, зокрема в 

частині більш конкретного врегулювання їх прав та визначення обов’язків. 

Окрім цього, необхідно надати системі суб’єктів охоронних правовідносин у 

трудовому праві такої ознаки як чітка визначеність шляхом закріплення на 

законодавчому рівні кола суб’єктів, які можуть бути учасниками даних 

відносин.  
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Висновки до Розділу 2 
 

1. Правова природа охоронних відносин у трудовому праві 

розкривається через такі ознаки: 

– вони виникають з моменту утворення конкретного роботодавця як 

суб’єкта трудового права; 

– для виникнення таких правовідносин не обов’язкова наявність такого 

юридичного факту як правопорушення; 

– охоронні відносини далеко не завжди спрямовані на притягнення 

когось до юридичної відповідальності; 

– пов’язані з виявленням підстав для притягнення винних осіб до 

відповідальності, тобто конкретних фактів не виконання або неналежного 

виконання певними особами своїх обов’язків у сфері охорони праці. 

2. Правова природа організаційно-управлінських відносин 

розкривається через наступні ознаки: 

– рівень ведення колективних переговорів; 

– взаємодію профспілок з органами виконавчої та законодавчої влади, а 

також органами місцевого самоврядування; 

– роль та місце владних структур в організаційно-управлінських 

відносинах; 

– специфіку взаємовідносин професійних спілок та об’єднань 

роботодавців тощо. 

3. Охоронні відносини у трудовому праві – це врегульований нормами 

права стійкий структурований суспільний зв’язок, який виникає між 

відповідними правомочними та зобов’язаними суб’єктами при реалізації 

ними своїх суб’єктивних прав, а також виконанні обов’язків, які є 

кореспондуючими по відношенню один до одного, спрямований на 

забезпечення ефективного функціонування регулятивних відносин у 

трудовому праві, який функціонує завдяки силі правового і державного 

примусу.  
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4. Систему охоронних правовідносин у трудовому праві складають такі 

структурні елементи: 1) відносини  з матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору, які, у свою чергу, складаються з: дисциплінарної 

матеріальної відповідальності працівника, трудової матеріальної 

відповідальності роботодавця; 2) відносини з дисциплінарної 

відповідальності працівника; 3) відносини з нагляду та контролю за 

охороною праці та дотриманням трудового законодавства (контрольно-

наглядові відносини); 4) трудові процесуальні відносини як відносини 

захисту порушених прав. 

5. Механізм регулювання охоронних відносин у трудовому праві 

складається з таких структурних елементів як: 1) механізм правового 

регулювання – сукупність юридичних засобів, за допомогою яких 

здійснюється впорядкування і врегулювання охоронних відносин у 

трудовому праві; 2) механізм фінансового регулювання охоронних відносин 

у трудовому праві – сукупність фінансових методів, форм та важелів 

управління фінансовими ресурсами, що призначені для матеріального 

забезпечення суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві; 3) 

механізм інституційного регулювання –   сукупність установ, закладів, які 

створюються з метою впорядкування, а також надання визначеності 

охоронним відносинам у трудовому праві, і за допомогою яких здійснюється 

застосування заходів, способів та методів, спрямованих на вдосконалення 

функціонування останніх; 4) механізм організаційного регулювання – 

сукупність заходів, способів, методів, які впроваджуються з метою 

впорядкування охоронних відносин у трудовому праві шляхом проведення 

розробленої системи заходів громадського значення.  
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РОЗДІЛ 3 

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

3.1 Зміст організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

 

Організація і управління працею є допоміжною сферою, яка забезпечує 

повноцінне існування процесу праці. Адаптація українського законодавства 

до законодавства Європейського Союзу обумовлює функціонування 

організаційно-управлінських відносин, які б ґрунтувалися на свободі 

трудового договору, виробничій демократії і самоорганізації працівників та 

роботодавців [179, с. 142]. 

Актуальність нашого дослідження пов’язана із необхідністю 

розширення прав та кореспондуючих їм обов’язків працівників, 

роботодавців, створених ними складних колективних суб’єктів з метою 

подальшої експансії трудового права, розвитку української доктрини 

організаційно-управлінських відносин, яка зараз знаходиться у стані 

розробки.  

Дослідження змісту організаційно-управлінських відносин є важливим 

етапом встановлення особливостей прояву пов’язаних з трудовими 

відносинами у межах предмета трудового права як галузі [180, с. 93]. 

Водночас організація і управління працею на підприємствах, в установах та 

організаціях передбачає цілковиту взаємодію всіх суб’єктів трудового права 

на особливих правових засадах регулювання організаційно-правових 

відносин трудового права. Існування прав кожного з них передбачає 

одночасно наявність у протилежного суб’єкта обов’язку. Тільки взаємний 

характер правового зв’язку може забезпечити в цілому розвиток трудового 

права. 

Питання і проблеми змісту організаційно-управлінських відносин у 

сфері трудового права розглядали такі вчені-правники як М.Й. Бару,            
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В.В. Венедиктов, А.А. Добровольський, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, 

В.В. Лазор, Л.І. Лазор, М.В. Лушнікова, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, І.О. Процевський, В.Г. Ротань, В.Н. Скобєлкін, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші.  

Але, незаважаючи на те, що цими науковцями в тій чи іншій мірі 

досліджувалися правові питання змісту організаційно-управлінських 

відносин, відкритими залишаються питання концепції прав та обов’язків 

працівників, трудових колективів і профспілок і кореспондуючих їм 

обов’язків роботодавця з організації і управління процесом праці, 

застосуванням законодавства про працю. 

У Тлумачному словнику української мови поняттям «зміст» 

трактується як: 1)  суть, внутрішня особливість чого-небудь; 2) розумна 

основа, мета, призначення чого-небудь; 3) перелік складових частин [3, 

c. 624-625]. У юридичній літературі існує поняття «зміст правовідносин». 

Зокрема С.С. Алєксєєв, розкриваючи значення цього поняття, дійшов до 

висновку, що зміст правовідносин має двоїстий характер. Розрізняють 

юридичний і фактичний зміст. Юридичний зміст правовідносин – це 

можливість певних дій уповноваженого суб’єкта, необхідність певних дій або 

необхідність утримання від заборонених дій зобов’язаного суб’єкта, а 

фактичний – це самі дії, в яких реалізуються права і обов’язки. Юридичний і 

фактичний зміст не тотожні. Перше поняття є ширшим від останнього, 

оскільки включає в себе невизначену кількість можливостей. Таким чином, 

фактичний зміст – це тільки один з можливих варіантів реалізації 

суб’єктивного права. Зміст правовідносин – це суб’єктивні юридичні права і 

обов’язки [181, c. 59-60]. Такої ж позиції дотримується ряд теоретиків 

держави і права (О.Ф. Скакун [182, c. 137], В.В. Лазарев [183]).  

Зазначена позиція науковців є традиційною, вона протягом багатьох 

років свого застосування знайшла обґрунтоване підтвердження на практиці. 

Так, захист порушеного права передбачає умову – виконання іншим 

суб’єктом чи суб’єктами конкретного обов’язку, а це однозначно свідчить 
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про те, що зміст правовідносин є цілісною системою прав та обов’язків, де 

кожній юридично гарантованій можливості кореспондує міра необхідної 

поведінки.  

У даному контексті В.В. Лазарев зазначає, що у житті найчастіше 

кожна зі сторін правовідносин володіє як суб’єктивними правами, так і 

юридичними обов’язками одночасно. Нерідко суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки носять об’єднаний характер, тобто збігаються. Іншими словами, 

можливість діяти, яка надана особі юридичними нормами, є її обов’язком, 

складає для неї певну суспільну необхідність діяти. Такі повноваження 

органів держави та посадових осіб становлять одночасно і їх обов’язки, і їх 

права. Вони утворюють компетенцію органів держави та посадових осіб. 

Здійснення прав щодо громадян, підприємств і організацій складає обов’язок 

посадової особи по відношенню до держави та її органів [183, c. 224]. М.В. 

Цвік вказує на те, що зміст правовідносин передбачає спільність його 

властивостей та зв’язків [127,  c. 169]. 

Аналізуючи зазначені твердження, можемо констатувати, що не 

виключаємо існування у змісті організаційно-управлінських відносин 

трудового права одночасно прав та обов’язків, які поєднані у одній правовій 

конструкції. Так, правом працівника є право на участь в управлінні, але з 

того часу, як він стає членом професійної спілки, це право набуває нового 

змісту – обов’язку працівника представляти інтереси трудового колективу у 

відносинах з роботодавцем. А спільність властивостей і зв’язків означає у 

наведеному нами прикладі, що від правового статусу працівника у 

конкретних правовідносинах трудового права залежить те, яким комплексом 

прав та обов’язків він наділений.   

Л.І. Спиридонов зазначає, що зміст правовідносин – це проблема суто 

теоретична, оскільки досліджувати правовідносини безпосередньо 

неможливо. За твердженням вітчизняних юристів які-небудь ефективні 

методи емпіричного вивчення цього феномена теорії права наразі невідомі, 

тому досліджується він тільки за допомогою логічного аналізу [184, c. 191].  
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На основі вищевикладеного вважаємо за необхідне сформулювати 

власну дефініцію поняття «зміст правовідносин» як комплекс суб’єктивних 

прав, як міра можливої поведінки і юридичних обов’язків, як міра необхідної 

поведінки, що випливає з правового статусу суб’єкта суспільних відносин. 

У той же час М.М. Марченко вказує, що суб’єктивне право – це завжди 

право, яке вже наявне у конкретної особи (організації, держави) і виникло з 

конкретної правової підстави. Такою є позитивно-правова концепція 

юридичних суб’єктивних прав і обов’язків, в основі якої лежить зв’язок прав 

і обов’язків з правовими нормами, а також обумовленість ними [106, c. 37]. 

Аналізуючи вказані позиції, зазначимо, що підхід до змісту 

правовідносин як до суб’єктивних прав і обов’язків є усталеним в юридичній 

літературі. Але питання змісту організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві є далеко не таким визначеним. Переходячи до 

безпосереднього аналізу даного поняття, слід зауважити, що вчені-правники 

рідко розкривали це поняття в науці трудового права через перелік 

конкретних прав і обов’язків [185, c. 3], роблячи лише окремі загальні 

посилання на теоретико-правові дослідження та формулюючи думку з 

приводу дискусійності окремих прав працівників, яким кореспондують 

обов’язки роботодавців. При цьому перелік таких прав та обов’язків не 

ставився в залежність від правового статусу працівника чи роботодавця та 

висвітлювався у юридичній літературі хаотично. Систематизований виклад 

прав та обов’язків працівників і роботодавців, що в цілому становить зміст 

організаційно-управлінських відносин трудового права, в юридичній 

літературі не був здійснений вченими-правниками. 

Однак вимоги часу зумовлюють формування принципово нових 

підходів до розуміння змісту організаційно-управлінських відносин 

трудового права. Так Л.О. Сироватська зазначає, що зміст організаційно-

управлінських відносин трудового права суттєво впливає на обсяг 

правомочностей і обов’язків сторін основних трудових правовідносин, 

оскільки він визначає характер умов праці, організацію її оплати та інші 
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питання, що зачіпають інтереси працівників даного підприємства, установи, 

організації. Конкретним носієм відповідних обов’язків у більшості випадків 

виступає адміністрація, хоча і трудовий колектив може прийняти на себе 

певні обов’язки, які носять переважно додатковий характер по відношенню 

до тих, що встановлені законом, наприклад, скорочення строку для 

виконання виробничих завдань тощо [186,                c. 26]. Однак ця позиція є 

характерною для радянської науки трудового права і схиляється до 

ототожнення владних із управлінськими відносинами, що наразі в умовах 

ринкових відносин недопустимо. Крім цього, позиція автора взагалі не 

передбачає формальної рівності суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин, він очевидно вважає, що тут існує тільки дві сторони – керівник і 

особа, якою управляють. Наведена точка зору неприйнятна для реалізації 

принципу виробничої демократії і концепції експансії трудового права. 

Іншу позицію стосовно розуміння складу змісту організаційно-

управлінських відносин трудового права займає А.О. Уткін, який зазначає, 

що хоча організаційно-управлінські правовідносини пов’язані з трудовими і, 

більш того, не можуть існувати без них, це самостійні правовідносини, так як 

вони різні за змістом. Зміст трудових правовідносин – це індивідуальна 

трудова діяльність, відносини, що складаються між працівником і 

соціалістичним підприємством у зв’язку з безпосереднім виробництвом 

матеріальних чи духовних благ у даній організації. Зміст організаційно-

управлінських правовідносин – відносини щодо встановлення або 

застосування умов праці, управління виробництвом. Самостійність 

розглянутих громадських зв’язків зумовлена також існуванням суб’єктів, 

відмінних від суб’єктів трудових правовідносин їх специфічністю. Якщо в 

трудових правовідносинах виступають громадянин і соціалістичне 

підприємство, то в організаційно-управлінських беруть участь тільки 

колективні суб’єкти [187, с. 53].  

Дана позиція є цінною в науковому плані з огляду на те, що вперше 

було запропоновано всупереч соціалістичному підходу адміністрування 
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визначити зміст організаційно-управлінських відносин, які не пов’язані з 

владним підпорядкуванням, що охоплює організацію і управління. Однак 

автор фактично стверджує, що в межах змісту організаційно-управлінських 

відносин можуть реалізовуватися виключно колективні права колективних 

суб’єктів, що є, на наш погляд, необґрунтованим, адже фактичні 

взаємовідносини суб’єктів досліджуваних відносин будуються на 

індивідуальному праві кожного на свободу праці, на праві об’єднуватися, 

брати участь в управлінні підприємством, установою, організацією. 

Цікавий погляд на дане питання висловив В.І. Миронов. Вчений, 

зокрема, вважає, що зміст організаційно-управлінських відносин 

визначається організаційно-правовою формою суб’єкта, який управляє [85, с. 

36]. Тобто з цієї позиції випливає, що хто володіє засобами виробництва, хто 

фінансує працю, той і є «головним» в організаційно-управлінських 

відносинах трудового права. Однак ця позиції тільки на перший погляд 

здається раціональною, оскільки працівник завжди може відмовитися від 

участі у цих відносинах і тоді роботодавцю доведеться знову шукати йому 

заміну. 

Ще одну концепцію змісту організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві висвітлила Н.М. Хуторян. Вчена зазначає, що організаційно-

управлінські правовідносини як складова частина предмета трудового права 

– це реальні суспільні відносини щодо участі працівників, трудових 

колективів, їх представників в управлінні виробництвом. Визначення 

вказаних відносин як самостійних правових відносин найбільш точно 

виражає їх суть, а змістом їх є права і обов’язки учасників [188, c. 115].  

Тож, підсумовуючи концепції вчених стосовно розуміння визначення 

змісту організаційно-управлінських відносин, можемо надати наступну 

дефініцію досліджуваного поняття: «Зміст організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві – це пов’язані взаємними властивостями та 

правовими зв’язками суб’єктивні права та кореспондуючі їм юридичні 

обов’язки у сфері організації та управління працею на підприємстві, в 
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установі, організації за участю працівників, роботодавців та їх 

представників». 

Визначивши поняття змісту організаційно-управлінських відносин 

трудового права, необхідно встановити його структуру, тобто конкретні 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 

Розробці даного питання приділив свою увагу А.М. Слюсар. 

Проаналізувавши його роботу, ми можемо стверджувати, що до комплексу 

таких прав входить право на участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією і працівників, і роботодавців, якому кореспондує обов’язок 

роботодавця забезпечити доступ працівників до управлінських важелів і 

обов’язок працівників не втручатися у виключну компетенцію роботодавця; 

право на свободу об’єднання працівників і роботодавців, якому кореспондує 

обов’язок роботодавця забезпечувати існування професійних спілок і 

формування трудових колективів на підприємстві, в установі, організації і 

обов’язок працівників, роботодавців брати на себе відповідальність за 

функціонування цих організацій. Також право на освіту працівників, якщо це 

необхідно для підвищення рівня їх кваліфікації і саморозвитку, якому 

кореспондує обов’язок роботодавця не перешкоджати реалізації такого 

права. Також автор згадує про право на рівне ставлення у процесі організації 

праці (формальна рівність) і управління нею, якому кореспондує обов’язок 

роботодавця необґрунтовано не відмовляти у прийнятті на роботу, 

неупереджено ставитися до працівників [189, c. 12-89]. 

Стосовно зазначеного можемо вказати, що цей перелік є далеко не 

вичерпний. Так, на думку В.С. Венедіктова, його можна доповнити ще й 

іншими правами: правом на безпечні і належні умови праці, якому 

кореспондує обов’язок роботодавця забезпечити такі умови, правом на 

надання пільг і заохочень, правом на вчасну поінформованість, яким також 

відповідають конкретні обов’язки [190, с. 105].  

Слід зазначити, що вказаний перелік зробити абсолютно вичерпним 

навряд чи можливо, тому ми вважаємо за необхідне в межах нашого 
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дисертаційного дослідження охопити змістом організаційно-управлінських 

відносин трудового права найважливіші права та обов’язки, зокрема такі з 

них:  право на участь в управлінні підприємством, установою, організацією і 

відповідний обов’язок, право на свободу об’єднань працівників і 

роботодавців і відповідний обов’язок, право на рівне ставлення у процесі 

організації праці і обов’язок забезпечити таке ставлення, право на повагу до 

особистої гідності, право на освіту та право на охорону здоров’я в частині 

забезпечення організації праці, право на захист свого права на участь в 

організації і управління працею, а також розкрити характеристики правових 

зв’язків відповідності між зазначеними правами і обов’язками. 

Перші три види прав та обов’язків є характерними безпосередньо для 

організаційно-управлінських відносин, а всі інші – конституційними права, 

вони  проявляють лише окремі, але від того не менш важливі, аспекти у 

регулюванні трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Розглядаючи право на участь в управлінні підприємством, установою і 

організацією, зазначимо, що, на наш погляд, це право необхідне  тільки для 

працівника, оскільки для роботодавця – це безпосередній обов’язок. Так за 

визначенням юридичного словника соціальне управління є функцією 

організованих систем. Це вплив на суспільство з метою збереження і 

розвитку притаманних йому якостей. Практично всі сфери людської 

діяльності пов’язані з проблемою соціального управління. Управління є 

своєрідною соціальною функцією, а управлінська праця – різновид 

суспільної праці. Залежно від класифікаційних ознак існує багато видів 

соціального управління: державне, суспільне, колегіальне і одноосібне, 

управління сферою суспільного життя, галуззю виробництва, підприємством, 

установою [191, с. 658]. 

Отже, управління підприємством є суспільним явищем, яке в будь-

якому випадку стосується процесу праці. Прослідуємо як реалізується право 

працівників на участь в управлінні підприємством і як йому відповідають 

обов’язки роботодавця. П.Д. Пилипенко стверджує, що можливості 
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працівників щодо участі їх в управлінні підприємствами різних 

організаційно-правових форм є чисто формальними і здебільшого ніякого 

юридичного значення не мають. Тому проблема участі працівників в 

управлінні підприємствами не може бути об’єктом дослідження науки 

трудового права. Звідси стає зрозуміло, що про трудові колективи як 

суб’єкти правовідносин з управління підприємствами можна говорити тільки 

з огляду на ті повноваження, які визначені у трудовому законодавстві [192, с. 

228].  

Погоджуючись із цією позицією, зауважимо, що чинне трудове 

законодавство в частині закріплення прав та обов’язків працівників і 

роботодавців є застарілим і потребує оновлення. Господарське законодавство 

закріплює набагато ширші права найманих працівників в управлінні 

господарською організацією. Відповідне їх становище потрібно відобразити і 

в трудовому законодавстві. 

Л.В. Коваль вказує, що сьогодні право працівників на участь в 

управлінні потрібно розглядати не як управління підприємством, установою, 

організацією, а як право на участь в управлінні процесом праці  [193, c. 31]. 

Фактично автор змішує ці поняття, оскільки процес – це постійна і тривала 

дія, а охоплення всього підприємства, установи і організації не так 

звужуватиме розуміння досліджуваного права. 

Парадоксом регулювання організаційно-управлінських відносин 

сьогодні є те, що фактично у ст. 65 Господарського кодексу України  [170] 

передбачено право на участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією, а у чинному Кодексі законів про працю України [7] це право 

завуальоване. Неефективність відчуженості працівників від процесів 

управління підприємством давно визнана більшістю розвинених країн, де в 

тій чи іншій формі відбувається або вже відбувся перехід від 

адміністративно-командного управління виробництвом до виробничої 

(господарської, економічної) демократії. В цьому контексті насамперед 

потрібно виділити Німеччину, що створила найбільш розвинену систему 
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участі працівників в управлінні підприємством. Існує виробнича демократія 

або її елементи і в Норвегії, Швеції, Франції, Японії, Данії та інших країнах. 

У США вже більше 30 років йдуть активні процеси по залученню більшої 

частини працівників у процес прийняття управлінських рішень [194, с. 159]. 

Проаналізувавши думки науковців з цього приводу, можемо 

констатувати, що базові форми участі працівників в управлінні 

підприємством, установою, організацією, які визначаються трудовим 

законодавством, є наступними: 1) погодження представницького органу 

працівників управлінського рішення роботодавця у випадках, передбачених 

Кодексом законів про працю України [7] та окремими законами, 

колективним договором, угодою, трудовим договором; 2) проведення 

представницькими органами працівників консультацій з роботодавцем з 

питань прийняття локальних нормативних актів, що містять норми трудового 

права; 3) отримання від роботодавця інформації з питань, які безпосередньо 

зачіпають інтереси працівників; 4) обговорення з роботодавцем питань про 

роботу організації, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; 5) участь у 

розробці та прийнятті колективних договорів, ведення колективних 

переговорів; 6) інші форми участі. Представники працівників мають право 

отримувати від роботодавця інформацію з питань: 1) введення технологічних 

змін, що тягнуть за собою зміну умов організації праці працівників; 2) 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників; 3) з інших питань, передбачених законодавством. Вони також 

мають право вносити з цих питань до органів управління відповідні 

пропозиції і брати участь у засіданнях зазначених органів при їх розгляді 

[195, c. 167]. 

Отримання працівниками (їх представниками) необхідної інформації як 

форма участі в управлінні сприяє їх ознайомленню з існуючими на 

підприємстві, в установі, організації проблемами, що зачіпають інтереси 

працівників. Їх знання дає працівникам уявлення про стан справ на 
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підприємстві, в установі, організації, її перспективи в регулюванні трудових 

та пов’язаних з ними відносин. 

Як бачимо, такий перелік доволі широкий і звісно може бути 

доповнений. Однак зауважимо, що реалізація працівниками цього права 

стане можливою лише за умови закріплення в проекті Трудового кодексу 

України [196] норми, аналогічної тій, що наразі міститься у ст. 245 Кодексу 

законів про працю України [7]. Також у зазначеному Проекті відсутня згадка 

про трудовий колектив як суб’єкт організаційно-управлінських відносин. 

Г.І. Чанишева та Н.Б. Болотіна відзначають, що правове становище 

уповноваженого власником на управління посадовця у реалізації права на 

участь в управлінні підприємством, установою, організацією відрізняється 

від реалізації цього ж права роботодавцем. Це виражається у тому, що, з 

одного боку, він є членом трудового колективу, а з іншого – уповноваженим 

органом управління підприємством, установою, організацією. Тому, оскільки 

він відповідає за результати роботи підприємства перед безпосереднім 

власником і трудовим колективом, можна стверджувати, що право на 

управління, яке ним реалізовується, є одночасно і його обов’язком. Це 

зобов’язує керівника підприємства відстоювати інтереси роботодавця і 

трудового колективу, а вони, як відомо, не завжди співпадають [197, с. 116]. 

З цього можна зробити висновок, що питання реалізації права на участь 

в управлінні підприємством, установою, організацією проявляється як 

реалізація роботодавчої правосуб’єктності, з одного боку, і як реалізація 

правосуб’єктності члена трудового колективу – з іншого.  

Надання працівникам можливості брати участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією відіграє важливе значення у 

ефективності роботи організації. Завдяки цьому збільшується обсяг 

продукції, що випускається, поліпшується її якість і 

конкурентоспроможність, що сприяє впровадженню нової техніки і 

технологій.  
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На підприємстві, в установі, організації можлива розробка і 

застосування спеціальних локальних нормативних актів (крім колективних 

договорів), які також можуть містити положення, що стосуються 

розглянутого права працівників, визначати взаємовідносини роботодавця і 

його представників з органами, що представляють інтереси працівників, 

тобто своєчасно і ефективно відстоювати права працівників перед 

роботодавцем, своєчасно впливати на заплановані і прийняті роботодавцем 

рішення. 

Так, Л.В. Соловйова абсолютно обґрунтовано, на нашу думку, 

наполягає на тому, що органи управління юридичної особи (одноособові або 

колегіальні) завжди виступають у правовідносинах не від імені засновника 

(засновників), а від імені юридичної особи і не можуть бути носіями 

роботодавчої (трудової) правосуб’єктності [198, c. 79]. Аналізуючи дану 

позицію, зазначимо, що орган чи особа, уповноважена власником на 

управління, наділена цілим комплексом прав і обов’язків, що складає зміст 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Зокрема, це орган 

чи особа, на відміну від рядового працівника, може самостійно і на власний 

розсуд (в окремих випадках погоджуючи питання з власником) застосовувати 

норми законодавства про працю при затвердженні правил внутрішнього 

трудового розпорядку, прийнятті інших локальних нормативних актів, при 

веденні переговорів щодо укладення колективних договорів і угод. 

Стосовно зауважень більшості російських авторів відносно виключної 

колективності цього права, зазначимо, що працівник повинен мати право 

самостійно і безпосередньо вносити пропозиції щодо поліпшення роботи 

підприємства, установи, організації, а також питань соціально-культурного і 

побутового обслуговування, які кореспондується з обов’язком службових 

осіб розглядати критичні зауваження і пропозиції та повідомляти про вжиті 

заходи. 

Однак вважаємо, що через суттєві проблеми і недоліки трудового 

законодавства України право працівників на участь в управлінні 
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підприємством, установою, організацією важко реалізувати. У зв’язку з цим 

пропонуємо внести відповідні зміни до законодавства України про працю, 

суть яких полягатиме у наступному. 

Насамперед установчі документи господарських організацій, установ 

повинні в обов’язковому порядку передбачати право на участь в управлінні 

представників професійної спілки, яка об’єднує більшість працівників, в 

роботі колегіальних органів юридичної особи – у загальних зборах, у раді 

директорів, в правлінні підприємства, тобто в усіх виконавчих органах, від 

яких залежить розвиток підприємства 

Противники даної пропозиції можуть зауважити, що в даному випадку 

може легко виникнути конфлікт інтересів. Однак ми вважаємо, що сьогодні 

конфлікт інтересів виникає тільки там, де із мінімальними витратами 

підприємство розраховує на максимальний прибуток. 

Вирішення і попередження даної загрози криється в інтересах самих 

роботодавців і працівників, оскільки обидві сторони будуть знаходити 

можливі рішення для успішного розвитку свого підприємства, установи, 

організації. Це пов’язано з тим, що профспілки завжди прагнули тільки 

розширювати можливості підприємства і збільшувати його прибуток при 

умові справедливого його розподілу.  

Внесення таких змін до трудового законодавства дозволить 

мінімізувати ризики прийняття незаконних рішень, необґрунтованих 

звільнень, зменшити кількість конфліктних ситуацій, підвищити рівень 

довіри між працівниками і роботодавцями у організаційно-управлінських 

відносинах трудового права. 

Таким чином, обов’язок роботодавця  приймати управлінські рішення 

із забезпеченням участі працівників є чи не найскладнішим, адже останньому 

доведеться знайти баланс між бажаннями працівників і власним авторитетом. 

Участь працівників в управлінні підприємством, установою, організацією 

покликана подолати розрив між працівниками і роботодавцями. Досягти цієї 

мети можна різними шляхами: визнаючи за працівниками та їх 
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представниками (профспілками, трудовими колективами і їх органами) право 

на ведення переговорів з роботодавцем щодо умов праці та захисту їх 

інтересів; залучаючи профспілки до консультацій з приводу загальних 

проблем виробництва як в рамках самого підприємства, установи, 

організації, так і на галузевому рівні; стимулюючи діяльність соціальних 

партнерів, спрямовану на досягнення миру в трудових відносинах.  

Одночасно за допомогою участі працівників в управлінні організацією 

роботодавці можуть істотно зменшити число трудових конфліктів, 

оптимізувати відносини між працівниками та керівними органами 

організації, що не забариться позначитися на кінцевих підсумках її 

діяльності. 

Право працівників та роботодавців за своїм вибором створювати 

організації, а також вступати в них з метою захисту своїх інтересів включає в 

себе, як вказує О.Я. Лаврів, право працівників та роботодавців без будь-яких 

відмінностей засновувати на свій вибір організації без попереднього на те 

дозволу; право вступати в такі організації з єдиною умовою підпорядкування 

їх статутам [199, c. 70]. Це право знайшло своє відображення і у ст. 36 

Конституції України [158], де зазначено, що громадяни мають право на 

участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-

економічних прав та інтересів. Л.О. Сироватська вказує, що гарантії 

забезпечення цього права у вигляді заборони примусу до вступу в будь-яке 

об’єднання або перебування в ньому є міжгалузевим принципом, оскільки 

об’єднання громадян можуть бути створені не тільки для захисту 

професійних інтересів, а й для інших цілей [186, с. 64]. На нашу думку, крім 

зазначеного, це право може включати: 1) створення будь-якої профспілки без 

дозволу державного органу; 2) право вступу до неї та право виходу з неї на 

умовах, передбачених її статутом; 3) право обирати своїх представників для 

захисту інтересів профспілки; 4) право вільно здійснювати профспілкову 

діяльність; 5) право користуватися належними умовами для здійснення 

профспілкових функцій. 
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При цьому один обов’язок роботодавця відповідає цим усім правам – 

не перешкоджати здійсненню профспілками своїх повноважень у 

встановлених законом формах, а також обов’язок уповноважених державних 

органів – забезпечити належні умови для здійснення профспілкою своїх 

функцій. Право на свободу об’єднання забезпечується через існування 

колективно-договірного регулювання праці і встановлення умов праці в 

межах організаційно-управлінських відносин трудового права. 

У дисертаційному дослідженні М.В. Васильєв акцентує увагу на тому, 

що право на об’єднання у профспілки в міжнародному праві являє собою 

право добровільно створювати профспілки, вступати до них з певною метою 

або право не вступати до профспілки. Останнє з них включається в зміст 

терміна «свобода асоціації». Науковцем обґрунтовується пропозиція про 

виділення в структурі права права на свободу асоціації, крім права на 

об’єднання у профспілки, засобів здійснення діяльності профспілок. Під 

останніми слід розуміти сукупність способів дії профспілок (їх прав), 

закріплених міжнародними актами і конкретизованих Комітетом зі свободи 

об’єднань Адміністративної ради МОП, які необхідно відрізняти від засобів 

захисту профспілками працівників [200, с. 9]. 

Г.І. Чанишева зазначає, що право на свободу об’єднання є колективним 

трудовим правом тією мірою, що стосується права працівників і 

роботодавців створювати організації та вступати до них для захисту своїх 

економічних та соціальних прав у сфері найманої праці [201, c. 31].  

Погоджуючись з даними твердженнями, зауважимо, що колективність 

права на об’єднання виражається в тому, що індивідуальні волі суб’єктів,  

поєднуючись, формують новий колективний суб’єкт – організацію, 

об’єднання, асоціацію тощо. Однак так чи інакше такі суб’єкти делегують 

йому частину своєї волі при прийнятті організаційно-управлінських рішень, 

що впливає на загальне волевиявлення. Так, наприклад, конкретний 

працівник має власну окрему думку при прийнятті рішення трудовим 
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колективом, професійною спілкою, однак враховується думка більшості, чим 

забезпечується існування принципу виробничої демократії. 

Ю.В. Баранюк вказує, що в цілому законодавство України в питанні 

реалізації права на свободу об’єднання відповідає міжнародним нормам. 

Однак з метою подальшого вдосконалення національного законодавства 

потрібні законодавчі акти, що регулюють діяльність професійних спілок. У 

них потрібно закріпити норми, які б гарантували працівникам захист від 

будь-якої дискримінації за створення професійних спілок, за профспілкове 

членство, за активну профспілкову діяльність. Доцільно передбачити 

адміністративну та кримінальну відповідальність за таке втручання. Для 

працівників, які уповноважені представляти інтереси трудового колективу на 

тих підприємствах, де профспілок немає, потрібно встановити такі ж гарантії 

як для виборних профспілкових працівників [202, с. 274-275]. 

Погоджуючись із цією позицією, зазначимо, що у 2012 році був 

нарешті прийнятий Закон України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» [166], яким хоч і недосконало було 

врегульовано право роботодавців на об’єднання. 

Організації роботодавців та їх об’єднання з метою реалізації 

досліджуваного права беруть участь у веденні колективних переговорів і 

укладанні колективних угод, здійсненні контролю за виконанням 

колективних угод відповідно до Закону України «Про колективні договори і 

угоди» [19]. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна констатувати 

фундаментальність права на свободу об’єднань, яким кореспондують взаємні 

обов’язки працівників і роботодавців забезпечувати реалізацію даних прав на 

свободу об’єднань шляхом створення правових гарантій реалізації 

самостійних рішень відповідними суб’єктами організаційно-управлінських 

відносин трудового права. 

Наступне право і обов’язок, які входять в зміст організаційно-

управлінських відносин трудового права – це право на рівне ставлення у 
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процесі організації праці і обов’язок забезпечити таке ставлення. Зазначимо, 

що нині ні працівника, ні роботодавця не можна визнати повністю рівними 

суб’єктами організаційно-управлінських відносин трудового права. Перш за 

все, така нерівність залежить від економічного фактора.  

Юридична рівність, як вказує В.С. Венедіктов, визначається 

економічною сутністю самих трудових відносин [203, с. 86]. Юридична 

рівність є лише формальною і у роботодавця фактично існує обов’язок 

зберігати її такою. Так, усім працівникам гарантується рівність можливостей 

завдяки встановленню пільг та переваг для окремих категорій працівників, 

які особливо потребують соціального захисту у зв’язку з фізіологічними 

особливостями, станом здоров’я, соціальним статусом тощо [203, с. 86]. 

Прояви даного права у змісті організаційно-управлінських відносин доволі 

різноманітні. 

Дане право проявляється у відносинах з організації і управління 

працею  щодо: а) забезпечення просування по службі (роботі) на рівних 

умовах з врахуванням продуктивності праці, кваліфікації і стажу роботи за 

спеціальністю; б) забезпечення рівного доступу працівників до проходження 

професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації та 

здобуття освіти за спеціальністю; в) надання кожному громадянинові рівних 

з іншими  юридичних можливостей у сфері праці; г) забезпечення 

рівноправності при застосуванні інших норм трудового права; ґ) 

забезпечення особливого захисту з боку держави трудових прав жінок, 

молоді, інвалідів [203, с. 86].  

Сам факт такого прояву даного права у організаційно-управлінських 

відносинах трудового права, на думку М.О. Драчук, у кінцевому рахунку 

зумовлений особливостями організації сфери застосування найманої праці, у 

якій, з одного боку, є оплатне споживання фізичних та інтелектуальних 

здібностей до праці кожного конкретного індивіда, а з іншого – обов’язкове 

встановлення державою додаткових гарантій, спрямованих на оптимальне і 

раціональне використання трудових ресурсів країни [204, с. 36]. 



 

 

201

Проте обов’язки, які кореспондують такій рівності, повинні бути 

взаємообумовлюючими. Так, до основних обов’язків працівника відноситься: 

працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці – основи 

порядку на виробництві, тобто своєчасно приходити на роботу, 

дотримуватися встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь 

робочий час для продуктивної праці, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження власника або уповноваженого ним органу тощо; підвищувати 

продуктивність праці, своєчасно і ретельно виконувати роботу за завданням 

роботодавця, норми виробітку і нормовані виробничі завдання. Все 

вищеперераховане є складовою великого процесу організації і управління 

працею, що повинно спільно забезпечуватися взаємними правами і 

обов’язками працівників і роботодавців. 

Отже, право на рівне ставлення у процесі організації праці і обов’язок 

забезпечити таке ставлення справляє позитивний вплив на впорядкування 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві і стимулює 

розвиток концепції рівності з урахуванням принципу єдності та 

диференціації у трудовому праві. 

Характеризуючи право на повагу до гідності, ми поділяємо думку, 

висловлену В.І. Нікітінським про те, що право впливає на емоційну сферу 

непрямим шляхом через зміни форми і змісту правових норм [205, с. 35]. При 

цьому цікаво, що стимулювання поваги до гідності працівника у 

роботодавця, на наш погляд, є найкращою мотивацією до ретельного 

виконання ним своєї трудової функції.  

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Конституції України [158] кожен має право на 

повагу до його гідності. Це означає, що не можна вимагати від людини 

виконання норми, якщо в ній людина визнана не найвищою соціальною 

цінністю, а засобом досягнення виробничих цілей. Крім цього, такому праву 

кореспондує обов’язок і працівника, і роботодавця уникати вчинення дій, які 

можуть бути сприйняті протилежною стороною як зневага, приниження 

гідності людини. 
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Так опосередковано в трудовому законодавстві в межах організаційно-

управлінських відносин трудового права це право виявляється у спрямуванні 

роботодавця на створення безпечної робочої обстановки. Однак ні в проекті 

Трудового кодексу України [196], ні в жодному іншому акті не йдеться про 

обов’язок роботодавця створювати комфортні умови праці. Виконання 

роботодавцем зазначеного обов’язку буде гарантувати невід’ємні, абсолютні 

права людини (на життя, здоров’я, недоторканність і безпеку). На думку            

В.І. Щербини, цілком виправданим є встановлення системи норм, які 

забезпечують створення комфортного середовища. У першу чергу, це умови, 

які сприяють консолідації працівників, взаємодопомозі між собою та з 

роботодавцем. З точки зору науковця, правомірним буде встановлення на 

рівні закону кореспондуючого даному праву обов’язку кожного працівника 

щодо гідної поведінки на роботі  та дотримання загальновизнаних моральних 

правил людського спілкування. Також автором вбачається за доцільне 

зобов’язати роботодавця забезпечувати створення комфортного виробничого 

середовища, де до людини ставляться як до найвищої соціальної цінності, 

повноцінної особистості. Тільки усвідомлюючи турботу роботодавця до себе, 

працівник розкриє свої творчі здібності до праці, працюватиме як частинка 

цілого виробничого організму, а не керуватиметься виключно своїми 

егоїстичними інтересами. Тому ідея про те, що кожен працівник вартий уваги 

і турботи роботодавця, повинна пронизувати усі норми цього інституту 

трудового права [206, с. 74]. 

Забезпечення гідної праці – це актуальний напрямок розвитку 

сучасного суспільства. Однак, незважаючи на розробку і розвиток 

теоретичних основ, залишається проблема, яка потребує вирішення. Це 

створення механізму правового забезпечення гідної праці та критеріїв її 

оцінки.  

Гідність особистості працівника як суб’єкта організаційно-

управлінських відносин є основою прав людини. Зміст цього принципу 

полягає в забезпеченні права працівників на захист своєї гідності в період 
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трудової діяльності. На думку дисертанта, він дозволяє виділити наступні 

юридично значимі обставини: наявність у працівника права на гідність та її 

захист; наявність обов’язків у роботодавця (його представника) щодо 

дотримання гідності працівників; наявність обов’язків в уповноважених 

державних органів з захисту гідності працівників.  

Враховуючи, що принцип забезпечення права працівників на захист 

своєї гідності в період трудової діяльності не підкріплений відповідальністю 

за його порушення, за винятком відшкодування моральної шкоди, на думку 

дисертанта, є необхідним закріпити юридичну відповідальність за порушення 

норм на прикладі тих, які регулюють отримання, обробку і захист 

персональних даних працівника. 

Індивідуальний інтерес працівника полягає у забезпеченні собі і своїй 

сім’ї гідного рівня життя, а держава має в цьому йому сприяти. Разом із тим, 

законодавець, запроваджуючи регулюючу політику трудових відносин, 

повинен розуміти, що забезпечення рівня життя найманого працівника 

залежить не тільки від умов праці, а й від умов, у яких здійснює свою 

діяльність роботодавець, тобто від можливості останнього реалізовувати свої 

інтереси, не порушуючи при цьому прав працівників. Щоб забезпечити 

вищезазначені умови, у новому Трудового кодексу України потрібно 

ефективно збалансувати рамки договірного й державно-імперативного 

регулювання, яке має враховувати важливість відповідності інтересів як 

роботодавців, так і працівників. 

Ще одним правом, що становить частину змісту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, є право на освіту, яке 

деталізується в інституті встановлення умов праці для молоді, осіб, що 

навчаються у вищих навчальних закладах. Хоча вимушені визнати, що це 

право не є базовим для організаційно-управлінських відносин, а лише його 

окремі складові входять до змісту досліджуваного комплексу відносин, 

пов’язаних з трудовими. 
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Реалізація права на освіту в межах організаційно-управлінських 

відносин, на думку Н.Б. Болотіної, відбувається доволі часто поруч з 

реалізацією права на працю і в межах організаційно-управлінських відносин 

в інституті встановлення умов праці покладається на роботодавця 

(організація процесу праці) [207,  c. 523]. Конституція України [158] 

закріплює це право за кожним, незалежно від статі, раси, кольору шкіри, 

характеру занять, світогляду, віросповідання, належності до політичних 

партій, стану здоров’я та інших обставин. 

Право на освіту проявляється в організаційно-управлінських 

відносинах у межах створення для працівників рівних можливостей щодо їх 

професійного зростання за рахунок оптимізації робочого часу, надання 

відповідної гнучкої системі оплати праці, гарантій і компенсацій. Різні форми 

навчання (денна, заочна) дають змогу громадянам поєднувати свою працю із 

навчанням у різних закладах освіти. При цьому працівники, які поєднують 

роботу з навчанням, наділяються певними пільгами, що підпадає під так 

званий «особливий вид організаційно-управлінських відносин трудового 

права», про який ми зазначимо у нашому дослідженні далі. 

Отже, дане право виявляє свою комплексну дію по відношенню до 

кожного працівника, адже гарантується не тільки в межах норм трудового 

законодавства, а й передбачене в Конституції України [158].  

Невід’ємне право людини на охорону здоров’я також знаходить свій 

вияв у ч. 1 ст. 49 Основного Закону, де передбачено, що кожен має право на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Однак у межах 

організаційно-управлінських відносин трудового права таке право має свої 

окремі аспекти. Зокрема роботодавці і працівники з метою реалізації цього 

права повинні виконувати комплекс особливих обов’язків: забезпечувати 

покращення гігієни на робочих місцях, створювати умови для підтримання 

такої гігієни, запобігати і допомогати у лікуванні епідемічних, ендемічних, 

професійних та інших хвороб і боротьбі з ними; створювати умови, які б 

забезпечували медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби [208]. 
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Крім цього, в межах організаційно-управлінських відносин трудового 

права право на охорону здоров’я проявляється в інституті організації праці, 

відповідно до якого працівник періодично має проходити медичний огляд з 

метою виявлення професійних та інших захворювань. Право на охорону 

здоров’я реалізується і в управлінні працею, зокрема при виявленні 

нещасних випадків на виробництві і їх усуненні, обліку та повідомленні 

уповноважених органів та посадових осіб. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що 

право на охорону здоров’я є більш характерним для охоронних 

правовідносин у трудовому праві, однак воно має свої специфічні прояви в 

аспекті організації та управлінні працею, зокрема в частині організації 

робочих місць. Дане право у межах змісту організаційно-управлінських 

відносин трудового права потребує подальших наукових пошуків та 

обґрунтування. 

Доречно звернути увагу і на право захисту своїх організаційно-

управлінських прав усіма способами, що не заборонені законом. Це теж 

конституційне допоміжне право, яке полягає у юридично гарантованій 

можливості в будь-яких, не заборонених законом формах та способах, 

захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань, адже в 

теорії права виділяють не лише способи, а й форми захисту прав і свобод.  

Враховуючи те, що більшість потреб працівників є універсальними, 

однаковими, а ефективне збалансування інтересів працівників і роботодавців 

відбувається часто в межах соціального партнерства, то відповідно для 

роботодавця дане право в межах організаційно-управлінських відносин 

носить характер додаткового навантаження. Так, потрібно зауважити, що 

роботодавець потребує як захисту своїх трудових прав, так і захисту своєї 

ділової репутації, у той час як для працівника важливим є захист і гідності, і 

честі. 

Отже, право на захист організаційно-управлінських прав у трудовому 

праві є обслуговуючим щодо інших організаційно-управлінських прав та 
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обов’язків – складових змісту організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. Водночас питання правового механізму реалізації даного 

права залишається проблемним і потребує окремого комплексного 

дослідження. 

Таким чином, зміст організаційно-управлінських відносин в трудовому 

праві обумовлюється наявністю в суб’єктів цих відносин взаємних прав та 

обов’язків, які характеризують їх як непересічних учасників, що виражають 

сучасне бачення предмета трудового права. Наразі питання реалізації 

основних організаційних прав стоїть гостро, оскільки воно не забезпечене 

належним законодавчим регулюванням.  

Вважаємо, що найдоцільнішим є поділ прав і обов’язків організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві на основні і допоміжні.  

До основних прав і обов’язків організаційно-управлінських відносин 

трудового права відносяться: 1) право на участь в управлінні підприємством, 

установою, організацією і відповідний обов’язок; 2) право на свободу 

об’єднань працівників і роботодавців і відповідний обов’язок; 3) право на 

рівне ставлення у процесі організації праці і обов’язок забезпечити таке 

ставлення.  

До допоміжних прав у досліджуваній сфері ми включаємо: 1) право на 

повагу до особистої гідності, 2) право на освіту; 3) право на охорону здоров’я 

в частині забезпечення організації праці; 4) право на захист свого права на 

участь в організації і управління працею.  

Таким чином, нинішні активні ринкові перетворення не можуть не 

відобразитися в подальшому на запропонованому нами трактуванні змісту 

різновиду відносин, пов’язаних з трудовими, а тому вони будуть постійно 

доповнюватися та вдосконалюватися. Крім цього, комплекс 

взаємообумовлених прав та обов’язків створює правову базу для взаємодії 

працівників та роботодавців у процесі організації та управління працею, 

реалізації своїх колективних прав та обов’язків в межах соціального 

партнерства, створення плацдарму для цілісного процесу реформування 



 

 

207

трудового законодавства. В Україні зміст організаційно-управлінських 

відносин станом на сьогодні не повинен обмежуватися лише 

адміністративним тлумаченням, а має включати нові правові орієнтири як 

для працівників, так і для роботодавців. 

 

 

3.2 Принципи та функції організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві 

 

Останнім часом все більше вчених-правників звертається до питання 

дослідження принципів і функцій трудових та пов’язаних з ними відносин. 

При цьому переважна більшість з них в умовах реформування трудового 

законодавства приділяє увагу саме принципам трудо-правового регулювання, 

уникаючи питань поширення дії цих елементів системи трудового права на 

правовідносини, пов’язані з трудовими, в тому числі і організаційно-

управлінські. 

Сьогодні в умовах переосмислення доктрини трудового права перед 

українськими науковцями постають нові завдання, серед яких центральне 

місце займає дослідження правової природи принципів та функцій 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права. Актуальність 

нашого дослідження випливає з того, що необхідність формування 

загальнотеоретичних концептуальних підходів до визначення поняття, видів 

та характеристики принципів і функцій організаційно-управлінських 

відносин зумовлена проблемами правозастосування, новими потребами 

науки і, передовсім, практики трудового права. 

Поряд із проблемами правозастосування виникають і 

загальнотеоретичні питання, які потребують свого вирішення для 

продовження курсу «експансії трудового права», проникнення цієї галузі 

углиб трудових та пов’язаних з ними відносин, в тому числі і організаційно-

управлінських. Потреби правового регулювання вимагають негайне 
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заповнення прогалин і спрямування діяльності трудового права у правильне 

русло, а без принципів та функцій організаційно-управлінських відносин таке 

завдання є недосяжним. 

Серед відомих дослідників зазначених проблем можна виокремити 

таких вчених-правників: В.В. Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, 

Л.П. Грузінова, К.М. Гусов, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, М.І. Іншин, 

І.Я. Кисельов, З.Я. Козак, С.І. Кожушко, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, 

Л.В. Котова, В.В. Лазор, Р.З. Лівшиць, В.І. Миронов, Ю.П. Орловський, 

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

В.Г. Ротань, А.М. Слюсар, О.В. Смирнов, В.М. Толкунова, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інших. 

Але з розвитком світової економіки ці дослідження потребують 

доповнення, більшого узагальнення, деталізації. Крім цього, питання 

принципів та функцій організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві не розглядалося у комплексному розрізі. У науковій літературі 

дослідженими є принципи та функції трудового права, однак організаційно-

управлінські відносини і наразі залишаються не вивченими. Тому ми 

вважаємо за необхідне присвятити даному питанню окрему увагу в межах 

нашого дисертаційного дослідження. 

Зазначимо, що слово «принцип» (з лат. principum – основа, начало) за 

своїм семантичним значенням тотожне українським словам «основа», 

«засада». Тобто принципи права – це такі засади, вихідні положення, на яких 

базується право як система норм [192, с. 148]. Водночас у довідкових 

виданнях зазначається, що принципи – це : 1) основне вихідне положення 

якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. ін.; 2) 

основний закон якої-небудь точної науки; 3) особливість, покладена в основу 

створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення 

чогось [117, c. 693]. У іншому словнику «принцип» трактується як 

переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці 

[209, c. 1125]. Тобто з цього випливає, що під принципами, зазвичай, 
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розуміють основні засади, положення, спрямовуючі чинники, базисні 

правила, від яких залежить функціонування суспільних відносин. 

Натомість вчені-правники не так однозначно трактують принципи 

права, правового регулювання, правові принципи, в тому числі і принципи 

трудового права. Найбільш поширеним у юридичній літературі є визначення, 

за яким принципи права виступають як продукт людської діяльності, їх 

витоками є сфера ідеології. Щоб отримати статус принципів права, керівні 

положення мають бути відображені у самому праві, у змісті самих норм 

права [210, c. 9-10].  

Але, на нашу думку, не обов’язково принципи права повинні бути 

втілені у правових нормах, вони можуть випливати з існуючих правових 

приписів або про них можуть бути лише поодинокі згадки у законодавстві. 

Схожу думку підтримує і Л.C. Явич [211, c. 150]. 

Р.Л. Іванов, досліджуючи принципи права, зауважує, що слід говорити 

про відправні начала самого права, а не про основоположні ідеї 

правосвідомості. Останні мають місце, вирішальне значення у встановленні 

та формуванні принципів і в цьому плані їхні основні положення передують 

своїм корелятам у праві [212, c. 116]. 

При цьому принципи права набувають властивостей державного 

примусу, мають правові механізми своєї реалізації і не є ефемерними як інші 

ідеї. Погоджуємось із цією позицією, адже ідеї (навіть за умови їх втілення в 

праві) за своєю сутністю можуть бути і не забезпечені правовим механізмом, 

а значить – і не реалізовані.  

Як зазначає О.Я. Лаврів, принципи права, на відміну від правових 

принципів, відображені в системі права. При цьому ці принципи можуть бути 

відображені як прямо, так і опосередковано, коли їх зміст випливає з норм 

права [199, с. 15]. Але ми можемо лише частково погодитися з цією 

позицією, адже є принципи, які випливають з галузевих керівних положень і 

виникають  в результаті появи нових видів відносин, наприклад, принцип 

інформаційної забезпеченості. 



 

 

210

Розглядаючи принципи регулювання трудових відносин, звернемо 

увагу на позицію П.Д. Пилипенка, який  вказує, що традиційно в науці 

радянського трудового права його принципи виводили із принципів 

соціалістичної суспільної організації праці, які, звичайно, повністю збігалися 

з ними. Тобто принципи суспільної організації праці водночас визнавалися 

принципами регулювання трудових відносин [214, с. 28]. Сьогодні 

досягнення науки трудового права дозволяють глибше осягнути суть 

принципів регулювання трудових відносин і, виходячи з їх розуміння, 

розглянути принципи організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права. 

Так, у визначеннях одних авторів принципи регулювання трудових 

відносин – це основоположні керівні начала, закріплені у чинному 

законодавстві, що відображають сутність норм трудового права і головні 

напрями держави у сфері правового регулювання суспільних відносин, 

пов’язаних  із застосуванням і організацією праці робітників і службовців 

[214,    c. 43]. Інші автори визначають принципи регулювання трудових 

відносин як виражені у правових нормах економічні закономірності 

організації суспільного виробництва і розподілу у формі основних положень 

регулювання трудових відносин [215, c. 212].  

Однак, на наш погляд, економічні закономірності не відображають 

повноти трудової діяльності, процесу праці, в межах якої відбувається 

взаємодія трудового колективу, окремих працівників, роботодавців та їх 

об’єднань. Більше того, така характеристика не відображає змісту 

організаційно-управлінських відносин трудового права, які очевидно містять 

більше ідеологічного, аніж економічного змісту. 

У той же час В.І. Прокопенко дотримується думки, що принципами 

трудо-правового регулювання, по-суті, є права та обов’язки працівників. Він 

також зазначав, що в принципах трудового права знаходить свій вияв 

більшість інститутів цієї галузі [214, с. 45]. Не погоджуючись із цією 

позицією, ми приєднуємося до думки О.В. Смирнова, згідно з якою права та 
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обов’язки працівників не можуть бути принципами регулювання трудових 

відносин [216,  с. 110]. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що принципами регулювання 

трудових відносин є керівні начала, засади, основні положення, які 

визначають загальну спрямованість регулювання відносин у сфері реалізації 

здатності до праці, її організації та застосування [217, с. 39]. Із зазначених 

нами тверджень випливає і те, що принципи організаційно-управлінських 

відносин у сфері трудового права є вужчим поняттям, ніж принципи 

регулювання трудових відносин, оскільки останні поширюють свою дію на 

весь комплекс відносин системи трудового права, а перші – лише на 

організаційно-управлінську сферу. 

Характеризуючи поняття принципів організаційно-управлінських 

відносин, зазначимо, що в науковій доктрині відсутній єдиний підхід до їх 

визначення. Н.В. Козачок-Труш зазначає: «Організаційно-управлінські 

правовідносини, що виникають за безпосередньої участі колективу 

працівників, є безпосереднім втіленням на підприємстві, в установі, 

організації принципу виробничої демократії» [218, c. 3]. Однак, говорячи про 

існування лише одного принципу організаційно-управлінських відносин, 

науковець, на наш погляд, дещо применшує самостійне значення вказаних 

відносин, пов’язаних з трудовими, у впорядкуванні процесу праці. 

Так, визначаючи принципи організаційно-управлінських відносин, на 

думку М.В. Лушнікової, слід виходити з того, що організаційно-управлінські 

відносини за своїм характером є триваючими, а тому принципи їх правового 

регулювання на кожному етапі їх існування є різними [219, c. 23]. Але варто 

зауважити, що така характеристика не суттєво відрізняє принципи 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві від будь-яких 

інших принципів відповідної сфери правового регулювання.  

С.В. Венедіктов зазначає, що саме виробничо-функціональні відносини 

між працівниками обумовлюють існування принципів організаційно-

управлінських відносин як супутніх трудовим відносинам, які є 
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основоположними началами, керівними положеннями, що регулюють 

відносини з організації і управління працею на підприємстві, в установі, 

організації [220, с. 29]. При цьому існування таких принципів життєво 

необхідне, адже трудові правовідносини не враховують безліч інших 

соціальних факторів, які виникають під час реалізації трудового 

правовідношення, а саме взаємовідносини в трудовому колективі, члени 

якого з метою реалізації управлінської функції і забезпечення організованості 

зобов’язані підтримувати виробничі контакти і чия трудова діяльність часто 

взаємно переплітається. 

У цьому аспекті і М.Г. Александров вказує, що такі фактори як 

забезпечення сприятливого психологічного клімату на виробництві, 

гуманізація трудових відносин, підвищення якості трудового життя суттєво 

впливають і на зовнішню (господарську) діяльність юридичної особи. Це 

виражається у збільшенні виробничих потужностей, неофіційній рекламі 

підприємства, зацікавленості працівників у збереженні трудових відносин із 

зазначеним роботодавцем, забезпеченні повноцінного самостійного 

функціонування принципів організаційно-управлінських відносин як засад 

функціонування відносин з організації і управління працею [221, c. 5]. 

Погоджуючись із цією позицією, зауважимо, що оскільки 

організаційно-управлінські відносини опосередковані процесом праці, то і 

засади їх правового регулювання випливають із принципів трудо-правового 

регулювання. На наш погляд, визначаючи принципи організаційно-

управлінських відносин як самостійну складову їх змісту, необхідно звернути 

увагу на те, що вони є наслідком суспільності виробничого процесу, який 

опосередкований відповідним режимом праці. 

Ю.А. Бабаскін та С.В. Дріжчана підтримують характерну для 

радянського періоду позицію, згідно з якою принципи організаційно-

управлінських відносин у сфері трудового права – це виражені в правових 

актах економічні закономірності організації суспільного виробництва і 

розподілу у формі основних (керівних) положень та засад правового 
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регулювання відносин з організації та управління працею [222, с. 83]. Однак 

ми вимушені не погодитися із зазначеною позицією, оскільки, таким чином, 

принципи організаційно-управлінських відносин розглядаються крізь призму 

позитивістської концепції і звужують їх видові характеристики до таких, що 

виключно повинні бути закріплені в нормах права. Крім цього, принципи 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, як зазначають  

В.М. Ронжин, Д.Р. Акопов, О.А. Єршова, не містять основних елементів 

норми трудового права: гіпотези, диспозиції, санкції [223, с. 34-35;224, с. 

19;225, с. 8].  

Водночас питанню визначення принципів організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві приділялося не так багато уваги,  тому 

пропонуємо власну дефініцію принципів організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві як основних (керівних) засад, положень, які 

регулюють відносини, супутні трудовим, а саме відносини з організації і 

управління працею, підвищення здатності до праці, заохочення на 

підприємстві, в установі, організації за участю працівників, роботодавців 

та/або їх представників (представницьких органів). 

Звертаючись до питання класифікації принципів організаційно-

управлінських відносин, можемо з впевненістю стверджувати, що в 

юридичній літературі з цього приводу напрацювань фактично немає. П.Д. 

Пилипенко зазначає, що принципами, які визначають закономірності 

спрямованості і розвитку саме трудового права, є : 1) обмеження сфери 

правового регулювання відносинами найманої праці; 2) оптимальне 

поєднання централізованого і локального правового регулювання; 3) 

соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці; 4) забезпечення 

єдності і диференціації правового регулювання; 5) визнання незаконними 

умов договорів про працю, які погіршують становище працівників у 

трудових правовідносинах порівняно з умовами, встановленими в 

нормативно-правових актах [192, c. 159]. Але необхідно зауважити, що дані 
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принципи не в повній мірі себе проявляють у організаційно-управлінських 

відносинах у трудовому праві, окрім того, їх перелік далеко не вичерпний. 

С.С. Алєксєєв підтримує поділ принципів на загальносоціальні та 

спеціально-юридичні [226, с. 262]. А Р.З. Лівшиць і В.І. Нікітінський 

пропонують критерієм закріплення принципів права визначити спосіб їх 

закріплення в системі норм – безпосередній (принцпипи-норми) та 

опосередкований (принципи, що виводяться з норм) [205, с. 32].  

Аналізуючи дані твердження, зазначимо, що поділ принципів повинен 

ґрунтуватися на більш всеохоплюючих критеріях. Адже якщо ми застосуємо 

класифікацію принципів, запропоновану С.С. Алєксєєвим чи Р.З. Лівшицем, 

то не зможемо охарактеризувати принципи конкретно організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. На наш погляд, класифікація 

принципів повинна давати натяк на їх галузеву та інституційну 

приналежність, а зазначені критерії класифікації, хоч і варті уваги, однак не 

можуть бути доречно застосовані в межах нашого дисертаційного 

дослідження. 

Так, більш вдалою нам видається загальна класифікація принципів на 

загальноправові, міжгалузеві і галузеві [227, с. 168]. О.В. Старчук заперечує 

існування принципів усередині інститутів галузі. Науковець аргументує це 

тим, що якщо галуззю трудового права регулюються якісно однорідні 

суспільні відносини, то інститутом – певний однорідний  вид суспільних 

відносин усередині галузі права, який має свою предметну визначеність. 

Субінститути галузі такої предметної визначеності не мають [228, c. 40].  Але 

ми не погоджуємося з цим твердженням, адже організаційно-управлінські 

відносини в системі трудового права займають самостійну нішу і комплекс 

цих відносин є чітко визначеним. 

Оскільки організаційно-управлінські відносини входять до предмета 

трудового права і, у свою чергу, організація і управління працею є 

самостійним інститутом трудового права, то доцільно буде вказати про 
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існування загальноправових принципів та принципів інституту 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права.  

В умовах ринкової економіки до загальноправових принципів, які, на 

наш погляд, поширюють свою дію на організаційно-управлінські відносини у 

трудовому праві, відносять: справедливість, законність, демократизм, 

рівність працівників і роботодавців у своїх правах та обов’язках і багато 

інших, однак перераховані нами вище ми вважатимемо базовими. 

Так, законність можна розглядати і як метод організації праці, 

управління нею, і як принцип взаємодії працівників і роботодавців у процесі 

праці, і як правило поведінки всіх суб’єктів організаційно-управлінських 

правовідносин. Даний принцип в межах організаційно-управлінських 

відносин, на нашу думку, виражається в: 1) якості нормативно-правових і 

локальних актів, їх узгодженості; 2) дотриманні приписів роботодавцями, 

працівниками та/або їх представниками у процесі організації і управління 

працею; 3) недопустимості зловживання роботодавцем працею працівників і 

забезпеченні участі останніх в управлінні виробництвом; 4) визнанні 

недійсними нормативних і правозастосовних актів у сфері праці і 

регулювання прав та обов’язків сторін трудового договору. Остання складова 

принципу, на думку В.М. Скобелкіна, містить такі правила: по-перше, які 

надають судам різних рівнів (судам загальної юрисдикції, Конституційному 

Суду України) право здійснювати таке визнання своїми рішеннями; по-друге, 

про незаконність правозастосовних актів і дій дискримінаційного характеру; 

по-третє, про незаконність правозастосовних актів і дій, прийнятих 

(здійснених) з порушенням окремих процедурних і процесуальних правил; 

по-четверте, про недопустимість договорів про працю або окремих їх умов, 

що погіршують становище працівника, порівняно з тим, що передбачено 

чинним законодавством [229, с. 102]. 

Отже, принцип законності в повній мірі проявляє свою сутність та 

вплив у організаційно-управлінських відносинах у трудовому праві і 

дозволяє протиставити трудо-правову концепцію цих відносин 
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адміністративістській, де йде мова про відносини «влада-підпорядкування», а 

не «управління-організація». 

Розглядаючи принцип демократизму як загальноправовий принцип, 

зазначимо, що ця засада знаходить свій вияв у організаційно-управлінських 

відносинах трудового права у наступних аспектах: 1) недопустимості 

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця без згоди 

профспілки (організація праці); 2) залученні трудового колективу до 

прийняття виробничих рішень; 3) представництві трудового колективу у 

відносинах управління працею (виробнича демократія); 4) нормуванні праці 

за участю професійних спілок; 5) залученні до процедур вирішення 

індивідуальних та колективних трудових спорів представників працівників, 

адже останні є слабшою стороною трудового договору.  

На думку О.В. Старчук, загальноправовий принцип демократизму 

знаходить свій вияв у нормах Конституції України [158], у яких визначені 

права громадян на управління суспільством, рівність всіх громадян перед 

законом і судом, нерозривний зв’язок прав та свобод громадян і їхніх 

обов’язків перед суспільством і державою [228, c. 43]. 

Крім цього, демократизм у відносинах організації і управління працею 

проявляється у порядку прийняття рішень роботодавцем і колективом 

працівників. Однак наразі існує проблема практичної реалізації даного 

принципу, оскільки в умовах переходу до ринкових відносин трудові 

колективи за своїм легальним визначенням (ст. 252-1 Кодексу законів про 

працю України [7]) не вписуються у задекларовані трудовим правом 

принципи захисту інтересів найманої праці. І так як сьогодні під сумнів 

ставиться правосуб’єктність трудових колективів, то і реалізація принципу 

виробничої демократії в даному випадку фактично неможлива. 

Отже принцип демократизму характеризується безпосередньою 

реалізацією права на участь в управлінні підприємством, установою, 

організацією працівників, роботодавців та їх представників. Тим більше, що 

управління підприємством як юридичною особою передбачає статутом 
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створення відповідного органу управління, до якого , на наш погляд, мають 

обов’язково входити працівники. 

Принцип справедливості як загальноправовий принцип розуміють як 

«не всім одне і те ж саме, а кожному своє в залежності від вкладу у 

вирішення того чи іншого питання» [230, c. 127]. О.В. Лаврів з цього приводу 

зазначає, що справедливість означає вимогу відповідності між правами і 

обов’язками індивідів (соціальних груп), між працею і винагородою тощо. 

Невідповідність у цих співвідношеннях оцінюється як несправедливість 

[199,с. 64]. 

Як бачимо, у даному твердженні акцентується увага на розкритті 

принципу справедливості, рухаючись «від протилежного», що означає 

виокремлення факторів, які в першу чергу є несправедливими, а потім – 

характеристика самої ідеї справедливості, виходячи із твердження про 

рівноважність прав та обов’язків, їх кореспондуючий характер та 

взаємообумовленість. 

Прояви принципу справедливості у організаційно-управлінських 

відносинах трудового права характеризуються, на нашу думку, наступним:            

1) свободою працівників в укладенні, зміні і припиненні трудових договорів з 

роботодавцем; 2) відповідністю заходів примусу і заохочень – правомірним і 

позитивним для підприємства, установи, організації вчинкам; 3) наданням 

переваг у переведенні на краще місце роботи працівникам, які активно брали 

участь в управлінні і організації праці, наданням їм інших переваг. 

Деякими науковцями до цього принципу включаються такі прояви як 

рівноправність громадян у трудових правовідносинах і рівноправність сторін 

при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів [199, c. 65]. 

Однак ми не погоджуємося з цією позицією і вважаємо принципи 

рівноправності і справедливості окремими принципами у зв’язку із різними 

наслідками їх застосування. Якщо для першого основна мета – це 

оптимізація і врівноваження інтересів суб’єктів організаційно-управлінських 
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відносин трудового права, то для другого – це відповідність застосовуваних 

засобів організації і управління працею внеску кожного у цей процес. 

Отже принцип справедливості полягає у тому, що співрозмірність 

процесів організації і управління працею повинна бути узгоджена із 

заохоченнями та гарантіями, а також примусовими заходами як до 

працівників, так і до роботодавців. Такі прояви принципу справедливості в 

межах організаційно-управлінських відносин в трудовому праві дозволять 

збалансувати очікування учасників трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Принцип рівності працівників і роботодавців у своїх правах і 

обов’язках  як останній загальноправовий  принцип в межах організаційно-

управлінських відносин трудового права трактується представниками науки 

трудового права по-різному. Так, В.С. Венедіктов зазначає, що юридична 

рівність сторін трудових та пов’язаних з ними відносин визначається 

економічною суттю цих відносин [190, с. 103]. Роботодавець і працівник 

вступають в організаційно-управлінські відносини один з одним як 

рівноправні партнери, які відрізняються лише тим, що один споживає робочу 

силу, а інший застосовує її. Тобто економічно ці суб’єкти нерівні, а 

юридично ж вони повинні бути рівними. 

Цей принцип в межах організаційно-управлінських відносин трудового 

права знаходить такі свої вияви як: 1) рівність працівників, роботодавців 

перед законом і судом; 2) гендерна рівність і заборона дискримінації; 3) 

рівність прав і можливостей працівників; 4) гідність працівників і 

роботодавців у відносинах організації і управління працею. 

Отже, принцип рівності працівників і роботодавців у своїх правах та 

обов’язках в рамках організаційно-управлінських відносин трудового права 

проявляється у численних аспектах, що дозволяють оптимально 

збалансувати правовий статус суб’єктів, які беруть у них участь. Крім цього, 

рівноправність працівників забезпечує прибуткове функціонування 

підприємства, адже їх конкуренція щодо отримання заохочення у вигляді 

рівного доступу до підвищення заробітної плати зростає. 
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Таким чином, загальноправові принципи функціонування 

організаційно-розпорядчих відносин у сфері трудового права дозволяють 

заповнити існуючі прогалини у законодавстві, забезпечити належний рівень 

правового регулювання організації та управління працею, а також створити 

правові передумови для нормальних, адекватних взаємовідносин між 

працівником та роботодавцем. Водночас даний комплекс принципів створює 

правові можливості для адаптації процесу праці до сучасних ринкових 

відносин, а також забезпечує мінімізацію порушень трудових прав 

працівників у відносинах управління. 

Принципи власне організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві сьогодні фактично опинилися поза увагою представників трудо-

правової науки. Така ситуація обумовлена вказаними нами вище 

твердженнями про те, що принципів окремих інститутів трудового права 

взагалі не може бути. Однак судова практика, практика правозастосування 

висувають сьогодні власні вимоги, які необхідно реалізовувати науці 

трудового права. Тому, на наш погляд, наразі видається необхідним 

сформулювати наступну систему принципів організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві: 1) принцип забезпечення свободи об’єднання 

працівників та роботодавців; 2) принцип договірного встановлення умов 

праці, в тому числі і права на участь в управлінні підприємством, 

організацією; 3) принцип заборони дискримінації працівників у процесі 

організації і управління працею. 

Характеризуючи принцип забезпечення свободи об’єднання 

працівників та роботодавців, зазначимо, що реалізація цього принципу для 

організації і управління працею відбувається через встановлення державних 

гарантій, які забезпечують створення, самостійну діяльність та вичерпний 

перелік підстав  припинення діяльності професійних спілок. Слід також 

вказати, що повноваженням професійних спілок, спрямованих на захист 

інтересів працівників у відносинах організації і управління працею 

кореспондує обов’язок роботодавця не перешкоджати здійсненню 
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профспілками своїх повноважень у встановлених законом формах, а також 

обов’язок уповноважених державних органів забезпечити належні умови для 

здійснення профспілками своїх функцій.  

Л.О. Сироватська, аналізуючи конституційне право на об’єднання, в 

тому числі і в професійні спілки, а роботодавців – в об’єднання роботодавців, 

зазначає, що перша частина цього принципу, як і гарантії його забезпечення 

у вигляді заборони примусу до вступу в будь-яке об’єднання або 

перебування в ньому, є міжгалузевим принципом, оскільки об’єднання 

громадян можуть бути створені не тільки для захисту професійних інтересів, 

а й для інших цілей. Засада, яка регулює реалізацію права об’єднуватися у 

професійні спілки не тільки для захисту професійних, а й організаційних та 

управлінських цілей працівників і об’єднуватися у відповідні організації 

роботодавців, є принципом організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві [186, с. 132]. 

Отже, принцип забезпечення свободи об’єднання і працівників, і 

роботодавців стимулює до впорядкування трудових і пов’язаних з ними 

відносин, реалізації законності у процесі праці та збалансування і 

оптимального поєднання централізованого та локального правового 

регулювання. Цей принцип, на наш погляд, знаходить свою конкретизацію в 

трудовому праві через такі аспекти: 1) об’єднання працівників у професійні 

спілки, трудові колективи для реалізації управлінської функції та організації 

виробництва; 2) об’єднання роботодавців у організації з метою вираження 

колективної волі при взаємовідносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

працівниками, їх об’єднаннями та іншими представниками. 

Принцип договірного встановлення умов праці, в тому числі і права на 

участь в управлінні підприємством, установою, організацією, є центральним 

принципом організаційно-управлінських відносин трудового права.            

В.І. Щербина в цьому контексті зазначає, що існує так звана формальна 

рівність сторін трудового договору, яка спонукає працівників спримати 
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роботодавця як партнера, чи того, від кого залежить все, навіть їх власна 

доля. Як зауважує науковець, у зарубіжній юридичній і соціологічній 

літературі чітко визначились із відносинами «роботодавець-працівник», 

кваліфікуючи їх взаємовідносини як «влада-підпорядкування». Залежно від 

країни, її історичного розвитку, суспільних процесів, національних традицій 

ці взаємовідносини або жорсткі, або ліберальні, але підґрунтя залишається 

єдиним – це «господарська влада роботодавця» над працівником [231, c. 92].  

Загалом погоджуючись із цією позицією, маємо констатувати, що 

відносини «влада-підпорядкування» сьогодні вже не характеризують 

організацію і управління працею у сфері трудового права. Відмінною рисою 

останніх виступає те, що нині ціну своєї роботи називає працівник, їх 

об’єднання стали більш сильними у правовому розумінні і наразі не 

знаходяться під прямим і безапеляційним впливом роботодавця. Працівники 

в межах організаційно-управлінських відносин вільно диктують свої умови 

укладення трудового договору і наполягають на їх зміні в кращий бік [232,            

с. 136-137]. 

Договірне встановлення умов праці, в тому числі і права на участь в 

управлінні підприємством, установою, організацією, знаходить різноманітні 

шляхи свого вияву. До них, на наш погляд, відносяться наступні: 1) заборона 

примусової праці; 2) участь працівників і роботодавців у вирішенні 

соціальних питань; 3) участь трудових колективів, професійних спілок і 

безпосередньо працівників, роботодавців у встановленні умов праці в межах 

соціального партнерства; 4) участь працівників, їх об’єднань поряд з 

роботодавцями у прийнятті управлінських рішень, наприклад, затвердження 

правил внутрішнього трудового розпорядку тощо. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо стверджувати про 

необхідність застосування даного принципу для врегулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Водночас потрібно враховувати, 

що договірне встановлення умов праці дозволяє на початковому етапі 
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виникнення організаційно-управлінських відносин гарантувати 

безпосередню участь працівника у встановленні умов праці. 

Характеризуючи принцип заборони дискримінації працівників у 

процесі організації і управління працею, зазначимо, що встановлення 

відмінностей у правовому регулюванні і правозастосуванні з порушенням 

встановлених законодавством заборон і можна вважати дискримінацією. 

Однозначно по-особливому цей принцип проявляє себе саме в організаційно-

управлінських правовідносинах, адже трудовому законодавству України в 

цілому не властиві дискримінація і привілеї у сфері праці тим чи іншим 

соціальним групам громадян.  

У сучасних умовах все частіше можна зустріти оголошення з вимогами 

для бажаючих працевлаштуватися, взяти участь у конкурсі на заміщення 

вакантних посад, зайняти місце в органі управління юридичної особи, 

наприклад, лише для осіб чоловічої статі у віці 24-35 років. Зазначимо, що 

заборона дискримінації в організаційно-управлінських відносинах трудового 

права є надзвичайно важливою в силу матеріальних, процедурних і 

процесуальних аспектів її вияву. Так, на наш погляд, даний принцип у межах 

досліджуваних відносин проявляється в наступному: 1) забороні вимагати від 

працівників інформації про їх особисте життя, релігійні переконання, плани 

щодо народження дітей тощо; 2) забороні роботодавцю обмежувати трудові 

права і свободи працівників, а працівникам – забороні зупиняти роботу 

важливих для економіки держави підприємств; 3) визнанні, дотриманні і 

захисті прав будь-якого працівника – громадянина України, іноземця чи 

особи без громадянства; 4) обмеженні права працівників на доступ до 

організації праці залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, сексуальної 

орієнтації, підозри чи факту захворювання на ВІЛ-СНІД, сімейного та 

майнового стану, місця проживання тощо. 

Отже, принцип заборони дискримінації в межах організаційно-

управлінських відносин є важливим в силу характеру його узгодженості із 
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загальноправовим принципом рівності, адже коли є рівність – немає 

дискримінації. 

Таким чином, спеціальні принципи інституту організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві мають свій прояв як в 

індивідуальних, так і в колективних трудових відносинах, а специфіка того 

чи іншого принципу, його застосування залежать від ситуації на конкретному 

підприємстві, в установі, організації. 

Також необхідно розглянути в межах нашого дослідження і функції 

організаційно-управлінських відносин, адже від останніх залежить 

спрямованість не тільки трудового законодавства в цій частині, а й практика 

управління підприємством, установою, організацією. 

Загальна теорія права визначає функції права як основні напрямки 

правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування.  

У Великому Тлумачному словнику української мови поняття 

«функція» визначається як: 1) явище, яке залежить від іншого явища, є 

формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін; 2) робота кого-

, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось 3) походить від 

латинського «functio», що означає «виконання» [123, c. 653]. 

Термін «функціонування права» означає дію права в житті суспільства, 

втілення його функцій у суспільних відносинах [182, c. 345]. Т.М. Радько 

вказує, що коли говорять «функціонує», то мають на увазі, що воно активно 

діє, впливає, виконує свою роль для регулювання суспільних відносин [233, 

c. 18]. Я.А. Риженков зазначає, що слово «функція» походить від латинського 

function і вказує на його значення як здійснення. На його погляд, функція – 

це не призначення, що визначається як сфера застосування чогось, а його 

здійснення [234, с. 8]. 

Виходячи із зазначеного, функцію зазвичай розуміють як 

спрямовуючий фактор чогось. С.О. Іванов вказував, що функції трудового 

права – це не просто напрямки правового впливу, а основні напрямки, які 

зорієнтовані на головні завдання або групи однорідних завдань [235, с. 49]. 



 

 

224

Комплексне дослідження функцій трудового права здійснив В.І. Щербина у 

своїй фундаментальній праці «Основні функції трудового права в умовах 

ринкових відносин» [206]. У даному дослідженні автор наводить визначення 

функцій трудового права «як діяльність трудового права щодо ефективного 

впорядкування і врегулювання відносин, пов’язаних із використанням 

здатності до праці, шляхом встановлення і реалізації на основних 

(магістральних) напрямах норм права» [206, c. 45].  

Ми вважаємо, що дане визначення якнайкраще характеризує функції 

трудового права, але, на жаль, не повною мірою є застосовним для 

характеристики функцій організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, адже зміст організаційно-управлінських відносин є вужчим ніж зміст 

трудових відносин, а тому їх функції спрямовані на врегулювання і 

впорядкування іншого комплексу відносин, які мають безпосередній і 

опосередкований зв’язок із трудовими. 

Російський науковець М.Г. Александров зазначає, що функція 

трудового права – це забезпечення правовими засобами інтересів суб’єктів 

трудового права шляхом їх розмежування, стимулювання, захисту. Функція 

трудового права, її зміст, форма визначаються інтересами учасників процесу 

спільної найманої договірної праці [236, c. 45]. 

Аналізуючи згадані наукові позиції, зазначимо, що усі наведені 

визначення функцій, крім визначення В.І. Щербини, є одноманітними і,  на 

наш погляд, доволі усталеними. Хоча цікавою з цього приводу є думка О.І. 

Процевського, який стверджує, що таке визначення суперечить вимогам 

Конституції України [158] та законодавству, принципам трудового права і 

загальним тенденціям розвитку науки та держави. Він аргументує свою 

позицію тим, що якщо ми говоримо про людину як суб’єкт трудових 

правовідносин, як про істоту соціальну, то абсолютно неприйнятними для 

застосування є терміни «каральний», «репресивний», «примусовий», 

«використання здатності до праці» [238, c. 223]. 
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Однак ми погоджуємося в цілому з думкою В.І. Щербини, зокрема з 

тим зауваженням, що більш вдалим був би термін «застосування здатності до 

праці». Оскільки до цього часу функціям організаційно-управлінських 

відносин у вітчизняній та російській юридичній літературі не давалося 

визначення, то варто надати відповідну дефініцію. Тож функціями 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, на нашу думку, є 

основні напрями діяльності норм трудового права, які спрямовані на 

впорядкування та врегулювання відносин у сфері організації та управління 

працею, застосування здатності до праці на підприємстві, в установі, 

організації. 

Що стосується класифікації функцій, то варто звернутися до 

запропонованої В.І. Щербиною класифікації суспільних функцій трудового 

права, яка передбачає їх поділ на: 1) економічні; 2) соціальні; 3) 

психологічні; 4) виховні; 5) управлінські. Суспільні функції, на думку 

зазначеного науковця, направлені, в першу чергу, на забезпечення здійснення 

регулятивної та охоронної функцій. Вони виконують самостійну роль 

стосовно загальних юридичних функцій трудового права [206, c. 71]. 

Аналізуючи дану позицію, не можна не помітити, що автор виділяє 

самостійну «управлінську» функцію, яку, на наш погляд, можна назвати 

центральною у організаційно-управлінських відносинах поряд із соціальною. 

Іншу класифікацію за змішаним критерієм пропонує В.М. Лебєдєв. 

Зокрема він виділяє такі функції: економічну, соціальну, функцію розвитку 

виробничої демократії, виховну, компенсаційну, виробничу [238, с. 12]. Але 

ми не можемо наразі використати таку класифікацію для характеристики 

функцій організаційно-управлінських відносин трудового права, адже 

останні зумовлені особливостями правового регулювання та місцем у 

структурі предмета трудового права. 

Ще одну класифікацію саме функцій організаційно-управлінських 

відносин трудового права пропонує Н.В. Козачок-Труш, яка в межах даного 

комплексу правовідносин виокремлює лише дві функції: організації 
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виробництва та управління майном [218, c. 3]. Але ми вважаємо таку 

класифікацію недостатньою для детального висвітлення досліджуваного 

питання і тому пропонуємо власну класифікацію функцій організаційно-

управлінських відносин трудового права: 1) економічна; 2) функція 

організаційного впливу; 3) виховна; 4) управлінська. 

Економічна функція, як перша із визначених нами у класифікації 

функцій організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права, є 

однією з чи не найважливіших. Так, О.С. Пашков вважає, що закріплюючи 

відповідний рівень гарантій у сфері праці, трудове законодавство стимулює 

виробництво, підпорядковуючи діяльність людей економічним і соціальним 

інтересам розвитку всього суспільства. Разом з тим, учений визнає і 

соціальну спрямованість трудового законодавства [216, с. 111-112]. У межах 

організаційно-управлінських відносин дана функція проявляє себе, на наш 

погляд, наступним чином: 1) забезпечує особі можливості вільно заробляти 

собі на життя через реалізацію в роботодавця здатності до праці; 2) створює 

для роботодавця правові можливості щодо підвищення/зниження рівня 

заробітної плати, але не нижче мінімальної, встановленої законодавством; 3) 

дозволяє вільне залучення роботодавцем до праці осіб, які разом із ним 

досягатимуть визначених цілей і завдань; 4) сприяє оптимізації управління як 

засобу досягнення кращих економічних показників; 5) забезпечує 

оптимальне поєднання інтересів працівників і роботодавців у процесі праці; 

6) виступає засобом забезпечення високого добробуту як працівників, так і 

роботодавців за рахунок стимулювання заробітної плати та прибутку 

відповідно. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що найбільш 

стимулюючим і заохочувальним у процесі праці для учасників трудових і 

пов’язаних з ними відносин є матеріальна винагорода і підвищення 

економічних показників виробництва. Але зазначене не означає, що суб’єкти 

організаційно-управлінських відносин повинні перетворюватися у осіб 

споживацького типу. 
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Наступна функція – функція організаційного впливу, є новітньою в 

межах організаційно-управлінських відносин, оскільки до цього часу в 

юридичній літературі мова йшла лише про «організуючий вплив норм 

трудового права» [239, c. 374]. 

Ст. 141 Кодексу законів про працю України [7] зобов’язує роботодавця 

правильно організовувати роботу працівників, а відповідно до п. 1 і 2 ст. 29 

Кодексу законів про працю України [7] він повинен до початку роботи за 

укладеним трудовим договором роз’яснити працівникові його права та 

обов’язки, визначені законодавством та локальними нормативними актами. 

Ми вважаємо, що ця функція виявляється в наступних аспектах:            

1) правильному визначенні організаційної структури підприємства, установи, 

організації; 2) визначенні чисельності працівників та юридичній формалізації 

їх місць; 3) визначенні системи трудових функцій працівників; 4) 

юридичному оформленні вимог до структурних підрозділів юридичної 

особи; 5) розробці локальних нормативних актів, присвячених організації 

роботи працівників; 6) організації роботи з кадрами; 7) вирішенні питань 

змін в організації і управлінні працею, яке повинно відбуватися за 

погодженням з працівниками/їх представниками; 8) забезпеченні 

функціонування надійної, цілісної системи контролю якості професійних 

кваліфікацій працівників та результатів їх трудової діяльності. 

Крім цього, як вказує В.І. Щербина, практика європейських країн 

показує, що участь працівників у прийнятті рішень, їх причетність до справ 

організації, де вони працюють, підвищує міру їх власної відповідальності за 

долю організації. Але, як правило, повноваження органів представництва 

колективів сучасних західних підприємств торкаються трьох основних сфер 

управління: 1) економічної; 2) розпорядження робочою силою; 3) соціально-

побутового обслуговування працівників. 

Отже, функція організуючого впливу зумовлює поступальних рух 

організаційно-управлінських відносин до децентралізованого правового 
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регулювання, надання ширших правових можливостей для працівників у 

вирішенні питання залучення їх до процесу праці. 

Третьою функцією є виховна, яка в межах організаційно-управлінських 

відносин у сфері праці проявляється у численних аспектах, які безпосередньо 

виявляють свою дію у взаємодії суб’єктів зазначених відносин. Так, А.Д. 

Зайкін висловив позицію, за якою виховна функція трудового права полягає в 

тому, що норми, і в першу чергу норми про матеріальне і моральне 

стимулювання (що однозначно є складовою організаційно-управлінських 

відносин трудового права), сприяють вихованню у працівників 

добросовісного ставлення до праці. Одночасно норми трудового права, 

встановлюючи дисциплінарну і матеріальну відповідальність, направлені на 

зміцнення трудової дисципліни, порядку і організованості на виробництві, на 

виховання дбайливого ставлення до цінностей, що доручаються працівникам 

у процесі праці [240, c. 12].  

Така позиція нам імпонує і фактично в повній мірі її можна поширити і 

на організаційно-управлінські відносини у сфері праці. В межах даного виду 

відносин, що входять до складу предмета трудового права, ця функція 

проявляється наступним чином: 1) спрямування організації процесу праці на 

підвищення правосвідомості працівників; 2) надання працівникам переваг 

при просуванні по роботі (ст. 145 Кодексу законів про працю України [7]);             

3) обов’язок роботодавця брати участь у загальному процесі консолідації 

української нації через процеси організації і управління працею; 4) сприяння 

збереженню соціального миру, запобігання конфліктам у трудових 

колективах, формування у працівників мотивації до взаємної співпраці, 

самоорганізації, дисципліни. 

Отже, виховна функція у сфері організації і управління працею 

зосереджена на підвищенні психологічних показників співпраці і взаємодії 

працівників і роботодавців, вона забезпечує їх взаємопорозуміння на різних 

етапах розвитку суспільних зв’язків. Також ця функція допомагає встановити 
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правові можливості роботодавця ефективніше управляти виробничим 

процесом тощо. 

Останньою функцією, яку ми охарактеризуємо в цьому дослідженні, є 

управлінська. На думку А.Д. Зайкіної, вона проявляється в тому, що норми 

трудового права закріплюють різноманітність організаційно-правових форм 

участі працівників в управлінні виробництвом [240, c. 12-13]. З точки зору             

В.І. Щербини, цю функцію в межах, зокрема, організаційно-управлінських 

відносин слід розглядати ширше. На думку цього науковця, перший 

важливий аспект цієї функції – це  порядок залучення громадян до праці, 

адже в нормах трудового права має бути виключений будь-який примус до 

праці [206].  Сьогодні молодь при вступі до вищих навчальних закладів 

України може брати направлення за квотою сільської молоді, але після 

закінчення відповідного університету повинна відпрацювати декілька років 

на тому підприємстві, яке дало вказане направлення.  

Наступним проявом цієї функції є визнання та забезпечення правових 

можливостей роботодавця управляти  процесом праці із делегуванням 

частини своїх повноважень представницьким органам працівників. Крім 

цього, важливим проявом цієї функції є і необхідність гарантування 

працівникам права на самоврядування. Аналіз ідей проекту Трудового 

кодексу України [241] дозволяє стверджувати, що у вітчизняному 

законодавстві відсутні вимоги щодо формування органів управління 

юридичною особою зі складу працівників. 

Тож, на нашу думку, управлінська функція організаційно-

управлінських відносин трудового права характеризується наступними 

ознаками:  1) різноманітністю організаційно-правових форм участі 

працівників в управлінні виробництвом; 2) відсутністю примусової праці у 

процесі здійснення трудової діяльності громадян; 3) делегуванням частини 

повноважень роботодавця працівникам/їх представникам; 4) розвитком 

виробничої демократії. 
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Отже, управлінська функція організаційно-управлінських відносин 

трудового права чи не найтісніше пов’язана з виховною функцією, адже 

ефективність управління обумовлює цілісність праворозуміння та 

правосвідомості і навпаки. При цьому відповідна функція реалізується у 

напрямку повноцінного забезпечення права працівників на участь в 

управлінні підприємством, установою, організацією. 

Таким чином, функції організаційно-управлінських відносин є 

напрямками впливу норм трудового права на сферу організації і управління 

працею, на кожного конкретного працівника і роботодавця, їх представників, 

динамічність якої проявляється у комплексній взаємодії економічної функції, 

функції організуючого впливу, виховної та управлінської функції. Лише 

комплексна робота у всіх трьох напрямах дозволить створити практично 

діючий механізм взаємовідносин працівника і роботодавця, належним чином 

збалансувати їх інтереси та прагнення, а також створити міцне правове 

підґрунтя для їх взаємодії [242, с. 37]. 

Підсумовуючи все вищезазначене, варто зауважити, що ігнорування 

демократичних основ побудови українського суспільства веде до зменшення 

значення принципів і функцій організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права. Однак дискусії у юридичній літературі стимулюють 

розробку принципово нових підходів до власне трудового, а не 

адміністративістського тлумачення змісту організаційно-управлінських 

відносин трудового права. Профілактична дія принципів і функцій доводить 

реальність цих правових категорій, їх практичну реалізацію та взаємодію з 

правами та обов’язками працівників і роботодавців, відмежування цих 

понять від суміжних категорій і відповідно вдосконалення трудового 

законодавства в означеній частині. Крім цього, загальноправові принципи та 

принципи окремих інститутів є засобами усунення прогалин, а через тривале 

ставлення до організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права 

як до відносин «влада-підпорядкування», питання дослідження принципів і 
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функцій стає ключовим в межах визначення змісту вказаного виду відносин у 

структурі предмета трудового права. 

 

 

3.3 Класифікація організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві 

 

Становлення ринкової економіки в Україні вимагає від роботодавців і 

працівників щоденного пошуку альтернативних управлінських рішень на 

кожному підприємстві, в установі, організації. Під час реалізації 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві його сторони, 

використовуючи суб’єктивні права та виконуючи юридичні обов’язки, 

постійно вступають у різнорідні зв’язки, які формуються паралельно 

трудовому відношенню і врегульовані нормами законодавства про працю. 

Проблема визначення кола суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин та регламентації їх трудо-правового статусу має своїм коренем 

видову різноманітність організаційно-управлінських відносин, які 

виникають, розвиваються, змінюються і припиняються під впливом 

своєрідних, властивих лише їм факторів. Широкий спектр відносин, 

пов’язаних з трудовими, у сфері застосування найманої праці зумовлює 

доцільність наукового дослідження класифікації організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 

Актуальність нашого дослідження випливає з того, що станом на 

сьогодні значно посилилася свобода учасників у сфері управління та 

організації праці, а наявні доктринальні напрацювання щодо характеристики 

окремих видів організаційно-управлінських відносин трудового права є 

застарілими і не можуть бути застосовані для врегулювання проблеми 

збалансування інтересів працівників та роботодавців. 

Питанню видової характеристики організаційно-управлінських 

відносин трудового права приділяли увагу такі вчені-правники:            
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М.Г. Александров, Л.Ю. Бугров, В.С. Венедіктов, О.Г. Гирич, 

Г.С. Гончарова, С.В. Дріжчана,  В.В. Жернаков, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, 

Н.В. Козачок-Труш, М.В. Лушнікова, А.М. Лушніков, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, А.М. Слюсар, О.В. Смирнов, В.М. Толкунова, Н.М. Хуторян, 

І.І. Шамшина, О.Я. Ярошенко та багато інших. 

У зв’язку з довготривалою розробкою проекту нового Трудового 

кодексу України, відсутністю наукових розробок з приводу класифікації 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві ми вважаємо за 

необхідне комплексно дослідити питання видового різноманіття 

організаційно-управлінських відносин. Крім цього, за останній час у зв’язку з 

розвитком дистанційної праці, аутсорсингу і аутстаффингу з’явилися нові 

види організаційно-управлінських відносин, на які увага в науковій 

літературі до цього часу не зверталася. 

Поняття «класифікація» у Тлумачному словнику української мови 

трактується як система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи 

тощо за спільними ознаками, властивостями [137, c. 175]. Разом з тим, у 

словнику іншомовних термінів це поняття є латинського походження і 

буквально означає «розряд» та вживається у значенні розподілу предметів за 

спільними ознаками з утворенням певної системи класів даної сукупності 

предметів [243, c. 271]. Якщо говорити про власне юридичне розуміння 

поняття «класифікація», то, на наш погляд, воно означає поділ на певні види 

за конкретним критерієм із узагальненням ознак структурних одиниць, що 

об’єднуються. 

У той же час, у підручнику «Логіка» поняття класифікації 

розглядається як осмислений, планомірний і послідовний поділ понять із 

розподілом видів у взаємопов’язану систему, в рамках якої відповідні 

поняття поділяються на підвиди, а останні розбиваються на члени ділення 

[244, c. 112].  Т.І. Бондар зазначає, що як підстави розподілу в класифікації 

вибирають ознаки, істотні для даних предметів. У цьому випадку 

класифікація (вона називається природною) виявляє суттєві подібності та 
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відмінності між предметами і має пізнавальне значення. В інших випадках, 

коли мета класифікації полягає лише в систематизації предметів, в якості 

підстави вибираються ознаки, що зручні для цієї мети, але несуттєві для 

самих предметів, наприклад, алфавіт. Такі класифікації називають штучними 

[245, с. 145]. 

Однак для поділу на види організаційно-управлінських відносин ми 

вважаємо за доцільне обирати саме природний тип класифікації, за 

допомогою якого можна виокремити суттєві подібності та відмінності між 

предметами. При цьому мусимо констатувати, що в юридичній літературі 

стосовно поділу організаційно-управлінських відносин на види склалася 

неоднозначна думка. Так, С.В. Венедіктов зазначає, що похідні 

правовідносини, на відміну від трудових, мають допоміжне значення. Такі 

відносини взаємопов’язані та взаємообумовлені, однак при цьому вони не є 

однаковими за своїм змістовним навантаженням та суб’єктним складом. 

Основним завданням похідних відносин є регулювання зв’язків, які хоч і не 

складають предмет трудового договору, але справляють істотний вплив на 

трудове правовідношення як під час його реалізації, так і при виникненні  або 

існуванні в минулому [220, с. 26-27]. 

Ми вважаємо, що можемо погодитися з цією думкою, але із 

зауваженням, що не тільки похідні відносини в межах трудового права 

різняться за своїм змістом та суб’єктним складом, а й існує внутрішня 

диференціація, зокрема організаційно-управлінських відносин на конкретні 

види, які слід відмежовувати за конкретними критеріями їх поділу. 

Аналізуючи юридичну літературу з цього приводу, мусимо зауважити, 

що не так багато вчених досліджували безпосередньо це питання. Свого часу             

Р.З. Лівшиць правильно вказував, що існують трудові та супутні їм 

відносини. Дані супутні відносини поділяються, на думку вказаного 

науковця, на три види за критерієм часу початку їх дії відносно працівників: 

1) відносини, які передують трудовим, наприклад, відносини зайнятості і 

працевлаштування; 2) обслуговуючі відносини, які діють поряд із трудовими 
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(реалізація працівниками права на управління, участь в колективних 

переговорах, встановлення умов праці і застосування законодавства про 

працю, нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства, участь 

трудових колективів у процесі організації праці тощо); 3) постпохідні 

відносини, тобто такі, що можуть слідувати за трудовими [246, с. 21]. Ця 

класифікація по відношенню до нашого дослідження показує,  що поряд з 

організаційно-управлінськими  відносинами існують інші види, які не варто 

змішувати між собою і приписувати їх якості і риси організаційно-

управлінським відносинам. 

У юридичній літературі віднесення тих чи інших відносин до 

організаційно-управлінських є дискусійним. При цьому інколи думки 

науковців є діаметрально протилежними. Так, автор дисертаційного 

дослідження з даної тематики Н.В. Козачок-Труш вказує, що за своєю 

внутрішньою побудовою організаційно-управлінські відносини є дуже 

складні і характеризується системою зв’язків елементів цих відносин щодо: 

1) формування і функціонування професійних спілок або представників, які 

виступають від імені та в інтересах трудових колективів; 2) формування і 

функціонування організацій роботодавців, які виконують представницькі 

функції щодо самих роботодавців; 3) укладання, зміни і виконання 

колективних договорів і угод на галузевому, регіональному та національному 

рівнях; 4) ведення колективних переговорів; 5) застосування працівниками в 

межах колективів трудового законодавства; 6) реалізації працівниками через 

профспілки або трудові колективи права на участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією; 7) вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) тощо [218, с. 7]. 

Однак за такою класифікацією види організаційно-управлінських 

відносин є виключно колективними, що є прикладом радянського погляду на 

сучасний стан розвитку предмета трудового права. На нашу думку, 

необхідно більш розширено підходити до поділу досліджуваних 

організаційно-управлінських відносин на види. Вказаний вище дослідник 
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правильно зазначив сфери організації і управління працею, однак фактично у 

своїй класифікації він перераховує лише сфери діяльності трудових 

колективів і професійних спілок. Крім цього, автор чомусь включає до видів 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів), що в юридичній літературі 

фактично усіма науковцями трудового права визнаються  власне 

колективними трудовими правовідносинами і. 

Іншу класифікацію організаційно-управлінських відносин пропонує            

М.В. Лушнікова, яка до таких організаційно-управлінських відносин 

включає: 1) відносини з організації і управління процесом праці; 2) 

відносини із соціального партнерства, ведення колективних переговорів, 

укладення, зміни і припинення колективних договорів і угод; 3) в 

передбачених законом випадках відносини стосовно реалізації права на 

участь у застосуванні трудового законодавства працівників, трудових 

колективів і професійних спілок [247, c. 100]. 

Хоч ця класифікація і має значну наукову цінність, вона не є повною, 

бо не відображає всього комплексу і різноманіття організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Даний поділ можна назвати і 

доволі суперечливим, оскільки в першому його виді організація праці 

фактично  включає відносини стосовно застосування законодавства про 

працю, що є логічною помилкою. 

Наступну класифікацію пропонує О.А. Хименко, включаючи до неї 

організаційно-управлінські відносини індивідуального характеру та 

організаційно-управлінські відносини із застосування актів, які регулюють 

процес праці на підприємстві, в установі, організації [239, c. 373]. 

Позитивним моментом даної класифікації, на нашу думку, є  те, що автор 

притримується позиції виділення організаційно-управлінських відносин 

індивідуального характеру, але дану класифікацію важко вважати 

всеохоплюючою і застосувати до неї якийсь один критерій класифікації – чи 

то суб’єктний склад, чи то функціональну спрямованість. 
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Ще один поділ організаційно-управлінських відносин на види 

пропонує Г.В. Назарова, яка поділяє організаційно-управлінські відносини за 

суб’єктним складом на: 1) відносини між колективом працівників і 

роботодавцем; 2) відносини між профспілковим органом на виробництві та 

роботодавцем; 3) відносини між представниками соціальних партнерів на 

різних рівнях [248, c. 156]. Погоджуємося із цією класифікацією, однак у ній 

відсутній такий вид організаційно-управлінських відносин як «взаємодія 

керівника підприємства, установи, організації з працівником, трудовим 

колективом, професійною спілкою і роботодавцем та іншими їх 

представниками».  

І.В. Зуб надає також суб’єктну класифікацію, поділяючи організаційно-

управлінські відносини трудового права на: 1) правовідносини трудового 

колективу з роботодавцем, його адміністрацією на конкретному 

підприємстві, в установі,  організації; 2) правовідносини профспілкового 

органу на виробництві з роботодавцем, його адміністрацією; 3) соціально-

партнерські правовідносини на більш високому рівні, ніж підприємство, 

установа, організація. Соціально-партнерські правовідносини за своїм 

змістом включають ведення колективних переговорів між представниками 

відповідних соціальних партнерів та укладання на їх основі соціально-

партнерських угод на відповідних рівнях [195, c. 411]. 

Ця класифікація за суб’єктною ознакою нам видається більш вдалою, 

але потребує подальшого розширення у зв’язку з появою дистанційної праці, 

коли взаємодія працівника і роботодавця не опосередковується ні особистою 

участю працівника у відносинах з організації праці (оскільки працівник 

самостійно її організовує), ні через трудові колективи чи професійні спілки. 

Взаємодія працівника і роботодавця виражається через відповідні 

дистанційні кадрові служби, які надають працівникові завдання, а останній, у 

певні строки, повинен їх виконати. 

Цікаво, що є навіть представники науки трудового права, які виділяють 

лише єдиний вид організаційно-управлінських відносин у сфері праці – це 
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відносини працівника і роботодавця щодо організації і управління працею 

[249,  c. 16]. Дані вчені фактично не помиляються, адже поділяють ці 

відносини за функціональною спрямованістю. Єдине, що видається нам не 

зовсім точним, –  це те, що така класифікація є занадто загальною. 

Цікавою для підвищення рівня узагальнення при поділі організаційно-

управлінських відносин на види нам видається класифікація А.О. Уткіна, 

який визначає всього два види організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві: нормування праці і соціальне партнерство [187, c. 53]. 

Однак, на наш погляд, дана класифікація не дає уявлення про широкий 

спектр поширення організаційно-управлінських відносин в трудовому праві. 

Також важливо зазначити, що значна кількість авторів включають у 

свої класифікації так звані винятки або «особливі організаційно-управлінські 

відносини в трудовому праві». Зокрема О.Є. Хименко у своєму 

дисертаційному дослідженні називає відносини із захисту персональних 

даних організаційно-управлінськими і висловлює пропозицію включити їх до 

відносин з управління й організації праці, на підставі чого пропонує внести 

зміни до Закону України «Про захист персональних даних» [250, c. 15]. Ми 

підтримуємо цю ініціативу і хочемо зазначити, що такий обов’язок 

покладається сьогодні, в першу чергу, на роботодавця і хоч він не 

врегульовується трудовим договором (відомі тільки окремі  випадки), проте 

являє собою вид допоміжних відносин до трудових і напряму залежить від 

забезпечення легального існування останніх, зокрема від виконання 

обов’язку роботодавцем щодо інструктування працівника про його права та 

обов’язки на підприємстві, в установі, організації. 

Ще одним таким «особливим» видом організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві є застосування роботодавцем до працівника 

методу заохочень та пільг [251, c. 193]. Сьогодні така модель поведінки 

роботодавця набирає обертів, оскільки на ринку праці кваліфікованих 

працівників не так багато, що призводить навіть до певного протистояння 

конкурентів на ринку праці щодо залучення високопрофесійних працівників 
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з пропонуванням їм вищої заробітної плати, надання додаткових 

оплачуваних відпусток, «гнучкого» графіка робочого часу, медичного 

страхування, надання місця проживання або службового авто тощо. 

Зазначимо, що існування такого особливого виду організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві залежить, насамперед, від 

політики роботодавця і його прагнення залучати відповідну кількість 

висококваліфікованих працівників. 

Класифікацію організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

також запропонував В.А. Масленніков, який зазначив, що існують такі види 

вказаних відносин, супутніх трудовим, які складаються наступним чином:             

1) «працівник-трудовий колектив»; 2) «працівник-трудовий колектив-

професійна спілка»; 3) «трудовий колектив-адміністрація»; 4) «професійна 

спілка-адміністрація» [252, с. 42]. Погоджуючись із цією класифікацією, 

зазначимо, що варто було б встановити і зворотній зв’язок між усіма цими 

суб’єктами і забезпечити безпосередню взаємодію працівників і роботодавців 

між собою (індивідуальні організаційно-управлінські відносини). 

Підсумовуючи значення згаданих нами класифікацій, зауважимо, що, 

на нашу думку, практично у всіх вказаних нами поділах організаційно-

управлінських відносин існує спільний недолік – вони фактично не 

враховують похідний характер цих відносин від трудових і прагнуть знайти 

особливу внутрішню ієрархію досліджуваних відносин в той час як їх 

існування залежить від трудових. Тож, здійснивши аналіз зазначених 

класифікацій, сформулюємо власну авторську класифікацію організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 

Так за предметним критерієм організаційні відносини поділяються на:             

1) відносини зі встановлення умов праці; 2) відносини зі зміни організації 

умов праці; 3) ведення колективних переговорів; 4) соціально-партнерські 

відносини на різних рівнях; 5) управлінські відносини в межах підприємства 

із реалізацією функції представництва працівників і роботодавців і 

безпосередньо сторонами трудових відносин. 
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За з часом дії організаційні відносини поділяються на: 1) строкові;             

2) безстрокові, оскільки залежать від трудових відносин, які у свою чергу теж 

можуть бути строковими та безстроковими, а похідні відносини існують до 

тих пір, поки існуватимуть власне трудові відносини. 

За критерієм особливостей прояву можна виділяти: 1) відносини з 

організації і управління працею; 2) особливі організаційно-управлінські 

відносини (захист персональних даних, застосування роботодавцем методу 

пільг та заохочень тощо.). 

За змістовним критерієм можна виділити: 1) індивідуальні 

організаційно-управлінські відносини; 2) колективні організаційно-

управлінські відносини. Такий поділ пояснюється знову ж таки похідним 

характером організаційно-управлінських відносин від трудових, які 

складаються між відповідними сторонами та іншими суб’єктами трудових 

правовідносин. 

За призначенням організаційно-управлінські відносини поділяються на: 

1) відносини з організації праці; 2) відносини з управління працею. 

За суб’єктним критерієм виділяємо організаційно-управлінські 

відносини, які складаються: 1) між уповноваженою особою роботодавця і 

трудовим колективом; 2) між трудовим колективом і роботодавцем; 3) між 

профспілкою і роботодавцем; 4) між соціальними партнерами на різних 

рівнях. 

Хоча запропонована нами класифікація організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві не претендує на винятковість і завершеність, 

однак, на наш погляд, саме такий поділ на види досліджуваних відносин 

відображає сучасний підхід до тлумачення структури предмета трудового 

права. З врахуванням сказаного охарактеризуємо види організаційно-

управлінських відносин, які визнаються більшістю науковців у сфері 

трудового права – це класифікація за суб’єктним критерієм. 

Здійснюючи аналіз відносин між керівником підприємства, установи та 

організації з трудовим колективом, можемо стверджувати, що не можна 
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ототожнювати зазначену особу з роботодавцем. Взагалі сучасна наука 

трудового права під керівником розуміє посадову особу, яка наділена 

реальною владою по відношенню до підлеглих та достатньо повним колом 

повноважень, що дозволяють йому приймати рішення, визначати, що робити 

і як робити [253, c. 223]. 

З цього випливає, що у керівника є специфічні, властиві йому риси, які 

визначають цей вид відносин і характер його взаємодії з працівниками. До 

них відноситься: перебування його на чолі певного формально 

організованого колективу; управління підлеглими, що має внутрішній (у 

межах організаційної структури керованої системи) та організаційний 

характер (організація підпорядкованої керівнику системи управління і самого 

процесу управління шляхом затвердження схеми управління, регулювання 

чисельності працівників, їх режиму, змінності, правового становища та 

реалізації функцій щодо організації керівного апарату – розробка положень 

про структурні підрозділи, посадових інструкцій тощо); здійснення 

управління на основі прямого підпорядкування, що у правових відносинах 

набуває характеру юридичної залежності однієї сторони від іншої; для 

посадової особи встановлюється зміст і межі юридичного владарювання 

шляхом надання повноважень, для громадянина – відповідні юридичні 

можливості та обов’язки шляхом наділення суб’єктивними правами та 

юридичною відповідальністю; прерогатива ухвалювати, у межах своєї 

компетенції, управлінські рішення (накази, розпорядження тощо); 

визначення юридичного змісту відносин, які керівник встановлює в 

колективі (надання, перерозподіл або позбавлення прав підлеглих, 

покладення на них обов’язків) [222, с. 82].  

Таким чином, здійснення трудової функції окремим працівником 

неможливо уявити без його вступу у відносини з іншими членами трудового 

колективу. При цьому реалізація таких відносин може відбуватися як на рівні 

між керівником і підлеглим (індивідуальні організаційно-управлінські 

відносини), так і на рівні з працівниками, які мають однакове становище і 
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становлять собою колективні утворення (колективні організаційно-

управлінські правовідносини).  

С.В. Венедіктов зазначає, що у випадку, коли керівництво 

працівниками здійснюється через виконавчий орган, наприклад, директора, 

який визначений статутними документами юридичної особи, то такий вид 

суспільних відносин буде визначатися виключно як трудові правовідносини. 

У цьому випадку в одній особі будуть співпадати два суб’єкта трудового 

правовідношення – представник роботодавця (носій прав юридичної особи) 

та найманий працівник. Наведена категорія керівника (найманої особи) має 

особливий правовий статус у трудовому праві – з одного боку, між ним та 

власником (власниками) юридичної особи укладається трудовий договір, він 

отримує заробітну плату, на нього поширюються локальні нормативно-

правові акти, однак, з іншого боку, у взаємовідносинах між окремими 

працівниками або трудовим колективом він завжди виступає на боці 

роботодавця в якості його представника [220, с. 31]. 

Аналізуючи дану позицію, зазначимо, що яскравим прикладом прояву 

даного виду організаційно-управлінських відносин є ведення колективних 

переговорів, встановлення умов праці. При цьому посадові повноваження 

такого керівника закріплюються не в локальних актах, які регулюються 

трудовим правом, а безпосередньо у статуті, що підпадає під сферу 

регулювання не трудового, а цивільного права. Але, незважаючи на такого 

виду регламентацію досліджуваних організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, відносини між виконавчим органом юридичної особи і 

роботодавцем є суто трудовими правовідносинами. 

Оскільки ми уже попередньо у нашій роботі зазначали, що існування 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві на відміну від 

адміністративістської концепції не завжди передбачає владу та 

підпорядкування, то в межах даного виду організаційно-управлінських 

відносин можна говорити про те, що в деяких випадках колектив працівників 

разом із керівником може вважатися найманими працівниками.  
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Якщо розглядати даний вид відносин між працівниками і керівником, 

який здійснює управління і організацію праці в межах окремих 

організаційних структур юридичної особи, пов’язане з виконанням певних 

функцій управління особою та здійсненням організаційної, інформаційної, 

економічної, правової та матеріально-технічної підготовки управлінських 

рішень, то можна побачити, що, незважаючи на певне підпорядкування 

підлеглого такому керівнику, обидва вони знаходяться в рівному становищі, 

бо є найманими працівниками. 

Тому з урахуванням вищевикладеного неможливо описаний вид 

відносин підлаштувати ні під адміністративні, що існували за часів 

Радянського Союзу, ні під власне трудові, які випливають з трудового 

договору. Наразі централізоване регулювання праці поступається своїми 

позиціями локальному правовому регулюванню, а тому у організаційно-

управлінських відносинах трудового права не можна говорити про примус, 

оскільки реалізація працівниками права на участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією передбачає, насамперед, 

добровільне виконання трудових обов’язків, які суб’єкти трудового 

правовідношення самі для себе визначили, закріпивши їх, наприклад, у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку і тим самим, прийнявши 

відповідне управлінське рішення, визнали його для себе обов’язковим. 

Отже, організаційно-управлінські відносини між керівником 

підприємства, установи, організації та працівниками характеризуються 

певними особливостями, оскільки в деяких аспектах, незважаючи на загалом 

індивідуальний характер цих відносин, трудові функції керівника 

підприємства та працівника в даному випадку переплітаються. 

Характеризуючи інший вид організаційно-управлінських відносин 

трудового права, визначений за суб’єктною ознакою, зокрема відносини між 

трудовим колективом і роботодавцем, зазначимо, що це один із видів 

відносин у трудовому праві, які є чи не найбільш ефективнішими для обох 

сторін трудового договору. 



 

 

243

Перш за все це пов’язано з тим, що забезпечення атмосфери взаємодії 

на виробництві між основними суб’єктами трудового права, підвищення 

гуманності у відносинах «працівник-роботодавець», стандартизація 

суспільного життя на підприємстві створюють сприятливі економічні 

показники для  господарської діяльності роботодавця, про що нами побіжно 

уже зазначалося у даній дисертаційній роботі. 

Відносини у трудовому колективі із роботодавцем є наслідком 

суспільності виробничого процесу, який опосередкований відповідним 

режимом праці, тому даний вид організаційно-управлінських відносин             

О.В. Пятаковим ще називається опосередкованими трудовими відносинами, 

зважаючи на втілення концепції фікції у понятті «трудовий колектив» [254,             

c. 21-22]. 

Перевага таких відносин поряд з іншими організаційно-управлінськими  

відносинами полягає, зокрема, в тому, що вони мають більш впливовий 

виховний та психологічний характер [255, с. 58], надають статусу 

змагальності та наслідування традиціям на підприємстві, в установі, 

організації, які склалися за час їх існування. Відносини між роботодавцем і 

трудовим колективом мають особливі форми прояву, оскільки розвиток 

виробничої демократії запевних обставин призводить до втручання 

трудового колективу у виключну компетенцію роботодавця, наприклад, деякі 

працівники на підприємстві, відіграючи незначну роль у виробництві, 

прагнуть необґрунтовано диктувати роботодавцю умови щодо підвищення їм 

заробітної плати. Проблема полягає в тому, що проект Трудового кодексу 

України [241] не визнає суб’єктом управління чи соціального партнерства 

трудовий колектив підприємства, установи, організації чи їх структурних 

підрозділів. Безумовно, повноваження трудового колективу, які він здійснює 

в межах даного виду організаційно-управлінських відносин через загальні 

збори (конференції) або уповноважені ним органи (професійні спілки, ради 

трудового колективу, ради підприємств) залежатимуть від того, наскільки  

роботодавці України готові «поділитися» своїми повноваженнями і 
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відповідальністю за наслідки прийняття управлінських рішень з трудовим 

колективом. В умовах виробничої демократії, як зазначає О.В. Смирнов, 

важливо вирішувати проблеми підприємств, установ, організацій за рахунок 

компромісу між трудовим колективом і роботодавцем [256, c. 27]. 

Аналізуючи дану позицію, зазначимо, що суперечливі з економічної чи 

соціальної точки зору управлінські рішення або рішення, які не погоджені з 

працівниками, а більше того, які в основі своїй нехтуватимуть інтересами 

працівників, приречені на провал. Крім цього, як вказує І.І. Шамшина, для 

цього існують певні форми протидії працівників діям роботодавця [257, c. 

362]. 

Проте найбільшим каменем спотикання в межах зазначеної проблеми є 

пошук оптимального для працівників і роботодавців меж управлінських 

повноважень трудового колективу, які б, з одного боку, давали можливість 

працівникам бути причетними  до прийняття рішень, а з іншого – не 

позбавляли роботодавця права приймати остаточні управлінські рішення і 

брати на себе всю міру відповідальності за їх реалізацію.  

Ми вважаємо, що участь працівників через відповідні колективні 

форми в управлінні підприємством, установою, організацією, встановленні 

умов праці аж ніяк не впливає на авторитет управлінських і організаційних 

рішень роботодавця. Навпаки, як показує практика європейських країн, 

участь працівників у прийнятті рішень, їх причетність до справ організацій, 

де вони працюють, підвищує міру їх особистої відповідальності за долю цих 

організації. Цікавий в цьому плані досвід Федеративної Республіки 

Німеччини, в якій виробнича рада має право вимагати, щоб про наявні 

вакансії перш за все були поінформовані працівники [258, с. 131]. М.В. 

Молодцов у цьому аспекті дотримується позиції, що будь-який трудовий 

колектив – це категорія технологічна й соціальна одночасно [259, с. 67]. 

На наш погляд, для того щоб забезпечити дієвість даного виду 

організаційно-управлінських відносин, необхідно чітко структурувати 

трудовий колектив на відділи, пов’язати ці складові частини, адже якщо цієї 
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дії не здійснити, то у суб’єктів не буде можливості виступати і виражати 

єдність волі та волевиявлення в трудовому праві. О.О. Фатуєв у цьому 

контексті зазначає, що наявність такої організації єдиного управління і 

цілісної системи внутрішньоколективних відносин робить можливим і 

необхідним іншу вагому ознаку спільноти працівників одного 

господарюючого суб’єкта – єдність мети і волі [260, с. 39]. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 

організаційно-управлінські відносини, які складаються між трудовим 

колективом і роботодавцем, характеризуються мобільністю, безпосередністю 

і результативністю. Крім цього, саме професійні, штатні працівники апарату 

управління здійснюють функції і повноваження трудового колективу, 

частину якого вони представляють. Найбільш точно і повно відображає 

сутність досліджуваних правових зв’язків термін «організаційно-

управлінські правовідносини щодо участі трудового колективу в організації і 

управлінні працею на підприємстві, в установі, організації. Трудовий 

колектив, будучи співвласником засобів виробництва, лише бере участь в 

організації та управлінні «порядку реалізації здатності до праці» [261, c. 56], 

вступаючи при цьому в названі вище правові відносини з адміністрацією 

підприємства. 

Розглядаючи третій вид організаційно-управлінських правовідносин на 

підприємстві,  в установі, організації, а саме відносини, які складаються між 

професійною спілкою і роботодавцем, зазначимо, що їх спільна діяльність 

спрямована на досягнення прийнятних для обох сторін результатів трудових 

правовідносин – працівників і роботодавців, адже одна з функцій, яка 

сьогодні покладається на професійну спілку – це представництво інтересів 

працівників у відносинах з роботодавцями. 

Водночас, як зазначає В.І. Щербина, визначення пріоритетів розвитку 

підприємства, установи, організації, залучення до цього процесу 

колективного розуму трудового колективу забезпечує пошук справедливих 

управлінських і організаційних рішень між роботодавцем та професійною 
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спілкою. Різноспрямованість діяльності професійних спілок та інших органів 

представництва трудового колективу вимагає й різних підходів до правового 

регулювання їх статусу та повноважень. На думку автора, у законі має бути 

передбачено максимум можливостей працівників для участі в управлінні 

державними установами, оскільки саме інститути держави мають бути 

прикладом впровадження в життя принципу демократизму. Окреслення 

сфери втручань професійної спілки в діяльність роботодавця, представників 

працівників дозволить мінімізувати конкуренцію між органами 

представництва та сприятиме більш чіткому розумінню значення кожної 

організації в досягненні основної мети – забезпеченні прав та інтересів 

працівників і роботодавця [206, с. 369]. 

Аналізуючи дану позицію, зазначимо, що професійні спілки в умовах 

сьогодення дещо втратили свої позиції. Така ситуація зумовлена тим, що 

вступ до професійної спілки рідко коли дає працівнику якусь вигоду, окрім 

покладання додаткових обов’язків. Проте в межах досліджуваного виду 

організаційно-управлінських відносин трудового права мають значення такі 

правові зв’язки профспілки з працівниками, адміністрацією, роботодавцем:            

1) докладне і точне визначення причин, що виправдовують припинення 

трудових відносин працівників; 2) заявлення вимог про консультації 

роботодавця з незалежним органом і отримання згоди профспілки на 

звільнення працівника з ініціативи роботодавця; 3) спеціальна процедура 

оскарження для тих представників, які вважають, що їх трудові відносини 

припинені безпідставно, або умови їх праці несприятливо змінені, або до них 

застосовано несправедливі заходи; 4) встановлення дієвого порядку 

виправлення становища в разі несприятливого припинення трудових 

відносин представників працівників, до якого входить поновлення останніх 

на їх попередньому місці роботи; 5) покладення на роботодавця обов’язку  

доведення обґрунтованості його дій у випадку скарги на дискримінаційне 

звільнення чи несприятливу зміну умов праці цих осіб; 6) визнання 
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пріоритету представників працівників на збереження за ними роботи при 

скороченні штату. 

В.В. Жернаков обґрунтовує, що одному працівникові доволі складно 

відстоювати своє право на управління перед роботодавцем, а об’єднані через 

профспілку працівники можуть протистояти його незаконним діям. За 

сучасних умов роль професійних спілок у суспільстві істотно змінюється і 

вони все більше переключаються на представництво і захист соціально-

економічних інтересів працівників [262, с. 262-263]. 

Погоджуючись із цією позицією, звернемо увагу на те, що ст. 8 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [263] зобов’язує 

держави, які його підписали, забезпечити: 

        –        право кожної людини створювати професійні спілки і вступати до 

них на свій вибір для здійснення й захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів, але за умови додержання правил відповідної організації; 

       –    право професійних спілок утворювати національні федерації та 

конфедерації, а також право останніх засновувати міжнародні професійні 

організації або приєднуватися до них; 

      –       право професійних спілок функціонувати безперешкодно, без будь-

яких обмежень, крім тих, що передбачаються законом і які є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки та громадського 

порядку або для захисту прав і свобод інших. У цьому випадку метою 

створення професійних спілок і вступу до них Пакт проголошує не тільки 

захист, а й реалізацію економічних і соціальних інтересів кожної людини. 

Зауважимо, що у організаційно-управлінських відносинах із 

профспілковими органами у якості роботодавця бере участь особа, яка вже 

використовує найману працю. Проте ж у загальному випадку саме для того, 

щоб мати можливість використовувати найману працю, особа повинна 

володіти відповідною правосуб’єктністю. 

Взаємодія роботодавця і професійної спілки в організації і управлінні 

працею гарантує дотримання принципу стабільності трудових відносин. На 
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наш погляд, це пов’язано з тим, що професійні спілки контролюють 

дотримання правил, за якими роботодавець не може вимагати від працівника 

виконання роботи, яка не передбачена трудовим договором; роботодавець не 

може переводити працівника на іншу постійну роботу без його згоди, тобто 

зміна умов трудового договору можлива лише за наявності на те згоди 

працівника. Водночас професійні спілки якнайкраще досягають результату 

забезпеченості всіх працівників на підприємстві роботою, контролюють 

гарантованість її оплати роботодавцем, а оскільки роботодавець зацікавлений 

у стабільному, кваліфікованому колективі, то він змушений підтримувати 

позитивну взаємодію з професійною спілкою.  

Також О.Я Лаврів зазначає, що професійні спілки спрямовують свою 

взаємодію з роботодавцем на захист інтересів працюючих, здійснення 

контролю за дотриманням трудового законодавства. Цьому відповідає те, що 

роботодавець забезпечує у належній формі виконання профспілками своїх 

функцій [199, c. 71]. 

На наш погляд, лише такі партнерські відносини дозволять 

роботодавцю і працівникові бути пов’язаними процесом праці і створити 

правову основу для взаємодії у отриманні позитивних результатів. Хоча 

головною проблемою сьогодні можна назвати не реалізацію функцій 

профспілок у організаційно-управлінських відносинах з роботодавцем, а 

недовіру працівників до цих громадських організацій.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про 

непересічну роль організаційно-управлінських відносин профспілки і 

роботодавця у процесі праці, реалізації основних прав працівників і їх 

відповідного гарантування. Однак роботодавцю сьогодні не варто 

перешкоджати розвитку виробничої демократії, адже свобода альтернативи 

рішень – це запорука прибутковості підприємства. 

І останній вид організаційно-управлінських відносин, який буде нами 

охарактеризований, – це відносини між соціальними партнерами на різних 

рівнях. На наш погляд, у сфері трудового права наразі ці відносили довели 
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свою життєздатність наступним: 1) забезпечили можливість працівників і 

роботодавців через своїх представників виразити і погодити свої інтереси у 

сфері праці; 2) спрямували інтереси працівників і роботодавців на сприяння 

підтримки соціального діалогу та соціального миру; 3) підтримали рівновагу 

трудових правовідносин; 4) забезпечили спільну участь працівників і 

роботодавців у встановленні умов праці і орієнтації на самоврядні 

об’єднання; 5) забезпечили об’єднання працівників у профспілки, а 

роботодавців – у організації роботодавців. При цьому працівники і 

роботодавці мають право згідно з чинним законодавством створювати власні 

об’єднання. Для цього встановлюються державні гарантії, які забезпечують 

створення, самостійність діяльності і виняткові підставі припинення 

діяльності об’єднань працівників і роботодавців; 6) сприяли оптимальному 

поєднанню централізованого і локального правового регулювання, 

гарантуючи при цьому, що колективні договори і угоди не повинні мати у 

своєму змісті умови, які знижують рівень прав і гарантій працівників, 

встановлений трудовим законодавством. 

Зазначимо, що особлива роль у даному виді відносин належить органу 

виконавчої влади і тому навіть серед деяких вчених – представників 

доктрини адміністративного права, неодноразово лунала пропозиція 

регулювати організаційно-управлінські відносини у сфері праці 

імперативним методом (методом владних приписів) [264, c. 73]. Ми також не 

можемо погодитися з твердженням М.В. Лушнікової, що в цих відносинах 

держава є соціальним партнером [219], так як орган виконавчої влади навряд 

чи можна ототожнити з державою.  

Ми не погоджуємося із цією позицією ще й тому, що управління як 

елемент організаційно-управлінських правовідносин та управлінські 

відносини, що становлять предмет адміністративного права, не можна 

ототожнювати. Організаційно-управлінські правовідносини – складова 

частина сфери трудового права, оскільки їх предметом є встановлення і 

застосування умов праці, участь в управлінні працею на підприємстві. 
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Відносини «влада-підпорядкування», що входять до предмета 

адміністративного права, складаються у сфері державного управління і 

реалізації своїх повноважень публічною адміністрацією.  

Обов’язковим суб’єктом цих відносин виступає орган держави, 

наділений владними повноваженнями. Однак адміністрація підприємства – 

остання ланка в галузевій ієрархії органів державного управління. Вона 

розмежовує управлінські відносини – предмет адміністративного права, і 

відносини, які виступають складовими предмета трудового права. 

Адміністрація знаходиться на стику двох сфер впливу – адміністративного та 

трудового права. Будучи органом державного управління, вона, з одного 

боку, бере участь в адміністративно-правових відносинах, з іншого – в 

організаційно-управлінських відносинах трудового права. Це відзначає Р. 3. 

Лівшиць, підкреслюючи, що відносини з управління працею на 

підприємствах регулює трудове право, поза підприємствами – 

адміністративне [265, c. 56]. 

Взаємодія соціальних партнерів передбачається на різних рівнях, але це 

не означає, що за межами підприємства відносини перестають бути такими, 

що входять до предмета трудового права. Якщо такі відносини торкаються 

реалізації права на працю, формуються за рахунок юридичної (а не 

економічної рівності їх учасників), тоді фактично вони залишаються у сфері 

дії трудового права. 

У соціально-партнерських відносинах з організації і управління працею 

інтереси працівників представляють професійні спілки, а роботодавців – 

організації роботодавців [228, с. 52]. При цьому це не означає, що існує 

монополія цих суб’єктів на представництво сторін трудових відносин у 

даному аспекті. 

Ю.П. Орловський та А.Ф. Нуртдінова виділяють такі форми 

соціального партнерства у організаційно-управлінських відносинах: 

колективні переговори щодо підготовки проектів колективних договорів, 

угод та їх укладення; взаємні консультації (переговори), які стосуються 
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питань регулювання відносин з організації і управління працею щодо 

забезпечення гарантій трудових прав працівників та вдосконалення 

трудового законодавства; участь працівників і їх представників в управлінні 

підприємством; участь представників працівників та роботодавців у 

досудовому вирішенні спорів; створення на паритетних засадах постійно 

діючих координаційних органів; участь соціальних партнерів в управлінні 

соціальними фондами; розгляд і врахування роботодавцями і органами 

державної влади пропозицій профспілок [266, c. 151, 169]. 

Співпраця задля досягнення соціального миру та впорядкування 

трудових і тісно пов’язаних з ними організаційно-управлінських відносин 

між працівниками і роботодавцями повинна здійснюватися на всіх етапах 

їхньої спільної діяльності, починаючи із розробки і прийняття законів й 

інших нормативно-правових актів про працю, встановлення самих умов 

праці в процесі колективно-договірного регулювання та локального 

регулювання, узгодження основних напрямів соціально-економічної 

політики держави, створення на паритетних засадах постійно діючих 

координаційних органів та закінчуючи формуванням органів у межах 

колективних організаційно-управлінських відносин. 

Саме в межах даного виду організаційно-управлінських відносин чи не 

найширше залучають до спільної діяльності недержавні структури 

(об’єднання роботодавців, об’єднання працівників), які разом з органами 

виконавчої влади (або без їхньої участі) на підставі укладання трудових 

договорів та угод, шляхом співробітництва, пошуку компромісів і прийняття 

узгоджених рішень встановлюють обов’язкові для учасників трудових та 

пов’язаних з ними відносин правила регулювання праці [203, с. 51]. 

Отже, організаційно-управлінські відносини між соціальними 

партнерами є колективними відносинами, які пов’язані з трудовими і 

створюють правову основу для взаємодії найманих працівників. При цьому 

необхідно пам’ятати про юридичну, а не економічну рівність соціальних 
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партнерів, бо з цього випливає, що управління залежить від суб’єктного, а не 

суб’єктивного фактору. 

Таким чином, на підставі всього вищевикладеного можемо 

констатувати, що види організаційно-управлінських відносин не зводяться до 

трьох елементів, адже їх спектр кожного року розширюється у зв’язку з 

подальшою експансією трудового права, виникненням принципово нових 

суспільних відносин. Ми вважаємо, що в умовах ринкової економіки усі 

суб’єкти організаційно-управлінських відносин трудового права можуть 

взаємодіяти на паритетних засадах і створювати своїми узгодженими діями 

підґрунтя для вдосконалення трудового законодавства в частині 

врегулювання трудових відносин та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві України. 

Варто в даному випадку застосовувати й іноземний досвід, що 

дозволить скоординувати дії і розширити класифікацію організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві, відійти від усталеного розуміння 

цих відносин виключно як колективних відносин, а задоволення основних 

економічних та соціальних інтересів, за винятком обмежень, встановлених 

законом для забезпечення національної безпеки й громадського порядку, 

трудових колективів, окремих працівників, керівників підприємств, установ, 

організацій, професійних спілок і роботодавців та їх організацій дасть змогу 

оптимально збалансувати інтереси кожного учасника процесу праці. 

 

 

3.4 Суб’єкти організаційно-управлінських відносин  

у трудовому праві 

 

Багаторічний досвід функціонування ринку праці в Україні сьогодні 

окреслив чітку тенденцію, відповідно до якої учасники трудових та 

пов’язаних з ними відносин характеризуються більшою свободою вираження 

свого волевиявлення до процесу організації і управління працею. Такі зміни 
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виникли невипадково, адже підвищення ролі виробничої демократії 

зумовлене зрушеннями в ринковій економіці, а також поступовим 

реформуванням системи трудового законодавства України. 

Система суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві формувалася протягом тривалого часу, але досягнення української 

науки трудового права сьогодні дають змогу говорити, що рівень їх 

внутрішньої організованості [267, с. 89], засади діяльності в процесі праці, 

правові механізми взаємодії працівників з роботодавцями, розставляють 

акценти на нових пріоритетах вдосконалення правового статусу учасників 

досліджуваної складової предмета трудового права. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена характером кожного із 

зазначених суб’єктів, значенням їх діяльності, реалізації їх правосуб’єктності 

для всього кола трудових та пов’язаних з ними відносин. Однак питання 

оптимального збалансування їх інтересів в межах централізованого і 

локального правового регулювання залишається однією з наріжних проблем 

сьогодення. 

Питанням правового статусу, особливостей правосуб’єктності системи 

суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому праві приділяла 

увагу доволі невелика кількість вчених-правників, серед яких варто 

виокремити таких представників доктрини трудового права як 

М.Г. Александров, В.М. Андріїв, Г.О. Барабаш, М.Й. Бару, Я.І. Безугла, 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, 

К.М. Гусов, В.В. Жернаков, Л.С. Зивс, І.В. Зуб, С.А. Іванов, М.І. Іншин, 

І.Я. Кисельов, Н.В. Козачок-Труш, О.В. Кузьменко,  П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, А.К. Свиридов, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, В.І. Щербина та інші. 

Однак станом на сьогодні існує потреба реформування трудового 

законодавства і разом з тим надання учасникам організаційно-управлінських 

відносин потенційно нових правових можливостей прояву своєї 

самостійності на ринку праці. Тому комплексне дослідження питання 
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системи суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому праві є 

вимогою часу, демократії і нагальною потребою науки трудового права. 

Зазначимо, що аналізуючи поняття «система» у довідкових виданнях, 

ми виявили безліч діаметрально протилежних значень цього поняття. Так, у 

Тлумачному словнику української мови поняття «система» трактують як:             

1) порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та 

взаємним зв’язком частини чого-небудь; 2) класифікацію; 3) форму 

організації, будову чого-небудь (державних, політичних, господарських 

одиниць, установ тощо 4) сукупність яких-небудь елементів, одиниць, 

частин, об’єднаних за спільною ознакою, призначенням; 5) будову, 

структуру, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин [142, c. 203-204]. Натомість у Юридичній 

енциклопедії під поняттям «система» розуміють об’єктивно зумовлену і 

узгоджену в її складових частинах внутрішню організацію, яка складається зі 

структурних елементів і надає ознаки динамізму певним явищам, предметам, 

процесам [268, c. 403]. Крім цього, у Словнику іншомовних слів вказується, 

що поняття «система» походить від грецького «утворення, складення» і 

означає: 1) порядок, зумовлений планомірним розташуванням частин, 

стрункий ряд, зв’язане ціле; 2) сукупність принципів, покладених в основу 

чогось; 3) форма, спосіб побудови, організація чогось; 4) сукупність одиниць, 

організаційно об’єднаних в одне ціле; 5) сукупність частин, пов’язаних 

спільною функцією [243, с. 529-530]. 

Аналізуючи дані визначення, можемо констатувати, що всі вони 

об’єднані двома поняттями «сукупність» і «зв’язок». Отож система за своєю 

суттю є функціонально організованою сукупністю взаємозалежних 

елементів, які поєднані нерозривним зв’язком. У нашому дослідженні такий 

зв’язок носить правовий характер. 

Зауважимо, що суб’єкти є необхідним елементом у структурі будь-яких 

правовідносин, у тому числі і організаційно-управлінських. У сучасній 

юридичній науці безперечним є визнання суб’єкта елементом правовідносин. 
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Таку позицію займають С.С. Алєксєєв [269, с. 85], А.Ю. Олійник [270, с. 39],             

М.Н. Марченко [271, с. 263], М.І. Матузов [272, c. 286] та багато інших 

вчених-теоретиків. Ми також підтримуємо зазначену позицію і визнаємо 

суб’єкт необхідним елементом будь-якого правовідношення. 

С.С. Алєксєєв зазначає, що під суб’єктами прийнято розуміти фізичних 

і юридичних осіб, які можуть бути носіями прав та обов’язків, брати участь у 

правовідносинах [269, c. 86]. А.С. Піголкін стверджує, що суб’єктами права є 

особи або організації, за якими законом визнано особливу юридичну 

властивість (якість) – правосуб’єктність, яка дає можливість брати участь у 

різних правовідносинах з іншими особами та організаціями [273, c. 240]. 

Аналізуючи зазначені позиції, варто звернути увагу на те, що так чи 

інакше поряд із суб’єктом функціонує інше поняття – правовідносини, і тому 

необхідно з’ясувати межі дотику суб’єктів права і суб’єктів правовідносин. 

З цього приводу М.І. Матузов та А.В. Малько акцентують увагу на 

тому, що поняття «суб’єкти права» і «суб’єкти правовідносин» у принципі 

рівнозначні, хоча названі автори визнають, що у літературі з цього приводу 

робляться певні зауваження [272, c. 286]. Таке зауваження надав, зокрема, 

А.В.Слепньов, який стверджував, що неприпустимо ототожнювати зазначені 

поняття, зважаючи на такі обставини: по-перше, якщо «суб’єкт права» і 

«суб’єкт правовідношення» –  ідентичні поняття, то з цього випливає, що 

вони є суб’єктами одного і того ж (тобто право і правовідносини теж мають 

бути ідентичними поняттями), а це призводить до заперечення нормативної 

природи права; по-друге, якщо суб’єкт права лише потенційно володіє 

правами і обов’язками, що можуть залишитися нереалізованими, то суб’єкт 

правовідношення – це учасник реально існуючого процесу реалізації 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [274, с. 7]. 

Коментуючи цю позицією, ми не можемо з нею не погодитися, 

оскільки вона повною мірою відображає і характеристику суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. У свою чергу, 

визначаючи суб’єктів трудового права, С.І. Кожушко характеризує їх як осіб, 
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наділених державою певним статусом, трудовою правосуб’єктністю 

(правоздатністю, дієздатністю, деліктоздатністю), правами й обов’язками, що 

передбачені законодавством про працю і реалізуються у відповідних 

правовідносинах [275, с. 55-56]. Однак у даному визначенні, на наш погляд, 

наявна логічна помилка, адже фактично визначені не суб’єкти трудового 

права, а суб’єкти трудових правовідносин. 

Ю.П. Орловський зазначає, що суб’єкти трудового права – це учасники 

суспільних відносин, що становлять предмет трудового права [276, с. 460]. 

Отже, на підставі викладених позицій можна зробити висновок, що суб’єкти 

правовідносин – це їх учасники. 

Торкаючись дефініції поняття суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин, зазначимо, що в юридичній літературі такі визначення хоча і 

наявні, але доволі поодинокі і зазвичай розкриваються через простий перелік 

суб’єктів, що за своєю суттю є радше не визначенням, а класифікацією. В той 

же час В.І. Миронов вважає, що суб’єктами організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві є учасники пов’язаних з трудовими суспільних 

відносин з організації і управління працею, що відповідно до вимог 

законодавства здатні здійснювати дії, які породжують правові наслідки [85, с. 

56].  

Поряд з цим О.С. Пашков вказує, що організаційно-управлінські 

відносини в трудовому праві мають включати характер та матеріальний зміст 

цих відносин, а також правове становище їх учасників [277, c. 52]. О.О. Уткін 

зазначає, що суб’єктами організаційно-управлінських відносин з праці 

виступають тільки колективні утворення. Але сказане не означає, що 

працівник не бере участі в управлінні виробництвом, навпаки, право на таку 

участь закріплено в трудовому законодавстві. Працівники реалізують це 

право в двох формах: шляхом безпосередньої особистої участі через загальні 

збори (конференції) трудового колективу, а також через громадські 

організації та їх органи, що діють у колективі. Висловлюючи свою думку, 

вносячи пропозиції про поліпшення роботи підприємства, працівник бере 
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участь у формуванні рішення зборів (конференції) або органу громадської 

організації. Прийняте зборами (конференцією) рішення виражає волю 

більшості працівників. Трудовий колектив виступає в якості суб’єкта в 

організаційно-управлінських правовідносинах з адміністрацією підприємства 

[187, c. 53].  

Аналізуючи зазначену позицію, ми не можемо з нею повністю 

погодитись, адже працівники можуть не тільки пропонувати питання для їх 

вирішення колегіальним органам, які приймають колективні рішення, а й 

самостійно взаємодіяти з роботодавцем і впроваджувати, наприклад, сучасні 

інноваційні технології у виробництво. Крім цього, роботодавець може 

делегувати працівнику окремі функції управління і тоді його воля 

трансформується у волю окремого працівника, що є сферою впливу 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Так, наприклад, у 

трудовому законодавстві існує поняття «уповноважена особа роботодавця», 

яка може бути наділена правом прийому на роботу. 

В.І. Савич зазначає, що суб’єктами організаційно-управлінських 

відносин є представники роботодавця, повноважні впорядковувати процес 

праці і приймати управлінські рішення, представники працівників у 

випадках, коли законодавство передбачає їх участь у прийнятті рішення з 

урахуванням їх думки, а також працівники, щодо яких рішення приймається 

або вчиняється певна юридична дія [278, c. 27]. 

Але і це визначення, на наш погляд, не є бездоганним, оскільки воно не 

включає до переліку організації роботодавців, а також не передбачає права 

працівника на прийняття самостійного управлінського рішення. Також у 

даному визначенні автор уникає прямого посилання на «врегульованість 

нормами трудового права» статусу цих суб’єктів, а тому залишає 

невизначеність концепції, яка б застосовувалася до досліджуваних відносин. 

М.Т. Пашута вказує, що станом на сьогодні суб’єктами організації і 

управління працею на підприємствах виступають адміністрація, профспілка і 

трудовий колектив, які не можуть характеризуватися як органи держави. 
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Тому, якщо до предмета адміністративного права відносять головним чином 

суспільні відносини, що складаються у процесі здійснення виконавчо-

розпорядчої діяльності органів держави, то до цієї концепції неправильно 

додавати організаційно-управлінські відносини на підприємстві, так як вони 

не пов’язані з вказаною виконавчо-розпорядчою діяльністю [279, c. 84]. 

Зазначене положення підтверджує і Л.П. Грузінова, яка говорить, що 

суб’єктами організаційно-управлінських відносин на рівні організації є, з 

однієї сторони – роботодавець, а з іншої – виборний профспілковий орган та 

інші органи, уповноважені трудовими колективами на представництво. 

Майже кожен їх учасник – це соціальний партнер, який приймає нормативно-

правові акти щодо соціально-трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Організаційно-управлінські відносини виражають дію виробничої демократії, 

а також пріоритет управлінських повноважень роботодавця [280, c. 11]. 

На підставі вищевикладеного доцільно  висвітлити відповідну 

авторську думку з приводу визначення суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Так, суб’єкт організаційно 

управлінських відносин у трудовому праві – це учасник відносин із 

застосування найманої праці, організації процесу праці та управління нею на 

підприємстві, в установі, організації, що уповноважений приймати юридично 

значущі рішення або брати участь у процедурі їх прийняття, виражати свою 

волю та бути залученим разом з іншими сторонами до трудових відносин. 

Визначивши поняття «суб’єкти організаційно-управлінських 

відносин», звернемо увагу на питання їх класифікації. Так Н.В. Козачок-

Труш, класифікуючи таких суб’єктів за їх роллю у процесах встановлення 

умов праці та застосування трудового законодавства, виділяє такі їх види: 1) 

роботодавці; 2) керівник підприємства, установи, організації; 3) колектив 

працівників [218,              c. 2].  Однак, виходячи із цієї класифікації, скажемо, 

що суб’єкти організаційно-управлінських відносин можуть бути винятково 

колективними, а це не узгоджується із правом кожного працівника 
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самостійно брати участь від свого імені у процесі організації і управління 

працею. 

  В.С. Андрєєв надає таку класифікацію: 1) роботодавець;            

2) адміністрація роботодавця; 3) працівник; 4) трудовий колектив;            

5) професійна спілка [281, c. 53-54]. Критикуючи цю позицію, зауважимо, що 

професійна спілка зазвичай діє від імені трудового колективу, виражає 

колективну волю і не може вважатися таким суб’єктом, що виражає власну 

волю. Тому вважаємо, що про даного суб’єкта можна тільки згадати, але не 

варто включати його як рівноцінну ланку у відповідну систему. Проте 

позицію В.С. Андрєєва підтримує і А.К. Свиридов [282, с. 89]. До вже 

викладеного науковець додає, що такі організаційно-управлінські відносини 

в системі трудового права можуть функціонувати як за участю органів і 

посадових осіб публічної влади, так і без їх участі [283, с. 169]. Останню 

позицію вважаємо слушною з огляду на тенденції правового регулювання із 

забезпечення участі держави у приватних відносинах. 

На основі вищезазначених класифікацій сформулюємо декілька 

власних, авторських. По-перше, за критерієм множинності суб’єктів в 

організаційно-управлінських відносинах, як і в трудових, доцільно поділяти 

суб’єктів на індивідуальні та колективні. Індивідуальними суб’єктами є 

працівник та роботодавець, а колективними, на наш погляд, виступають 

трудовий колектив, організації роботодавців, колегіальні органи державної 

влади (соціальні партнери), які можуть у певних випадках діяти через своїх 

представників (як, наприклад, професійна спілка діє від імені та в інтересах 

працівників). 

При цьому вважаємо недоцільним застосовувати поняття 

«адміністрація підприємства» чи «керівник» щодо окремого суб’єкта 

управління в межах дослідженої системи. На наш погляд, варто замінити ці 

два поняття одним збірним – «уповноважений орган роботодавця» і вживати 

аналогічно з поняттям «професійна спілка». 
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Отже, різноманітні класифікації системи суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві визначають подальшу їх участь у 

реалізації працівниками права на участь в управлінні підприємством, 

установою, організацією та впорядкування процесу праці. Водночас кожен з 

перерахованих суб’єктів заслуговує на окрему увагу. 

Працівник як суб’єкт організаційно-управлінських відносин  трудовому 

права досліджувався вченими-правниками лише в контексті аналізу 

правового статусу суб’єкта трудового права, суб’єкта трудових відносин. 

Погоджуємося з думкою В.М. Лебедєва, який відзначає, що в правовій 

літературі існувало безліч спроб вивчити специфіку правового регулювання 

праці працівників різних професій як суб’єктів трудового права, але бракує 

наукових робіт, в яких особливості розглядалися в аспекті статусу 

працівника [284, с. 90].  С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко визначають 

поняття «працівник» як фізичну особу, наділену трудовою 

правосуб’єктністю, яка працює на підставі трудового договору на 

підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує 

найману працю [285, c. 110-111]. Водночас А.М. Слюсар вказує, що 

працівник, його правове положення є відправними засадами побудови 

системи трудового законодавства. Науковець також надає визначення 

юридичного статусу працівника як фундаментальної, базової, основної 

характеристики, що визначається нормами законодавства про працю і 

розкриває положення працівника як суб’єкта трудових і пов’язаних з ними 

відносин, на підставі яких працівник може брати участь у відповідних 

відносинах [189, с. 101]. Тож зі сказаного випливає, що і для організаційно-

управлінських відносин як таких, що пов’язані з трудовими, також необхідно 

особі мати юридичний статус працівника, оскільки досліджувані у нашій 

роботі відносини є похідними, ґрунтуються на існуючих трудових 

відносинах і без них не можуть функціонувати. 
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Ще І.І. Шамшина зазначала, що легальне визначення поняття 

«працівник» у кодифікованому акті трудового права в цей час відсутнє, хоча 

в законах цей термін закріплений [257, с. 99].  

Комплексно питання про статус працівника саме в організаційно-

управлінських відносинах трудового права розглянула Н.В. Козачок-Труш. 

Зокрема науковець у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що по-

суті окремий працівник не виступає суб’єктом організаційно-управлінських 

відносин, такий юридичний статус він може набути лише будучи членом 

трудового колективу. На думку дослідниці, кожен працівник вирішує 

питання «для себе», але, розуміючи, що самостійність не дасть вигідного 

результату, працівники об’єднують зусилля для задоволення індивідуальних 

інтересів у групі, що найбільш ефективно при вирішенні питань з 

роботодавцем, для якого окремий працівник не створює загроз у випадку 

відмови від виконання трудової функції, а колективність у цьому випадку 

забезпечує врахування інтересів обох сторін [218, с. 16]. 

Однак ми вимушені не погодитися з цією позицією, адже право на 

участь в управлінні підприємством, закріплене у ст. 142 Кодексу законів про 

працю України [7], передбачене не для колективу, а для кожного працівника. 

Звуження змісту цього права лише до його колективної ознаки призводить до 

фактичного усунення окремого працівника від управління підприємством, 

внаслідок чого значно зменшується швидкість впровадження певних 

технологій або прийняття управлінських рішень на кожному підприємстві, в 

установі, організації. 

Тож, на наш погляд, працівник в організаційно-управлінських 

відносинах трудового права – це фізична особа, яка на підставі трудового 

договору реалізує трудову функцію на підприємстві, в установі, організації і 

бере участь в процесі праці, його організації та управлінні нею. 

Необхідно охарактеризувати правосуб’єктність працівника як учасника 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві. Така 

правосуб’єктність у певних аспектах збігається з елементами трудо-правової 
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правосуб’єктності, але не тотожна їй. Так, моментом виникнення права 

працівника на участь в управлінні підприємством, установою, організацією є 

укладення з ним трудового договору або фактичне допущення його до 

роботи (що теж означає момент укладення трудового договору) і видання 

наказу роботодавця про зарахування на роботу. Але це ще не означає, що 

працівник одразу братиме участь в управлінні. На відміну від трудової 

дієздатності, дієздатність організаційно-управлінська залежить від спільного 

волевиявлення працівника і роботодавця у взаємодії щодо організації і 

управління процесом праці на підприємстві, в установі, організації уже після 

моменту зарахування на роботу. 

На думку А.М. Слюсаря, крім фізичної здатності до управління, 

правосуб’єктність в трудовому праві характеризує вольовий критерій, тобто 

здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними [189, c. 104].  

Погоджуючись із цією позицією, зазначимо, що правосуб’єктність 

(правоздатність, дієздатність, деліктоздатність) працівника в організаційно-

управлінських відносинах характеризується тісною взаємозалежністю з діями 

інших суб’єктів організаційно-управлінських відносин і не може змінювати 

свої властивості в силу суб’єктивних факторів. 

У цьому контексті виникає проблема, адже працівники, навіть будучи 

учасниками поширених нині товариств з обмеженою відповідальністю, 

акціонерами акціонерних товариств і беручи участь в управлінні юридичною 

особою на загальних зборах, мають подвійний правовий статус – працівника і 

члена органу управління. Однак, як справедливо зазначає П.Д. Пилипенко, 

законодавством України не передбачено формування спостережної ради в 

юридичних особах за рахунок працівників [192, с. 228]. А отже, можливість 

участі конкретного працівника в управлінні підприємством, якщо він не є 

членом  загальних зборів, відсутня. 

Таким чином, працівник в організаційно-управлінських відносинах 

виступає як самостійна сторона, але у зв’язку з тим, що його статус в 

організаційно-управлінських відносинах трудового права має безліч 
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недоліків, створених законодавством України, участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією в теперішніх умовах слід 

розглядати саме як участь в управлінні трудовим процесом на підприємствах, 

з усіма юридичними наслідками, що з цього випливають. 

Правовий статус трудового колективу як учасника організаційно-

управлінських відносин трудового права сьогодні є чи не найбільш 

дискусійним. Традиційно науковці відносять даний суб’єкт до похідних у 

трудовому праві [189, c. 189]. У контексті організаційно-управлінських 

відносин трудового права вченими-правниками зосереджується увага на [286, 

с. 26]: 1) формуванні колективу, прийнятті ним управлінських рішень; 2) 

виникненні організаційних відносин всередині трудового колективу; 3) 

захисті трудовим колективом трудових прав працівників; 4) здійсненні 

керівництва колективом; 5) ролі і значенні трудового колективу в управлінні 

підприємством. 

Звертаючись до поняття трудового колективу, зазначимо, що ст. 1 

Закону СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями» [171] визначено поняття 

«трудовий колектив» як об’єднання всіх працівників, які здійснюють спільну 

трудову діяльність на державному, громадському підприємстві, в установі, 

організації, в колгоспі та іншій кооперативній організації. Безумовно, що 

приведене визначення вже давно застаріло. Не відрізняється досконалістю і 

дефініція поняття трудового колективу, яка міститься у ст. 252-1 Кодексу 

законів про працю України [7]. Вищезазначене свідчить, що вітчизняне 

трудове законодавство потребує негайного оновлення в цій частині, тим 

більше, що октринальних напрацювань у досліджуваній сфері достатньо для 

того, щоб визначення трудового колективу зробити придатним в умовах 

ринкової економіки до практичного застосування. 

Серед науковців найбільш прийнятна у цьому контексті позиція, на 

наш погляд, належить М.В. Лушніковій, яка вважає, що трудовий колектив – 

це об’єднання працівників у рамках конкретного підприємства, установи, 
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організації на підставі трудових договорів [287, с. 199]. Б.К. Бегічев та            

А.Д. Зайкін характеризують трудовий колектив як не просто сукупність 

працівників, які виконують роботу  за трудовими договорами, а відповідне 

соціальне утворення, що володіє тільки йому властивими якостями і є 

самостійним колективним суб’єктом суспільних відносин [288, с. 53-54]. 

Натомість І.І. Шамшина трудові колективи відносить до так званих складних 

колективних суб’єктів [257, c. 26].  

Ми дотримуємося позиції В.С. Венедіктова, який підкреслює, що 

трудовий колектив володіє організаційною єдністю, органами управління та 

цілісною системою. Його правосуб’єктність характеризується тим, що він є 

об’єднанням людей вільних, які виконують трудову діяльність, мають 

спільну мету – досягнення трудових результатів, працюють на підставі 

укладених ними трудових договорів  (контрактів, інших угод про працю) 

[289, с. 76]. 

Говорячи про правосуб’єктність трудового колективу в організаційно-

управлінських відносинах трудового права, Н.В. Козачок-Труш зазначає, що 

колектив – це «штучне» утворення, яке складається на основі  усвідомлення 

окремими працівниками, що в певних випадках тільки спільна дія може 

усунути перепони для реалізації приватних інтересів Штучність його 

виявляється через існування виключно приватних індивідуальних інтересів, 

задля реалізації яких відбувається об’єднання зусиль [218, c. 17]. Разом з тим, 

що стосується правоздатності трудового колективу в організаційно-

управлінських відносинах трудового права, зазначимо, що трудова 

правоздатність трудового колективу виникає  з моменту створення 

останнього і вказує на його здатність мати права і обов’язки, розкриває нам 

трудовий колектив у новій якості – як суб’єкта організаційно-управлінських 

відносин. Його трудова дієздатність виникає одночасно з трудовою 

правоздатністю і вказує на можливість зазначеного колективного суб’єкта 

вступати в досліджувані нами відносини. 
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Проаналізувавши стан законодавства про працю, можемо 

стверджувати, що в межах організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві трудові колективи в період між його зборами (основна 

форма реалізації управлінських повноважень) виконують такі функції: 1) 

здійснюють повноваження контролю за впорядкуванням процесу праці 

спільно з уповноваженою особою роботодавця і професійними спілками 

відповідно до законодавства про працю, колективних договорів і угод; 2) 

інформують і звітують перед членами трудового колективу, роботодавцем 

та/або його уповноваженою особою, професійними спілками про результати 

управлінської і організаційної діяльності; 3) керують виробничо-

господарською діяльністю тощо. 

Але необхідно зауважити, що трудовий колектив може представляти не 

тільки інтереси працівників, адже до нього за певних обставин включаються і 

представники роботодавця з метою збалансування інтересів сторін трудових 

та пов’язаних з ними відносин [257, c. 198]. Умовами виникнення трудового 

колективу є поєднання, з одного боку, роботодавця, а з іншого – спільної 

трудової діяльності працівників, які знаходяться з ним у трудових 

відносинах. Організаційно-управлінські відносини, які складаються між 

трудовим колективом і адміністрацією підприємства, установи, організації, 

не можна ототожнювати з трудовими, адже вони за своїм змістом є 

правовими, оскільки передбачають організацію праці і впорядкування умов, 

на яких вона здійснюється. 

Компетенція і організаційно-управлінські повноваження трудового 

колективу, як правило, визначаються у статуті підприємства, як і його орган, 

що має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового 

колективу, рада підприємства, профспілковий комітет). Крім цього, 

колективи працівників, які є основною складовою частиною трудового 

колективу, А.М. Слюсар класифікує на такі: 1) за сферою діяльності – на 

виробничі і невиробничі; 2) за організаційно-правовою формою – на 

колективи юридичної особи-роботодавця і фізичних осіб, які здійснюють 
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підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи; 3) за рівнем у 

рамках однієї організації – на низові бригади, відділи, ділянки тощо, 

працівників структурних підрозділів організації і працівників всієї організації 

[189, c. 189]. Погоджуючись із цією класифікацією, хочемо тільки зауважити, 

що до неї не включені колективи працівників, які працюють у фізичної 

особи-роботодавця, що необхідно вдосконалити. 

Отже, трудові колективи, як учасники організаційно-управлінських 

відносин у сфері праці, функціонують на основі колективного волевиявлення 

їх членів та забезпечують існування принципу виробничої демократії на 

підприємстві, в установі, організації. За таких умов даний складний 

колективний суб’єкт можна визнати самостійним учасником відносин, які 

супутні трудовим. 

Професійні спілки, як суб’єкти організаційно-управлінських відносин у 

сфері праці, забезпечують поряд з трудовими колективами представництво 

інтересів працівників у відносинах з роботодавцями. Але на відміну від 

трудових колективів до складу професійних спілок не входять представники 

адміністрації роботодавця, а тому вони вважаються окремим учасником 

колективних організаційно-управлінських відносин трудового права. 

Тлумачення Конституції України [158] щодо реалізації права 

професійних спілок на участь в управлінні і організації праці на 

підприємстві, в установі, організації дозволяє зробити досить-таки 

неоднозначні висновки. Зокрема, Основний Закон держави визнає за 

громадянами право брати участь в управлінні державними справами, але 

прямо не надає права працівникам брати участь в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями через професійні спілки [290, с. 

346].  

Звичайно, що можна було б керуватися принципом «те, що не 

заборонено, дозволено», спробувати довести правомірність участі 

професійних спілок у такому управлінні, тим більше, що у країнах з 
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розвиненою ринковою економікою, особливо в сучасний період, працівники 

доволі успішно залучаються до управління справами підприємств. 

Науковці справедливо звертають увагу, що в умовах усунення окремих 

державних функцій права і обов’язки профспілок значно розширюються, а 

тому й законодавству належить розвиватися з урахуванням саме цього 

чинника.  В.В. Жернаков вказує, що профспілки не є стороною трудового 

договору, тому не можуть бути  учасником трудових відносин, але вони 

виступають суб’єктами організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві: в процесі встановлення умов праці, нагляду за дотриманням трудового 

законодавства, представництва і захисту трудових прав працівників при 

розгляді індивідуальних і колективних трудових спорів тощо [291, с. 101]. 

Повністю підтримуючи цю позицію, зазначимо, що участь даних 

громадських організацій у організаційно-управлінських правовідносинах 

трудового права є об’єктивним чинником, що характеризує подальше 

розширення прав найманих працівників у сфері захисту своїх інтересів за 

допомогою профспілкового представництва. За трудовим правом їх 

повноваження є доволі широкими і різноплановими. 

Правосуб’єктність професійних спілок як учасників організаційно-

управлінських відносин, по-суті, нічим суттєвим не відрізняється від 

правосуб’єктності трудового колективу як складного колективного суб’єкта, 

окрім окремого порядку створення, правового регулювання та порядку 

прийняття рішень. У доктрині трудового права з цього приводу вирізняють 

три умови набуття професійними спілками правосуб’єктності у будь-яких 

відносинах галузі трудового права (в тому числі і організаційно-

управлінських),  а саме: 1) ініціативно-вольова; 2) організаційно-правова і 3) 

легалізаційно-правова. Ініціативно-вольова умова полягає в тому, що 

професійна спілка створюється за бажанням, з власної ініціативи, особистого 

волевиявлення громадян. Організаційно-правова умова полягає в тому, що 

для створення і формування структури профспілки потрібно вжити певну 

систему заходів (прийняти рішення про створення, сформувати установчі 
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документи). Це включає і формування первинної профспілкової організації, 

запрошення членів профспілки, створення профспілкового органу, вибори 

профспілкового представника тощо. Легалізаційно-правова умова являє 

собою процедуру узаконення факту створення професійної спілки [292, с. 

112-115]. 

Формою, через яку професійні спілки виражають волю колективу 

працівників у організаційно-управлінських відносинах, є, на нашу думку, 

представництво. З точки зору права, це визнання в найбільш загальній формі 

правосуб’єктності профспілок в організаційно-управлінських відносинах, 

адже оскільки працівник наділений правом брати участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією, то профспілка, виражаючи його 

інтереси, теж наділена відповідним правом. 

У світлі сказаного, неприпустимим вважаємо суттєве обмеження 

повноважень профспілок, яке має місце в проекті Трудового кодексу України 

[241].  

Отже, з урахуванням вищесказаного та процесів євроінтеграції, що 

набирають обертів в Україні, необхідно привести у відповідність 

законодавство про працю в частині відповідності повноважень профспілок у 

організаційно-управлінських відносинах трудового права, адже самостійно в 

системі суб’єктів ми їх не виділяємо, а вони – важлива проміжна ланка, 

покликана активно представляти працівників, тому держава не може стояти 

осторонь і споглядати, як занепадають такі громадські інституції. Крім цього, 

необхідно покращувати законодавчу техніку і пропонувати концептуальні 

підходи, які створять сприятливу обстановку для функціонування 

профспілок в Україні. 

Характеризуючи роботодавця як безпосереднього учасника 

організаційно-управлінських відносин трудового права, зазначимо, що 

реформування трудового законодавства в частині організаційно-

управлінських відносин змушує нас комплексно підходити до вдосконалення 

термінів-понять. 
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Чільне місце роботодавця в системі суб’єктів трудового права 

зумовлено тим, що він є найбільш універсальним суб’єктом, оскільки: а) 

порівняно з іншими бере участь в досить широкому спектрі трудових і 

пов’язаних з ними відносин; б) створює організаційно-економічні та правові 

умови для трудової діяльності працівника, здійснення ним права на працю 

шляхом укладення трудового договору; в) забезпечує організаційно-

економічне і організаційно-правове підґрунтя для створення і діяльності 

інших суб’єктів (трудові колективи, професійні спілки та ін.) [188, с. 108]. 

Аналіз чинного трудового законодавства дозволяє зробити висновок 

про непересічну роль роботодавця у формуванні і функціонуванні 

організаційно-управлінських відносин, однак у Кодексі законів про працю 

України [7] вживається поняття «власник підприємства, установи, організації 

або уповноважений ним орган», а у більшості інших законів у сфері 

трудового права наявний термін «роботодавець». Цікаво, що в Податковому 

кодексі України [293] вживаються два терміни – «працедавець» і 

«роботодавець». У свою чергу, ч.1 ст. 46 Господарського кодексу України 

[170] передбачає, що підприємці мають право укладати з громадянами 

договори щодо використання праці. Очевидно, що в даному випадку під 

поняттям «роботодавець» розуміють  інше поняття – «підприємець». Однак 

звісно ж не можна ототожнювати ці два поняття, бо перше буде завжди 

ширше за своїм змістом, ніж друге. 

Отже, єдності у розумінні поняття «роботодавець» у законодавстві 

немає. Для потреб кожної галузі права (і навіть в межах окремих інститутів 

трудового права) визначення досліджуваного поняття дається по-різному. 

Н.В. Козачок-Труш зазначає, що виправданим є застосування поняття 

«роботодавець» у широкому та вузькому розуміннях, відповідно як суб’єкта 

трудового права і як суб’єкта трудових правовідносин. Закріплене чинним 

КЗпП України вузьке трактування зводить розуміння роботодавця тільки до 

особи, яка вже уклала трудовий договір з працівником. Враховуючи те, що 

термін «роботодавець» є одним із основних галузевих, а його закріплення у 
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кодифікованому акті з питань праці сприятиме єдності правозастосування, 

дотримуючись принципу системності права, висловимо міркування про 

доцільність законодавчої фіксації поняття «роботодавець» у широкому 

розумінні. Для цього акцент потрібно зробити не на укладенні трудового 

договору, а на можливості найму працівника [218, c. 15]. 

Погоджуючись із цією позицією, зазначимо, що лише широке 

розуміння поняття «роботодавець» є придатним для характеристики 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Це пояснюється 

тим, що роботодавець матиме потенційне право саме «наймати на роботу». 

М.В. Кришталь, аналізуючи недоліки застосування поняття «власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган», обстоює 

позицію, за якою закріплене в Кодексі законів про працю України 

трактування сторони трудових правовідносин як власника підприємства, 

установи, організації уповноваженого ним органу або фізичної особи є не 

тільки громіздким і незручним, а й у своїй основі формально неправильним, 

бо воно характеризує суб’єкта як такого, що володіє, користується і 

розпоряджається певним майном [294, с. 46]. 

Аналізуючи вищевказане, пропонуємо відійти від застосування терміна 

«наймодавець», «наймач», «працедавець», «власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган» і в законодавстві про працю, 

господарському, податковому, цивільному, іншому галузевому законодавстві 

застосовувати поняття «роботодавець» з метою усунення хаотичності 

термінології. 

Зміст правосуб’єктності роботодавця в трудових і пов’язаних з ними 

організаційно-управлінських відносинах розкривають ті властивості і ознаки, 

якими належить володіти суб’єктові, щоб бути самостійним учасником 

відносин у сфері трудового права. До ознак трудової правосуб’єктності 

підприємства М.Г. Александров відносить: 1) право самостійно здійснювати 

прийом на роботу; 2) наявність фонду оплати праці; 3) окремий 

розрахунковий рахунок; 4) самостійний баланс [295, с. 168]. Однак, на наш 
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погляд, ці ознаки зовсім не характеризують правосуб’єктність роботодавця в 

організаційно-управлінських відносинах. 

Так, більш вдалими у досліджуваному аспекті є ознаки, запропоновані 

О.І. Петровою. Дослідниця називає серед них такі: 1) право підбору, 

розміщення кадрів та організація їх праці; 2) наділення працівників правами і 

обов’язками по забезпеченню їх працею; 3) наявність власного найменування 

[296, с. 23]. Цікавою вбачається і думка Є.Б. Хохлова, який наголошує на 

тому, що роботодавча правосуб’єктність містить у собі нижче перераховані 

елементи, властиві як роботодавцям-організаціям, так і роботодавцям-

фізичним особам: а) змогу надати допомогу на підставі трудового договору, 

як правило постійну або довгострокову; б) здатність оплачувати працю 

працівника (при чому оплата повинна мати не одноразовий, а систематичний 

характер), а у випадку простою не з вини працівника – оплатити час 

вимушеного простою; в) нести відповідальність по зобов’язаннях, що 

випливають з факту його участі в трудових та інших відносинах, 

регульованих трудовим правом [297, c. 110]. Але найбільш вдалою є позиція 

Н.В. Черних, яка узагальнила різні погляди вітчизняних фахівців на 

характеристику роботодавчої правосуб’єктності в межах організаційно-

управлінських відносин трудового права, що висловлювалися різними 

вченими-правниками, і сформулювала наступний перелік умов її виникнення 

та існування:  

         –       право розробляти структуру і затверджувати штати підприємства; 

 –    наявність самостійного фонду оплати праці/можливість самостійно 

виплачувати заробітну плату; 

–       внутрішня організація/організаційна єдність; 

–     існування відособленого майна і можливість самостійно нести за 

нього відповідальність; 

–    право самостійного прийому на роботу / право підбору, розміщення 

кадрів та організація їх праці; 

–       окремий розрахунковий/поточний рахунок в банку;  
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–       самостійний баланс; 

–        оперативна самостійність у витрачанні фондів; 

–       власне найменування; 

–       права і обов’язки по забезпеченню праці і побуту; 

–       можливість самостійно виступати позивачем  і відповідачем у 

суді; 

–        дисциплінарні провадження [298, с. 21-22]. 

Дані ознаки характеризують роботодавця в межах організаційно-

управлінських відносин з організаційної, економічної та правової позицій. 

Хоча і далі стосовно роботодавця є певні так звані «розщеплені концепції» і, 

як не дивно, саме в межах організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві. 

Так, на думку Л.В. Алєксєєнко, власника потрібно розглядати окремою 

особою, яка вступає у правовідношення. Вона так обґрунтовує свою думку: 

«Для того щоб громадянин України став працівником, він повинен вступити 

у трудове відношення з власником засобів виробництва або ж зі створеним 

ним підприємством, установою, організацією. Саме власник засобів 

виробництва незалежно від того, чи буде це організація, громадянин, 

держава, має право на свій розсуд володіти, користуватися та 

розпоряджатися своїм майном». Даний автор наполягає на розмежуванні 

понять «власник» і «уповноважений орган» як двох різних суб’єктів у 

системі суб’єктів організаційно-управлінських відносин трудового права [299, 

с. 50]. 

Іншою такою «розщепленою концепцією» можна назвати концепцію            

С.І. Венедіктова, який, аналізуючи відносини між керівником і підлеглим 

йому працівником, вказує, що слід відмежовувати першого від роботодавця 

або його представника (уповноваженого органу, особи). Взагалі сучасна 

наука під керівником розуміє посадову особу, яка наділена реальною владою 

по відношенню до підлеглих та достатньо повним колом повноважень, що 
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дозволяють йому приймати рішення, визначати, що робити і як робити [220,             

с. 30]. 

Висловлюючи власну позицію з цього приводу, зауважимо, що 

необхідно більш спростити терміни і поняття, які вживаються в трудовому 

законодавстві, щоб наблизити його до розуміння пересічної людини. Так, на 

наш погляд, необхідно відмовитись від усіх термінів, які позначають особу, 

що є власником підприємства чи надає роботу, і застосовувати замість них 

одне поняття –  «роботодавець». 

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то, як відзначає професор 

І.Я. Кисельов, у більшості європейських країн стороною індивідуального 

трудового правовідношення є власник капіталу, а не керівництво 

(адміністрація) підприємства, підібране, як правило, з найманих керівників 

(менеджерів), адже управління підпорядковане власності на засоби 

виробництва і визначається цією власністю. У трудовому праві цей факт 

завуальовується. Оскільки функція власності у багатьох випадках 

відокремлена від функції управління, суб’єктом трудового та організаційно-

управлінського правовідношення виступають менеджери, хоча вони, як 

правило, є лише представниками власника [258, с. 50-51]. З цього випливає, 

що у організаційно-управлінських відносинах трудового права питання щодо 

категорії «роботодавець» вирішується по-своєму. 

Отже, роботодавець, як самостійний учасник у системі суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин трудового права, наділений 

універсальною компетенцією по вирішенню організаційних та/або 

управлінських питань. Більше того, саме від роботодавця залежатиме стан 

дотримання трудових прав та обов’язків працівників на підприємстві, в 

установі, організації. 

Таким чином, підсумовуючи все вищевикладене, можемо вказати на те, 

що чітка система взаємодії роботодавця, працівника, трудового колективу, 

професійних спілок та інших учасників організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві дозволяє вибудувати логічну послідовність 
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виникнення, зміни і припинення правових зв’язків на конкретному 

підприємстві, в установі, організації. Водночас всі ці суб’єкти взаємозалежні 

і практикою застосування ними трудового законодавства та локального 

правового регулювання визначається клімат на виробництві і його 

результати. Процес праці як цілісне явище залежить, насамперед, від 

особливостей, які його впорядковують і ним управляють, тому належне 

функціонування індивідуальних та колективних трудових правовідносин 

забезпечується через здійснення своїх трудо-правових повноважень 

суб’єктами організаційно-управлінських відносин трудового права. 

 
 

Висновки до Розділу 3 
 

1. Зміст організаційно-управлінських відносин у трудовому праві – це 

пов’язані взаємними властивостями та правовими зв’язками суб’єктивні 

права та кореспондуючі їм юридичні обов’язки у сфері організації та 

управління працею на підприємстві, в установі, організації за участю 

працівників, роботодавців та їх представників. 

2. Система принципів організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві включає: 1) принцип забезпечення свободи об’єднання 

працівників та роботодавців; 2) принцип договірного встановлення умов 

праці, в тому числі і права на участь в управлінні підприємством, 

організацією; 3) принцип заборони дискримінації працівників у процесі 

організації і управління працею. 

3. Функції організаційно-управлінських відносин трудового права:             

1) економічна; 2) функція організаційного впливу; 3) виховна; 4) 

управлінська.  

4. Організаційно-управлінські відносини класифікуються за такими 

критеріями:  

        1) за  предметним критерієм: 
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а) відносини зі встановлення умов праці; б) відносини зі зміни 

організації умов праці; в) ведення колективних переговорів; г) соціально-

партнерські відносини на різних рівнях; ґ) управлінські відносини в межах 

підприємства із реалізацією функції представництва працівників і 

роботодавців і безпосередньо сторонами трудових відносин; 

        2)  за строком чинності: а) строкові; б) безстрокові; 

        3) за особливостями прояву: а) відносини з організації і управління 

працею; б) особливі організаційно-управлінські відносини (захист 

персональних даних, застосування роботодавцем методу пільг та заохочень 

тощо); 

        4) за предметним складом: а) індивідуальні організаційно-управлінські 

відносини; б) колективні організаційно-управлінські відносини. Такий поділ 

ми можемо пояснити знову ж таки похідним характером організаційно-

управлінських відносин від трудових, які складаються між відповідними 

сторонами і іншими суб’єктами трудових правовідносин; 

       5) за призначенням: а) відносини з організації праці; б) відносини з 

управління працею; 

        6) за суб’єктним критерієм: а) відносини між уповноваженою особою 

роботодавця і трудовим колективом; б) відносини між трудовим колективом 

і роботодавцем; в) відносини між профспілкою і роботодавцем; г) відносини 

між соціальними партнерами. 

5. Класифікація суб’єктів організаційно-управлінських відносин 

трудового права за кількістю осіб: а) індивідуальні – працівник, 

роботодавець; б) колективні – трудовий колектив, організації роботодавців, 

колегіальні органи державної влади (соціальні партнери), представники 

сторін трудових відносин.    

6. Працівник в організаційно-управлінських відносинах трудового 

права – це фізична особа, яка на підставі трудового договору реалізує 

трудову функцію на підприємстві, в установі і організації, бере участь у 

процесі праці, її організації та управлінні нею. 
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РОЗДІЛ 4 

ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ОХОРОННИХ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ 

ПРАВІ 

 

4.1 Принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві 

 

В умовах трансформації української економіки і впливу європейських 

стандартів у цій частині значення складових предмета трудового права 

певним чином змінюється [300, с. 74]. Постає питання про необхідність 

розмежування відносин, які супутні трудовим, забезпечують їх повноцінне 

функціонування. Розмежування охоронних і організаційно-управлінських 

відносин трудового права сьогодні стає принциповим аспектом і окремим 

напрямом вдосконалення трудового законодавства [301, с. 324]. І першим 

етапом такого розмежування досліджуваних правовідносин повинно стати 

науково обґрунтоване формування системи принципів як керівних положень, 

що впливають на характеристику таких відносин. Деякі з таких принципів 

уже логічно випливають із норм трудового законодавства, але більшість із 

них потребують змістовного вдосконалення і аналізу. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою вирішення 

проблем і заповнення прогалин трудового законодавства в частині 

співвідношення, розмежування охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права, їх характерних відмінностей в єдиній системі 

пов’язаних з трудовими відносин. Адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, необхідність якої пов’язана із 

ратифікацією Угоди про асоціацію [302] у 2014 році, ставить перед нами 

складні завдання, для реалізації яких, перш за все, повинно бути розроблене 

належне наукове обґрунтування. 
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У довідкових виданнях спостерігається неоднозначне трактування 

поняття «принципи». Незважаючи на те, що у науковій літературі даному 

питанню приділено багато уваги, не зайвим буде охарактеризувати поняття 

принципів у взаємодії з іншим поняттям – «розмежування». 

Так, у Академічному тлумачному словнику української мови термін 

«принцип» розглядається як: 1) базисне вихідне положення якої-небудь 

наукової системи, теорії, ідеологічного напряму; 2) переконання, норма, 

правило; 3) властивість, покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, спосіб створення або здійснення чогось [303, с. 693]. У Словнику 

іншомовних слів поняття «принцип» (з лат. principum – начало, основа) 

розкривається через такі властиві йому значення: 1) першопочаток, те, що 

лежить в основі теорії науки; 2) внутрішнє переконання людини, основне 

правило поведінки; 3) основна особливість у будові чого-небудь [243, c. 461]. 

Тобто у довідковій літературі поняття «принцип» асоціюється в певній мірі з 

основоположною нормою, переконанням, положенням, правилом поведінки. 

Звертаючи увагу на визначення принципів права, зазначимо, що серед 

науковців дане питання є дискусійним. В.М. Марчук під принципами права 

розуміє основоположні норми або норми найбільш загального, 

основоположного характеру, які є свого роду стрижнем, на якому будується 

система права і законодавства. Вони також відіграють важливу роль при 

тлумаченні правових норм [304, с. 166]. Водночас В.В. Лазарєв вказує, що 

принципи права – це загальнообов’язкові вихідні нормативно-юридичні 

положення, які відрізняються універсальністю, загальною значимістю, 

вищою імперативністю, визначають зміст правового регулювання і 

виступають критерієм правомірності поведінки та діяльності учасників 

врегульованих правом відносин. Принципи права за своєю сутністю є 

узагальненим відображенням об’єктивних закономірностей розвитку 

суспільства [183, c. 134]. 

Аналізуючи зазначені точки зору, зазначимо, що принципи права 

ніколи не втратять свого теоретичного і практичного значення. Вони 
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використовуються вченими-правниками для виділення окремих видів 

правовідносин, приведення у відповідність правового регулювання до вимог 

справедливості і законності, а також забезпечують відмежування відносин, 

що формують предмет галузі права.  

В.І. Гойман вказує, що призначення принципів права криється в тому, 

що вони забезпечують єдине формулювання норм права, а також їх вплив на 

суспільні відносини у формі правового регулювання, інших форм правового 

впливу (інформаційного, ціннісно-орієнтаційного, психологічного,             

системоутворюючого  тощо) [305, c. 104].  

Отже, з цього випливає, що принципи права є основоположними 

засадами правового регулювання, які виступають критерієм відображення 

системи права і законодавства, правомірності дій учасників правовідносин.  

Однак, прослідкувавши тенденції розуміння поняття «принципи 

права», можемо стверджувати, що у поєднанні з терміном «розмежування» 

складене поняття матиме своєрідне правове розуміння. Так у практичному 

словнику синонімів української мови синонімами дієслова «розмежовувати» 

є слова «розділяти», «роз’єднувати», «відмежовувати», «відділяти», 

«протиставляти одну одній (ідеї)», «визначати межі чого-небудь» [306, с. 

358]. Тлумачний словнику української мови так трактує це поняття: 1) 

розділення, проведення, встановлення меж; 2) роз’єднання; 3) відділятися 

один від одного чим-небудь; 4) відокремлюватися, від’єднуватися один від 

одного внаслідок протилежностей; 5) розділення обов’язків, сфер [2, c. 737].  

Тож у взаємному поєднанні «принципи правового розмежування 

відносин», на наш погляд, означають засади відокремлення одних видів 

суспільних відносин від інших з врахуванням критеріїв, суб’єктно-об’єктного 

складу та змісту як складових кожного комплексу відносин. На основі 

наведеного можливо стверджувати про неоднозначний характер такого 

відмежування елементів, які знаходяться в єдиній системі і мають 

сформовані правові зв’язки, що дозволяють їх включати в єдиний механізм 

функціонування процесів праці. 
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Таким чином, розглянувши загальні засади понятійного апарату 

досліджуваного питання, видається можливим надати власне визначення 

цього поняття. Принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві – це визначені нормами трудового 

права і нормами, що логічно випливають з них, основоположні, загальні, 

керівні, базисні положення, правила і засади, які визначають правове 

регулювання, зміст, особливості суб’єктно-об’єктного складу, підстави 

виникнення, зміни і припинення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві. 

Класифікуючи принципи права, вчені-теоретики виділяють загальні 

(конституційні), міжгалузеві та галузеві їх види [307, с. 53]. Також Р.З. 

Лівшиць виокремлює такі два види принципів права:  принципи-норми та 

принципи, які виводяться з норм. Якщо перші прямо закріплені в нормах 

права, то інші – мають з них випливати, будучи свого роду «логічними 

нормами» [308, c. 196]. Водночас М.І. Байтін у залежності від 

функціонального призначення також виокремлює загальноправові і 

спеціально-юридичні принципи права [309, с. 8]. 

Ми вважаємо, що в межах нашого дослідження найбільш прийнятною є 

позиція М.І. Байтіна, адже по суті ми характеризуватимемо виключно 

спеціально-юридичні принципи. У той же час ми не заперечуємо позицію             

Р.З. Лівшиця, яка допомагає врахувати нормативне і ненормативне 

походження принципів права, що наразі є позитивною тенденцією в 

контексті розширення ролі концепції природного права при вдосконаленні 

чинного законодавства. Разом з тим Г.А. Волков, надаючи більш загальну 

класифікацію, створює підґрунтя для формування системи відповідних 

спеціально-юридичних принципів. 

У межах трудового права класифікація його принципів дещо 

відрізняється. Так О.В. Смирнов визначає поділ принципів трудового права 

за сферою їх дії наступним чином: 1) загальноправові;  

2) міжгалузеві принципи; 3) галузеві; 4) внутрішньогалузеві (принципи 
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окремих інститутів, окремих видів правовідносин) [310, с. 85]. Важливо 

вказати на те, що принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, на наш погляд, є різновидами 

внутрішньогалузевих принципів трудового права. 

Зауважимо, що систематизовано жоден науковець не досліджував і не 

пропонував власну класифікацію таких принципів, однак окремі аспекти 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві, на основі яких видається можливим виокремити принципи 

їх розмежування, були предметом наукового дослідження. З 

вищевикладеного випливає необхідність на основі існуючих та власних 

наукових поглядів сформувати систему принципів розмежування охоронних 

та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Переконливою є думка О.І. Процевського щодо наявності охоронних 

відносин у предметі трудового права і їх своєрідності, яка полягає у тому, що 

обов’язки додержуватись дисципліни праці, дбайливо ставитись до 

матеріалів, спецодягу, не допускати браку у роботі тощо, становлять зміст 

цих відносин, а їх недотримання тягне за собою притягнення до матеріальної 

або дисциплінарної відповідальності [311, c. 18-20]. Погоджуючись із такою 

думкою, В.І. Щербина зауважує, що у рамках охоронних правовідносин 

реалізуються примусові заходи і заходи, що не пов’язані з притягненням до 

юридичної відповідальності. У свою чергу примусові заходи дозволяють 

захищати трудові права і виконувати покладені на суб’єктів обов’язки [8, с. 

85].  

Аналізуючи погляди цих науковців, можемо констатувати, що певною 

мірою охоронні правовідносини ґрунтуються на застосуванні переважно 

заходів примусу і нагляду. Це зумовлено загальними охоронними заходами, 

які здійснюються до порушення, і відповідно застосуванням примусу з 

метою припинення порушення, захисту трудових прав суб’єктів трудових 

правовідносин. Разом з тим необхідно з’ясувати, чи властива така ж ознака 
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організаційно-управлінським правовідносинам, з метою виявлення 

можливості їх розмежування. 

Водночас організаційно-управлінським відносинам в силу їх 

виникнення, розвитку і функціонування не притаманний правовий примус. 

Таку думку, зокрема, поділяє О.А. Хименко, який у своєму дисертаційному 

дослідженні обґрунтовує, що організаційно-управлінські відносини не 

повинні супроводжуватися застосуванням примусу. Від організаційно-

управлінських відносин певною мірою залежить можливість виникнення, 

розвитку, зміни і припинення трудових правовідносин [250, с. 11].  

Тож при наявному співвідношенні, на наш погляд, першим принципом 

розмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві є принцип динамізму правового впливу на суб’єктів 

трудових правовідносин. Обґрунтувавши причини існування цього 

принципу, а саме залежність від нього виникнення, зміни і припинення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин в трудовому праві, 

необхідно охарактеризувати його змістовну частину. 

Так, на наш погляд, принцип динамізму правового впливу на суб’єктів 

трудових правовідносин в частині розмежування охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві носить 

системоутворююче значення. З цього приводу І.М. Ваганова зазначає, що 

динаміка охоронних правовідносин полягає насамперед у впливові 

заборонних та зобов’язальних норм. Якщо перші мають «пасивне» 

зобов’язання для своїх адресатів, тобто обов’язок утримуватися від вчинення 

дій, то другі передбачають активний обов’язок вчиняти певні дії [312, c. 15]. 

Необхідність відособленого динамізму охоронних правовідносин у 

трудовому праві зумовлена регламентацією заходів юридичної 

відповідальності, диференційованою регламентацією правових заходів 

примусу. Найбільше принцип динамізму у розмежуванні охоронних та 

організаційно-управлінських відносинах проявляє себе в існуванні двох 

діаметрально протилежних понять, на яких базуються відповідні види 
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відносин –  примусу і заохочення. Розглядаючи поняття правового примусу 

як змістовної складової зазначеного принципу розмежування похідних від 

трудових відносин, зазначимо, що з точки зору права, семантики і філософії 

дане поняття трактується неоднозначно. Семантична концепція обґрунтовує 

динамізм примусу крізь призму тиску з чийогось боку; примушування, 

силування, змушування [313, с. 734]. У той же час філософське розуміння 

примусу охоплює сферу будь-якого вчинку, що обмежує свободу, а отже і 

право індивіда [314, с. 365]. У правовому розумінні примус полягає у процесі 

примушування як знятті самостійної волі суб’єкта [315, с. 79].  

Як бачимо, семантичне, філософське і правове розуміння для цілей 

відповідної науки по-своєму трактують поняття примусу і його динамічної 

сторони. Однак спільним для всіх цих концепцій є їх «активна» сторона, яка 

визначає динамізм примусу як певний цілеспрямований обмежувальний 

вплив, що пов’язаний із волею двох суб’єктів – владного і підвладного. 

Враховуючи те, що така тріада визначень характеризує негативний вплив, 

очевидно він здійснюється дозволеними законом способами. 

У цьому контексті О.М. Запорожець у своєму дисертаційному 

дослідженні зазначає, що з метою реалізації припиняючої функції у 

механізмі регулювання охоронних відносин норми трудового права і 

суміжних галузей передбачають різні способи впливу на зобов’язаного 

суб’єкта, який порушує норми трудового законодавства. З боку 

уповноваженого суб’єкта можуть застосовуватись засоби припинення 

правопорушення: 1) засоби припинення особистого характеру 

(адміністративне попередження з боку державних контрольно-наглядових 

органів щодо роботодавця; дисциплінарне стягнення у вигляді догани, яка 

накладається на посадових осіб та інших працівників підприємства); 2) 

засоби припинення організаційного характеру (відсторонення працівника від 

роботи; припинення експлуатації певного устаткування; припинення 

господарської діяльності роботодавця; звільнення працівника, який порушує 

норми трудового законодавства у межах своєї трудової функції) [316,  с. 13]. 
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 Аналізуючи наведене, можемо констатувати, що прояв принципу 

динамізму в межах охоронних правовідносин трудового права знаходить 

свою негативну тенденцію і проявляється у застосуванні пасивного і 

активного примусу, заходів притягнення до відповідальності, які 

стимулюють, перш за все, зміну або припинення вже існуючих трудових 

правовідносин і опосередковують етапи їх розвитку, однак не є умовою 

виникнення трудових правовідносин, що, у свою чергу, характеризує 

відносини з організації і управління працею. 

Важливо зазначити, що в організаційно-управлінських відносинах 

примус не є аспектом прояву зазначеного принципу. Так, управління на рівні 

підприємства завжди є управлінням виробничим, трудовим процесом, який 

характеризується безпосереднім зв’язком робітничої сили (робітників) із 

засобами виробництва. В цих умовах сама управлінська діяльність 

адміністрації являє собою різновид виробничої праці, тому що адміністрація, 

виконуючи об’єктивно обумовлену колективним договором праці функцію 

його управління, тим самим одночасно виконує функцію сукупного 

робітника і в цьому розумінні є його органом. 

О.А. Хименко вважає, що організаційно-управлінські відносини 

спрямовані на впорядкування не тільки трудових, а й всієї системи відносин, 

що становлять предмет трудового права. Від них у тій чи іншій мірі залежить 

можливість їх встановлення, розвитку та припинення. Наприклад, такі 

правовідносини впливають на відносини по професійній підготовці і 

підвищенню кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві (колектив 

бере участь у підборі кандидатур для направлення на підвищення 

кваліфікації та навчання іншій професії), з нагляду за охороню праці 

(заслуховує звіт адміністрації) тощо[239, с. 372].  

Аналізуючи дане твердження, вкажемо, що ключовою особливістю 

організаційно-управлінських відносин у межах зазначеного принципу є 

застосування заохочення. Таке заохочення, яке містить правовий зміст, 

характеризується неоднорідним і суб’єктивним впливом на кожного 
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учасника досліджуваних правовідносин. Цей захід стимулювання, на відміну 

від заходів примусу, характеризується власне позитивним змістом. 

А.І. Рофе в цьому контексті стверджує, що у кожної людини рано чи 

пізно виникає потреба у визнанні, додаткових матеріальних цінностях – на 

що і спрямовані заохочення [317, с. 29]. При цьому заохочення є умовою 

існування організації праці і управління нею, адже воно стимулює окремі 

елементи для їх виникнення. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можемо стверджувати, що 

суть принципу динамізму правового впливу на суб’єктів трудових 

правовідносин у контексті розмежування організаційно-управлінських та 

охоронних відносин трудового права зводиться до таких його двох ознак:             

1) охоронні правовідносини трудового права зумовлюють розвиток, зміну і 

припинення трудових правовідносин; 2) організаційно-управлінські 

відносини зумовлюють виникнення, розвиток і зміну трудових 

правовідносин. Тобто охоронні та організаційні правовідносини 

відрізняються початковим і кінцевим етапами свого впливу на трудові 

правовідносини. 

Наступним принципом розмежування досліджуваних похідних від 

трудових правовідносин є принцип збалансованості ініціативності. Так, В.І. 

Щербина зазначає, що виокремлення охоронних відносин у самостійний 

різновид похідних від трудових відносин пояснюється діалектичним 

взаємозв’язком між обов’язком додержання дисципліни праці у трудових 

відносинах і притягненням до відповідальності за її невиконання або 

неналежне виконання [8]. Тобто активність у даних відносинах лежить на 

роботодавцеві і державі більшою мірою, ніж на працівникові. Крім цього, 

В.М. Толкунова стверджує, що до виникнення конкретних охоронних 

правовідносин з приводу порушення права чи невиконання обов’язку вже 

існують загальні охоронні правовідносини між його носієм і державою, що 

взяла на себе обов’язок охороняти право. Принципова різниця між 

загальними і конкретними охоронними правовідносинами полягає у різних 



 

 

285

передумовах їх виникнення [318, с. 92]. На наш погляд, виділення охоронних 

відносин у самостійну групу похідних від трудових поряд з організаційно-

управлінськими відносинами в єдиній системі трудового права дає 

можливість з’ясувати, від кого із суб’єктів трудових відносин виходить 

реакція та ініціатива на дії, що є правомірними чи неправомірними. 

Зміст цього принципу в межах охоронних правовідносин проявляється 

у наступному. По-перше, на основі вищезазначеного можна зробити 

висновок, що ініціатива в охоронних правовідносинах лежить більше на 

роботодавцеві, ніж на працівникові. По-друге, така ініціатива активно 

проявляється саме під час вчинення певних неправомірних дій. По-третє, 

специфіка відносин між працівником і роботодавцем обумовлюється 

переважною відсутністю ініціативи від юрисдикційного органу. По-четверте, 

реалізація заходів відповідальності в рамках охоронних правовідносин 

призводить до недооцінювання відмінностей між регулятивними та 

охоронними правовідносинами в межах трудового права [319, c. 7].  

Аналізуючи останнє твердження, ми вимушені констатувати, що 

ініціативність притягнення до відповідальності, застосування заходів 

примусу в межах охоронних правовідносин трудового права обумовлюється 

необхідністю підтримки трудової дисципліни. Обґрунтовуючи дане 

твердження, підтримуємо позицію М.В. Молодцова і В.Г. Сойфера, яка 

вказують на те, що трудову дисципліну в межах досліджуваного принципу 

розмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового 

права необхідно підтримувати за рахунок застосування заходів примусу, що 

застосовуються до тих, хто її порушує [320, с. 106]. У той же час Ж.І. 

Овсепян вказує, що примус у межах охоронних відносин трудового права з 

точки зору його формування та змісту є продуктом співвідношення волі двох 

рівнів – владних і підвладних [321, с. 8]. 

Аналізуючи наведені вище наукові позиції вчених-правників у 

контексті дослідження сутності принципу збалансованості ініціативності, 
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зазначимо, що в охоронних правовідносинах цей принцип функціонує 

завдяки інтересам правопорядку в межах трудового колективу. 

На думку С.В. Кожевникова, за допомогою примусу пригнічуються, 

піддаються тиску антисоціальні, неприйнятні для суспільства або окремої 

особи мотиви поведінки людини, обмежується свобода її дій, стимулюється 

бажана поведінка [322, с. 49]. Отже, ініціатива в охоронних правовідносинах 

здатна формувати підпорядкованість (субординацію) суб’єктів трудових 

правовідносин. 

Таким чином, принцип збалансованості ініціативності в охоронних 

правовідносинах трудового права має наступні прояви: 1) ініціатива в 

охоронних правовідносинах лежить більше на роботодавцеві; 2) така 

ініціатива активно проявляється саме під час вчинення певних 

неправомірних дій; 3) специфіка відносин між працівником і роботодавцем 

обумовлюється переважною відсутністю ініціативи від юрисдикційного 

органу; 4) реалізація заходів відповідальності в рамках охоронних 

правовідносин призводить до недооцінювання відмінностей між 

регулятивними та охоронними правовідносинами в межах трудового права; 

5) ініціатива в охоронних правовідносинах здатна формувати 

підпорядкованість (субординацію) суб’єктів трудових правовідносин. 

Розглядаючи прояви даного принципу в межах організаційно-

управлінських відносин трудового права, зазначимо, що О.М. Запорожець у 

власнму дисертаційному дослідженні з цього приводу вказує, що 

господарська влада роботодавця виявляється у процесі мотивації працівника 

як негативними, так і позитивними методами впливу на нього в контексті 

якісної субординації, відповідності очікуванням роботодавця. Підхід 

поширеного застосування примусових заходів, перекладення ініціативи у 

відносинах з організації і управління працею на роботодавця розширює 

змістовно імперативний метод правового регулювання і в кінцевому 

результаті призводить до суттєвого обмеження трудових та інших прав 

працівників [316, с. 16]. Аналізуючи дану позицію в контексті розкриття 
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змісту принципу збалансованості ініціативності, зазначимо, що демократична 

і соціальна держава в межах організаційно-управлінських відносин 

трудового права фактично не застосовує примус. Разом з тим ініціативність у 

даному комплексі похідних від трудових відносин більшою мірою лежить на 

працівникові.  

М.І. Іншин у цьому аспекті зазначає, що основними методами 

соціального управління у демократичному суспільстві є методи переконання, 

виховання, а також заохочення [312]. Можливість застосування примусу – це 

право, але не обов’язок роботодавця. Тому збалансованість ініціативності у 

відносинах з організації і управління працею з метою подальшої експансії 

трудового права повинна лежати на працівниках. 

Сьогодні можливим видається стверджувати, що роботодавча 

правосуб’єктність господарських товариств у питаннях виникнення трудових 

відносин із членами їх виконавчого органу реалізується загальними зборами 

учасників (акціонерів) товариства, що на цей час є достатньо 

неврегульованим у положеннях діючої нормативно-правової бази. Така 

ініціативність, її подвійний господарсько-трудовий статус визначає 

ініціативність трудового колективу у вирішенні питань, що потребують 

нагального врегулювання. 

Виступаючи у декількох своїх суб’єктних різновидах, організаційно-

управлінські відносини трудового права виражають дію або безпосередньої 

виробничої демократії, або опосередкованої. Разом з цим ці правовідносини 

виражають пріоритет управлінських повноважень роботодавця (власника 

майна, підприємця) [239, с. 372]. Аналізуючи дане твердження, зауважимо, 

що поняття «відносини з організації і управління працею» у своїй назві 

містить активний процес. В.С. Венедиктов зазначає, що при організації праці 

і управління нею працівнику повинні бути створені умови для виконання ним 

своїх конкретних трудових обов’язків [78, c. 12]. 

Хоча в даному контексті слід зауважити, що організаційно-

управлінські відносини трудового права, шляхи та засоби досягнення 
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поставлених цілей має визначати підприємство самостійно, за власною 

ініціативою обираючи оптимальні варіанти управління та моделі організації 

за рахунок так званої особистої і колективної ініціативи, відмежовуючись 

таким чином від охоронних правовідносин трудового права, у яких фактично 

за межі особистої ініціативи вийти важко. 

Компетенція і повноваження трудового колективу і його виборного 

органу визначаються у статуті підприємства, установи, організації. У статуті 

підприємства визначається також орган, який має право представляти 

інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, 

профспілковий орган тощо) [323, с. 101].  

Аналізуючи зазначені наукові позиції, стверджуємо, що негативною 

тенденцією на фоні вищезазначеного є виключення трудового колективу із 

суб’єктів трудового права у проекті Трудового кодексу України [196]. 

Вважаємо, що ініціативність самоврядного принципу повинна мати додаткові 

можливості свого вияву, зокрема і через діяльність трудових колективів.  

Отже, станом на сьогодні вимоги часу диктують наступні прояви 

принципу ініціативності у організаційно-управлінських відносинах 

трудового права: 1) ініціативність у даних відносинах повинна зміщувати 

пріоритети від працівника до роботодавця і забезпечувати відповідний 

зворотний зв’язок; 2) визначна роль повинна належати у виявленні ініціативи 

трудовим колективам; 3) вибір моделі організації праці і управління нею 

лежить на роботодавцеві; 4) існування колективної  ініціативи поряд з 

особистою.  

Наступним принципом, який необхідно охарактеризувати, є принцип 

регулюючого впливу. Зазначимо, що в охоронних правовідносинах даний 

принцип проявляє себе дуже своєрідно. Так, охоронні правовідносини в 

трудовому праві завжди характеризуються двостороннім зв’язком. Норма 

трудового права, надаючи правову можливість одному суб’єкту, одночасно 

покладає обов’язок на іншу. Тобто в охоронних правовідносинах не може 

бути уповноваженої особи, коли немає зобов’язаної.  
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Регулятивний вплив не оминає охоронних як похідних від трудових 

правовідносин. Основу змісту охоронних правовідносин становить обов’язок 

порушника зазнати несприятливих наслідків. У той же час порушник може 

вимагати від роботодавця дотримання порядку і правил притягнення 

працівника до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності. Важливо 

зазначити, що вчинення працівником порушення дисципліни праці породжує 

у роботодавця комплекс прав і обов’язків, що не входять у зміст трудових 

правовідносин. Разом із цим працівник набуває певних обов’язків щодо 

роботодавця і має права, які реалізуються в рамках охоронних 

правовідносин, що є безпосереднім виявом принципу регулюючого впливу. 

Виходячи з даного твердження, підтримуючи подібну думку, Л.О. 

Сироватська також вважає, що права і обов’язки, які можуть виникнути між 

працівником і роботодавцем, мають бути виведені за межі трудових 

правовідносин і вважатися «тісно пов’язаними з трудовими» [186, с. 88-90]. 

Тільки цією ознакою можна пояснити наявність у комплексі відносин, що 

регулюються трудовим правом, відносин, тісно пов’язаних з трудовими – 

відносин з відшкодування шкоди, відносин з розгляду трудових спорів, 

дисциплінарних правовідносин. 

В.І Щербина зазначає, що в охоронних відносинах одна особа є 

уповноваженою вчиняти дії, які дозволяють реалізувати право або ж 

виконати у примусовому порядку обов’язок іншою стороною. Сторона – 

порушник права, переважно має обов’язки з вчинення дій, що є позитивними 

і корисними для уповноваженої сторони. Для виникнення конкретних 

охоронних правовідносин, окрім відповідної норми права, необхідна 

наявність конкретних суб’єктів цих відносин, акта застосування норми права, 

що їх конкретизує, і особливого юридичного факту – правопорушення [8, с. 

89-90]. Однак ми не погоджуємося з тим, що в межах досліджуваного 

принципу регулюючого впливу охоронні правовідносини існують лише в 

межах правопорушень, притягнення до відповідальності. Приймаючи певні 

нормативно-правові акти у сфері правового регулювання праці, держава бере 
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на себе зобов’язання здійснювати охорону трудових прав працівників і 

роботодавців, виконання в цій частині сторонами трудових і пов’язаних з 

ними правовідносин своїх обов’язків, дотримання нормативних положень. 

Отже охоронні правовідносини в межах даного принципу мають 

наступні свої прояви: 1) ними обумовлюється зворотній зв’язок між 

управляючою і зобов’язаною стороною похідних від трудових 

правовідносин; 2) працівник набуває певних обов’язків у взаємозв’язку з 

роботодавцем і має права, які реалізуються в рамках охоронних 

правовідносин. 

Розглядаючи прояви принципу регулюючого впливу в організаційно-

управлінських відносинах трудового права, варто зазначити, що їх зміст 

передбачає обов’язковий однаковий підхід до усіх учасників таких відносин. 

О.В. Старчук вказує, що необхідність застосування однакових стандартів 

прав і обов’язків до всіх осіб без винятку характеризує, зокрема, відносини з 

організації і управління працею на підприємстві, в установі, організації [228,             

с. 78]. 

Аналізуючи дане твердження, можемо констатувати стабільність 

прояву регулюючого впливу в організаційно-управлінських відносинах 

трудового права, порівняно з охоронними. На підтвердження цього прояву 

зазначимо думку М.Г. Кравченка, який стверджує, що право впливає на 

суспільні відносини через закріплення основних (регулятивна статична 

функція), оформлення, розвиток (регулятивна динамічна функція), охорону 

панівних відносин і витіснення відносин, не бажаних для суспільства [239, с. 

130]. На думку О.І. Процевського, цим функціям відповідають певні види 

правовідносин [5, c. 82]. Підтримуючи цю позицію, зазначимо, що 

організаційно-управлінські відносини трудового права в межах даного 

принципу характерно проявляються саме завдяки регулятивній динамічній 

функції, оскільки стабілізують розвиток трудових та інших правовідносин за 

рахунок активного залучення всіх учасників процесу праці до менеджменту 

на підприємстві, в установі, організації. 
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М.М. Вопленко вказує, що реалізація права виявляє організаційно-

управлінські особливості втілення загальних правових приписів у практичній 

діяльності і поведінці суб’єктів. У проблемі реалізації права основним є 

питання про форми і методи втілення правових норм у суспільне життя [324, 

c. 36]. У цьому контексті видається необхідним визначити другий прояв 

принципу регулюючого впливу в межах організаційно-управлінських 

відносин трудового права – реалізацію трудо-правових норм і їх вплив на 

організаційно-управлінську сферу як на практичну діяльність. Як зауважує 

Д.А. Керімов, лише у русі виявляється перехід від можливості до дійсності, а 

у втіленні правових норм в урегульованих відносинах виявляється його 

призначення, дієвість. Право виявляє перетворюючу силу не саме по собі, а у 

процесі впливу на розвиток соціальної дійсності [325, c. 43]. В організаційно-

управлінських відносинах трудового права основною формою реалізації 

правових норм є правовідносини, через які здійснюється перехід правової 

можливості в реальність, соціальну дійсність. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо констатувати, що 

проявами принципу регулюючого впливу в межах організаційно-

управлінських відносин трудового права є: 1) стабільність регулюючого 

впливу у відносинах з організації і управління працею як складової предмета 

трудо-правового регулювання; 2) характерний прояв організаційно-

управлінських відносин трудового права в межах даного принципу 

забезпечується регулятивною динамічною функцією, оскільки вона 

стабілізує розвиток трудових та інших правовідносин за рахунок активного 

залучення всіх учасників процесу праці до менеджменту на підприємстві, в 

установі, організації. 

Таким чином, зміст принципу регулюючого впливу в межах 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносин трудового права 

охоплює широку сферу практичної реалізації охоронних, зобов’язальних і 

заборонних норм трудового права. Їх вияв у кожній ситуації на виробництві 
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залежить від волі і взаємодії сторін трудових правовідносин – працівника і 

роботодавця. 

Ще одним принципом розмежування організаційно-управлінських та 

охоронних відносин у трудовому праві є принцип єдності та диференціації 

правового регулювання праці. І.О. Снігірьова визначає єдність і 

диференціацію як тенденцію у розвитку правового регулювання трудових 

відносин. Тому під час дослідження співвідношення уніфікації й 

диференціації в трудовому праві відзначається тенденція до єдності 

правового регулювання умов праці, яка ґрунтується на поступовому 

зближенні умов праці, на ліквідації існуючих розмежувань між розумовою та 

фізичною працею тощо [326, c. 88]. 

Аналізуючи зазначене, вкажемо, що охоронні правовідносини в 

трудовому праві також підпадають під дію цього принципу. Його дія 

залежить від правових умов юридичної відповідальності, застосування 

заходів примусу і попередження вчинення трудових правопорушень. Все 

вищеперераховане спрямоване на підвищення рівня трудової дисципліни, 

авторитетності рішень роботодавця. Зазначимо, що в межах охоронних 

правовідносин даний принцип проявляється більшою мірою саме в єдності. 

Єдність регулювання охоронних правовідносин полягає в поширенні 

встановлених трудових прав і обов’язків на всіх працівників незалежно від 

фактичних умов праці, особистості працівника; притягненні до однакових 

видів відповідальності, застосуванні однакових заходів примусу в процесі 

праці.  

Як слушно зауважує Я.А. Карасьов, право не може не враховувати 

об’єктивних обставин, зумовлених специфікою галузей виробництва, 

професійними, статевими, віковими особливостями працівників, 

місцезнаходженням підприємств тощо, які потребують особливого підходу 

до правового забезпечення умов праці. Всі ці обставини в кінцевому 

підсумку призводять до відхилення від єдиних правил, що регулюють 
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застосування праці і вимагають спеціальних норм, які пристосовують 

загальні правові приписи до специфічних умов праці [327, c. 22]. 

Погоджуючись із наведеними твердженнями, зазначимо, що ще одним 

характерним проявом єдності в межах охоронних правовідносин трудового 

права слід вважати її імперативність, оскільки трудовому праву в цілому 

притаманна невідворотність відповідальності за самовільну диференціацію 

положень у тому випадку, коли підлягають застосуванню виключно загальні 

правила. 

Так, єдиними для всіх власників підприємств, установ, організацій 

(роботодавців) в межах охоронних правовідносин виступають норми закону 

(ст. 22 Кодексу законів про працю України [7]) щодо заборони 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, заборони звільнення 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184 Кодексу законів про працю 

України), заборони вимагати при укладенні трудового договору деяких 

відомостей та документів (ст. 25 Кодексу законів про працю України). 

Водночас прояви цього принципу в охоронних правовідносинах 

визначаються тим, що єдність не перешкоджає тому, щоб закон 

установлював неоднакові норми стосовно категорій осіб, що перебувають у 

різному положенні. Така диференціація норм певною мірою проявляється і у 

охоронних правовідносинах трудового права. Зазначимо, що С.Л. Рабінович-

Захарін під диференціацією розумів такі розходження в нормах трудового 

права для різних працівників, що випливають із характеру та змісту трудових 

відносин [328,  c. 100].  

Диференціацію охоронних правовідносин часто зводять до 

встановлення різних переваг для тих чи інших категорій працівників при 

притягненні останніх до відповідальності. У зв’язку з цим важко погодитись 

із позицією деяких авторів, які зводять зміст диференціації до спрощеної 

схеми, відповідно до якої спеціальний закон завжди відміняє дію загального 

закону [329, c. 44]. 
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На думку С.А. Іванова, Р.З. Лівшиця та Ю.Г. Орловського, завданням 

диференціації є індивідуалізація загальної правової норми стосовно окремих 

категорій працівників, які володіють неоднаковими здібностями або 

працюють в різних умовах [330, c. 118]. У свою чергу Н.Ю. Щербюк 

зазначає, що диференціація відображає специфіку правового регулювання 

праці окремих категорій працівників із врахуванням особливостей, 

зумовлених об’єктивними і суб’єктивними факторами. Здійснюючи 

диференціацію, законодавець враховує важкість, шкідливість, небезпеку 

умов праці працівника, а також фізіологічні особливості його організму [331, 

c. 9]. 

З вищевикладеного випливають наступні прояви принципу єдності і 

диференціації в межах охоронних правовідносин трудового права:             

1) притягнення до однакових видів відповідальності, застосування однакових 

заходів примусу в процесі праці; 2) невідворотність відповідальності за 

самовільну диференціацію положень у випадку, коли підлягають 

застосуванню виключно загальні правила; 3) індивідуалізація 

відповідальності працівників і роботодавців. 

Натомість в межах організаційно-управлінських відносин трудового 

права цей принцип проявляє себе з іншого боку. Так, С.М. Прилипко 

зазначає, що характерна для трудового права єдність свідчить про внутрішній 

нерозривний зв’язок усієї сукупності норм, що впорядковують відносини у 

сфері праці [332, c. 92]. Водночас Ф.М. Левіант, досліджуючи поняття 

єдності, зазначала, що єдність виступає однією з важливих особливостей 

трудового права і повинна трактуватись як загальність і обов’язковість 

основних правових приписів саме організації праці, які закріплені в 

Конституції України та інших нормативних актах державної влади незалежно 

від виду і характеру трудових відносин [333, c. 45]. 

Аналізуючи зазначені точки зору, можемо стверджувати про 

властивість організаційно-управлінських відносин, яка проявляється у межах 

принципу єдності і диференціації трудового права – це 
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загальнообов’язковість і підвищена імперативність правових приписів у цій 

сфері поряд із диспозитивними началами управлінського процесу із 

гарантуванням виробничої демократії. На нашу думку, єдність правового 

регулювання праці – це цілеспрямована, імперативна, всезагальна і 

універсальна діяльність загальних норм трудового законодавства, що полягає 

у забезпеченні реалізації рівності суб’єктів трудових правовідносин у процесі 

організації і управління процесом праці. 

Що стосується проявів диференціації, то як ми уже зазначали, 

охоронним правовідносинам більше властива єдність. Натомість 

організаційно-управлінським відносинам у сфері трудового права більшою 

мірою властива диференціація. Так, на думку В.Я. Бурака, диференціація 

правового регулювання досягається завдяки: 

          –      конкретизації загальних правових норм; 

–     встановленню додаткових пільг і переваг для працівників 

порівняно з чинним законодавством; 

   –     прийняттю локальних норм з тих питань, які взагалі не 

врегульовані в централізованому порядку [334, c. 8]. 

Останній пункт у даному переліку важливо співвідносити саме з 

існуванням і функціонування організаційно-управлінських відносин 

трудового права, їх розвитком, зміною і припиненням. Саме прояв 

диференціації правових норм при розробці локальних нормативних актів в 

межах конкретного підприємства, установи, організації є формою участі у 

відносинах з організації і управління працею як працівників, так і 

роботодавців. 

Отже станом на сьогодні можна стверджувати про наявність наступних 

проявів принципу єдності і диференціації в межах організаційно-

управлінських відносин трудового права: 1) загальнообов’язковість і 

підвищена імперативність правових приписів у цій сфері поряд із 

диспозитивними началами управлінського процесу із гарантуванням 

виробничої демократії;               2) прояв диференціації правових норм при 
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розробці локальних нормативних актів в межах конкретного підприємства, 

установи, організації є формою участі у відносинах з організації і управління 

працею як працівників, так і роботодавців. 

Таким чином, принцип єдності та диференціації у сфері праці в межах 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у сфері праці 

проявляється у встановленні загальних правил та виокремленні 

особливостей, які допоможуть збалансувати примусовий і стимуляційний 

вплив на учасників похідних від трудових відносин з метою забезпечення 

належного і сталого функціонування процесу праці. 

З врахуванням вищевикладеного, зважаючи на правові аспекти 

принципів розмежування охоронних та організаційних відносин трудового 

права, вважаємо за необхідне запропонувати наступний їх систематизований 

виклад:  

1) принцип динамізму правового впливу на суб’єктів, який має такі 

прояви: а) охоронні правовідносини трудового права зумовлюють розвиток, 

зміну і припинення трудових правовідносин; б) організаційно-управлінські 

відносини зумовлюють виникнення і зміну трудових правовідносин;  

2) принцип збалансованості ініціативності, який в охоронних 

правовідносинах трудового права має наступні прояви: а) ініціатива в 

охоронних правовідносинах лежить більше на роботодавцеві; б) така 

ініціатива активно проявляється саме під час вчинення певних 

неправомірних дій; в) специфіка відносин між працівником і роботодавцем 

обумовлюється переважною відсутністю ініціативи від юрисдикційного 

органу; г) реалізація заходів відповідальності в рамках охоронних 

правовідносин призводить до недооцінювання відмінностей між 

регулятивними та охоронними правовідносинами в межах трудового права; 

ґ) ініціатива в охоронних правовідносинах здатна формувати 

підпорядкованість (субординацію) суб’єктів трудових правовідносин. 

В організаційно-управлінських відносинах трудового права він має такі 

прояви: а) ініціативність у даних відносинах повинна зміщувати пріоритети 
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від працівника до роботодавця і забезпечувати відповідний зворотний 

зв’язок; б) визначальна роль у виявленні ініціативи повинна належати 

трудовим колективам; в) вибір моделі організації праці і управління нею 

лежить на роботодавцеві; г) існування колективної ініціативи поряд з 

особистою; 

3) принцип регулюючого впливу, який проявляє себе: 

–  в охоронних правовідносинах трудового права: а) ним 

обумовлюється зворотній зв’язок між управляючою і зобов’язаною стороною 

похідних від трудових правовідносин; б) працівник набуває певних 

обов’язків у взаємозв’язку з роботодавцем і має права, які реалізуються в 

рамках охоронних правовідносин. 

– в організаційно-управлінських відносинах трудового права:            

а) стабільність регулюючого впливу у відносинах з організації і управління 

працею як складової предмета трудо-правового регулювання; б) 

організаційно-управлінські відносини трудового права в межах даного 

принципу проявляються характерно саме завдяки регулятивній динамічній 

функції, оскільки стабілізують розвиток трудових та інших правовідносин за 

рахунок активного залучення всіх учасників процесу праці до менеджменту 

на підприємстві, в установі, організації; 

4) принцип єдності і диференціації правового регулювання праці, що 

полягає в наступному: 

– в охоронних правовідносинах трудового права: а) притягнення до 

однакових видів відповідальності, застосування однакових заходів примусу в 

процесі праці; б) невідворотність відповідальності за самовільну 

диференціацію положень у випадку, коли підлягають застосуванню 

виключно загальні правила; в) індивідуалізація відповідальності працівників 

і роботодавців. 

– в організаційно-управлінських відносинах трудового права:             

а) загальнообов’язковість і підвищена імперативність правових приписів у 

цій сфері поряд із диспозитивними началами управлінського процесу із 
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гарантуванням виробничої демократії; б) прояв диференціації правових норм 

при розробці локальних нормативних актів у межах конкретного 

підприємства, установи, організації є формою участі у відносинах з 

організації і управління працею як працівників, так і роботодавців. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного, характеризуючи сутність і 

систематизуючи принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права, відбувається перехід кількісних 

змін у законодавстві в якісні, наукового обґрунтовані засади для усунення 

колізій, заповнення прогалин, ліквідації проблем правового регулювання 

праці. Потреба реформування трудового законодавства у зв’язку з 

ратифікацією Угоди про асоціацію ставить перед Україною нове завдання – 

вдосконалити співвідношення похідних відносин від трудових між собою у 

внутрішній взаємообумовленості та взаємозалежності з урахуванням 

соціальної, економічної, правової, екологічної складових і забезпечення 

сталого розвитку ринку праці в Україні, підвищення конкурентоздатності 

його суб’єктів. Разом з тим, невирішеними на рівні наукових досліджень 

залишаються питання критеріїв розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у сфері праці, що зумовлює висловлення принципово 

нових концепцій з удосконалення сучасного бачення предмета трудового 

права як самостійної галузі. 

 
4.2 Критерії співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві 

 

Актуальність нашого дослідження обумовлюється існуванням 

численних правових колізій, які виникли на фоні теоретичного практичного 

«змішування», необґрунтованого об’єднання правового масиву норм, які 

регулюють охоронні та організаційно-управлінські відносини в трудовому 

праві. Через відсутність належного наукового обґрунтування така ситуація 

призводить до зміщення акцентів на користь господарсько-правового, 
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адміністративно-правового, цивільно-правового, іншого галузевого, але не 

трудо-правового регулювання. Тому необхідним є розробка цілісної системи 

критеріїв розмежування охоронних та організаційних відносин у трудовому 

праві з метою подолання прогалин та усунення колізій у трудовому 

законодавстві. 

Термін «критерій» у Тлумачному словнику української мови 

визначається як: 1) підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; 

мірило; 2) мірило істинності, вірогідності людських знань, їх відповідності 

об’єктивній дійсності [335, c. 349-350]. Водночас у Словнику іншомовних 

слів дане поняття вказано як таке, що походить від грец. «criteria» – засіб 

судження і вживається у таких значеннях: 1) мірило для визначення, оцінки 

предмета, явища; 2) ознака, взята за основу класифікації [243, c. 305]. У 

Словнику Брокгауза і Ефрона розрізняються логічні (формальні) і емпіричні 

(експериментальні) критерії істинності. Формальним критерієм істини 

служать логічні закони, тобто все, що не містить у собі суперечності, є 

логічно правильним. Емпіричними критеріями істинності служить 

відповідність знань експериментальним даним, наприклад: «критерій 

придатності об’єкта», «критерій переваги об’єкта», «критерій достовірності 

результатів» тощо [336, c. 1033]. Аналізуючи дані твердження, приходимо до 

висновку, що критерієм в довідковому розумінні є логічне і емпіричне 

начало, підстава, мірило, за допомогою якого здійснюється визначення місця 

і оцінка явищ, предметів, процесів. 

Однак в правовому розумінні значення поняття «критерій» не є таким 

однозначним. На думку теоретиків права, критерії правомірної поведінки 

(правомірності) – такі, що піддаються вимірюванню, опису і фіксації 

об’єктивні підстави визнання поведінки (дій, бездіяльності, діяльності, інших 

форм соціально значущої активності) відповідним природі права, його 

принципам і конкретним приписам; це ознаки, що дозволяють розмежувати 

правомірне (правове) від неправомірного (неправового) [337, c. 343]. Як 

зазначає Ф.Б. Штівельберг, вживані в науці трудового права різними 
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вченими поняття «критерії розмежування» і «фактори розмежування» є 

синонімічними і означають одне і те ж явище, яке науковець вважає більш 

правильним іменувати «підставами» [338, c. 5]. Однак ми не погоджуємося з 

такою думкою і аргументуємо нашу позицію тим, що критерії слугують 

властивостями розрізнення, а фактори – напрямами такого процесу, в той же 

час підстави є нічим іншим як базою, основою, нормативно вираженою 

обставиною, від якої залежить диференціація, розмежування. 

Розглядаючи думки вчених щодо розуміння поняття «розмежування», 

зазначимо, що, на думку Е.Г. Тучкової, критерії (підстави) розмежування – 

це обставини, визнані державою соціально значущими, з урахуванням яких 

вона гарантує конкретну міру споживання соціальних благ у вигляді певного 

соціального стандарту» [339, c. 403].  

Є.В. Астраханцева визначає «правовий критерій розмежування 

відносин сфері праці» як об’єктивно існуючі, стійкі, науково обґрунтовані, 

визнані законодавцем суспільно значущі обставини, які обумовлюють 

необхідність встановлення відмінностей у правовому регулюванні праці та 

соціального забезпечення» [340, с. 9]. 

Проаналізувавши наведені позиції вважаємо за доцільне сформулювати 

власне визначення правових критеріїв розмежування правовідносин в 

трудовому праві як науково обґрунтованих, стійких обставин, властивостей, 

ознак, що слугують мірилом розрізнення одного виду суспільних відносин 

від іншого в межах та поза межами однієї системи. 

Наше дослідження ми будуватимемо на дослідженні критеріїв 

розмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, що знаходяться в рамках однієї системи, взаємозалежні і 

обумовлені внутрішньою динамікою даної системи, її якісними і кількісними 

характеристиками. 

Зазначимо, що, проаналізувавши наукову літературу, вимушені 

констатувати, що єдиних критеріїв розмежування охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві вченими-
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правниками не визначається. Хоча і у цій царині помітні певні напрацювання 

сучасних представників науки трудового права.  

Як визначає А.В. Протченко, критерії розмежування правових відносин 

в трудовому праві як у самостійній галузі права можна поділити на 

об’єктивні і суб’єктивні [341, c. 48]. 

Як бачимо, такі критерії встановлюються у нерозривному зв’язку з 

елементним складом правовідносин, а саме суб’єктно-об’єктною його 

частиною. Враховуючи факт різнорідного втілення цих елементів, їх 

внутрішнє співвідношення з юридичними фактами і суб’єктивними правами 

та обов’язками, зазначимо, що надзвичайно важко буде здійснити 

розмежування, адже необхідно буде враховувати специфіку кожної складової 

порівнюваних правовідносин. 

Так, пропонуючи різноманітні класифікації критеріїв розмежування 

відносин у сфері правового регулювання праці, що використовує 

законодавство України, В.І. Прокопенко виділяє, зокрема, такі з них у сфері 

трудового права загалом: 1) зa змістом (сукупністю суб’єктивних прав і 

обов’язків, що належать працівникові і роботодавцям, іншим учасникам 

трудових і похідних від них відносин); 2) зa суб’єктом (суспільнa значущість 

трудової функції, що виконується працівником); 3) за об’єктом (нaціональнa 

нaлежність засобів виробництва; нaлежність підприємства до державної 

форми власності; ставлення працівника до мaйнa підприємствa, устaнови, 

оргaнізaції); 4) зa юридичним фaктом ( тривaлість строку дії трудового 

договору (тимчaсова чи сезоннa роботa; вчинення правопорушення; 

включення до трудового колективу підприємства, установи, організації) [214, 

с. 84]. 

Такий же поділ є характерним не тільки в межах загалом трудового 

права як галузі, але й у межах похідних відносин трудо-правового 

регулювання, зокрема охоронних та організаційно-управлінських. Зазначимо, 

що саме в межах цих видів відносин вважаємо за доцільне на основі 

існуючих наукових здобутків доктрини трудового права визначити наступні 
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критерії розмежування охоронних та організаційних відносин: 1) за змістом; 

2) суб’єктний критерій; 3) об’єктний критерій; 4) юридичний факт. 

 Вважаємо, що така класифікація критеріїв розмежування пов’язаних з 

трудовими відносин відобразить класичний теоретико-правовий підхід до 

структури відносин як передовсім правового явища соціальної дійсності, 

структурними складовими якого є суб’єктивні права і обов’язки сторін, 

суб’єкт, об’єкт і юридичний факт. 

Характеризуючи перший критерій розмежування охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права, а саме зміст, варто 

зазначити, що дані правовідносини різняться в частині як вольової, так і 

інтелектуальної складової. 

Зміст у межах охоронних правовідносин трактується вченими на основі 

комплексного, багатостороннього підходу. С.С. Алєксєєв, зокрема, зазначає, 

що специфічним, властивим тільки правовідносинам, змістом є суб’єктивні 

права і обов’язки, тобто юридичний зміст. Разом із тим, з позицій діалектико-

матеріалістичного трактування права принципове методологічне, 

конструктивне значення має виділення в правовідносинах їх матеріального 

змісту, який нерозривно пов’язує правовідносини з реальними відносинами, 

фактичними соціальними процесами [342, с.113]. 

Розглядаючи наукові позиції представників науки трудового права,            

В.І. Щербина зазначає, що трудові відносини – це відносини регулятивного 

характеру, в яких сторони трудового договору реалізують свої позитивні 

суб’єктивні права і покладені на них юридичні обов’язки. Охоронні 

правовідносини, в яких реалізуються заходи відповідальності та інші заходи 

правового примусу, характеризуються особливим набором прав та 

юридичних обов’язків, для яких характерним є безумовне здійснення 

забезпечувальних дій примусового характеру [8, с. 86].  

Аналізуючи дане твердження, можемо констатувати, що саме в цьому 

проявляється зв’язок охоронних правовідносин з трудовими, адже в 

більшості охоронні правовідносини сприяють розвитку і подальшому 
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функціонуванню трудових правовідносин (як ми визначили у попередньому 

підрозділі дисертаційного дослідження) завдяки, зокрема, принципу 

динаміки. Водночас питання змісту, а саме оригінального набору 

суб’єктивних прав та обов’язків учасників охоронних правовідносин є 

умовою належного розмежування їх з організаційно-управлінськими 

відносинами трудового права в частині тих правомочностей, які стабілізують 

процес волевиявлення під час реалізації примусових заходів у межах 

трудового права. 

Погоджуємося з думкою С.С. Алєксєєва, який, вказуючи на відмінність 

охоронних правовідносин від регулятивних (а в нашому випадку 

регулятивними відносинами виступають в межах трудового права, зокрема, 

організаційно-управлінські), вважає, що такі відносини відрізняються не 

тільки підставою виникнення, але й змістом суб’єктивних прав і обов’язків, 

співвідношенням останніх між собою. Зокрема в охоронних правовідносинах 

однією зі сторін виступає орган, який наділений владними повноваженнями 

стосовно іншої (винної) сторони, обов’язок якої полягає в тому, що вона 

зазнає наслідків, передбачених санкцією порушеної норми [342, c. 93]. Однак 

поряд з цим варто зауважити, що в межах охоронних правовідносин 

трудового права здійснюється так званий «взаємозамінний» процес – одна 

особа має належні їх повноваження вчиняти певні дії або їх не вчиняти, що 

дозволяють їй реалізувати належним чином її права або ж у примусовому 

порядку виконати обов’язок протилежній стороні. Сторона-порушник 

переважною мірою наділена обов’язками із вчинення дій, які є корисними 

для уповноваженої сторони. 

Процес формування і виникнення охоронних правовідносин також 

пов’язаний із змістом трудових правовідносин, адже не виходить за межі 

трудо-правової правосуб’єктності. Зміст охоронних правовідносин у 

трудовому праві спершу формується під впливом змісту трудових відносин. 

В охоронних правовідносинах неможливо існування некореспондуючих прав 

та обов’язків. Наприклад, праву роботодавця притягувати працівника до 
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дисциплінарної і/або матеріальної відповідальності кореспондує обов’язок 

працівника зазнати дисциплінарних стягнень і/або відшкодувати матеріальну 

шкоду, завдану роботодавцеві у процесі здійснення трудової діяльності. 

Якісні зміни, що відбуваються в частині змісту охоронних 

правовідносин у разі невиконання працівником своїх трудових обов’язків, 

породжують виникнення відповідних прав роботодавця і, відповідно, 

охоронних правовідносин як самостійного виду похідних відносин у сфері 

трудового права. Як зазначає С.В. Ковальський, стосовно значної групи 

відносин засоби непримусового характеру виявляються недостатніми або 

нестійкими факторами їх стабільності та повторюваності. Тому характерним, 

зокрема і для трудового права, є типізація відповідальності і примусових 

заходів, індивідуалізації оцінки кожного конкретного правопорушення. 

Комплекс суб’єктивних прав і обов’язків у межах охоронних правовідносин 

спрямований на ствердження правомірної поведінки у конкретних 

відносинах регуляції [343, c. 145].  

Із зазначеного випливає, що правовий зміст охоронних правовідносин в 

трудовому праві є своєрідним в силу його залежності від суб’єктивних прав і 

обов’язків, якими наділені сторони власне трудових правовідносин – 

працівник  та роботодавець, і знаходиться у прямо пропорційній залежності 

від примусових заходів трудового права. Але потрібно зауважити, що така 

залежність не є всеохоплюючою і переважно проявляється лише на 

початкових стадіях формування охоронних правовідносин у трудовому праві. 

І.М. Ваганова зазначає, що воля, як правило є результатом 

усвідомлення працівником зовнішнього примусу та його узгодження зі своєю 

волею. Виходячи з такого розуміння, вкажемо, що не можна змусити і 

працівника діяти або не діяти проти власної волі. Так у охоронних 

правовідносинах, при відстороненні працівника від роботи, він перестає 

виконувати свої трудові обов’язки цілком свідомо. Працівник усвідомлено 

залишає власне робоче місце, прийнявши рішення підпорядкуватися вимозі 
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керівника, хоча дана вимога виходить за межі його інтересів і бажань, але не 

волі [312, с. 26]. 

Тобто, комплекс суб’єктивних прав і обов’язків у межах охоронних 

правовідносин виходить за межі простої сукупності і характеризується тим, 

що носить змішаний характер. Можливість роботодавця діяти, яка надана 

йому правовими нормами, є його обов’язком, створює для нього певну 

суспільну необхідність діяти (приклад з відстороненням від роботи 

працівника, зокрема у випадку, якщо останній перебуває на роботі у 

нетверезому стані). 

Інтелектуальний характер правового примусу в межах охоронних 

правовідносин трудового права полягає в усвідомленні особою наслідків 

застосування заходів примусового характеру, розумінні їх суспільної користі 

та цілей [312, c. 26].  

Так дії роботодавця із попередження перебування працівника на роботі 

у нетверезому стані ставлять перед собою мету відвернення несприятливих 

наслідків, які можуть виникнути. Крім цього, варто зазначити, що характер 

обмежень, які застосовуються до суб’єктів охоронних правовідносин в 

трудовому праві, і додаткових обов’язків залежить від підстав застосування 

примусового акту, а також способів впливу на суб’єкта.  

Тож на основі комплексного аналізу трудового законодавства можна 

сформувати невиключний перелік прав і обов’язків суб’єктів охоронних 

правовідносин (працівника і роботодавця), які є наріжними точками 

розмежування даного виду відносин з організаційно-управлінськими 

відносинами трудового права. У працівника є наступні права, які мають 

значення для даного критерію розмежування: 1) надання йому роботи, 

обумовленої трудовим договором; 2) захист своїх трудових прав, свобод та 

інтересів всіма не забороненими законом способами; 3) відшкодування 

шкоди, заподіяної працівникові у зв’язку з виконанням ним трудових 

обов’язків, і компенсацію моральної шкоди. Поряд із цим працівник 

зобов’язаний в межах охоронних правовідносин трудового права: 1) 
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дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку організації; 2) 

дотримуватися трудової дисципліни; 3) дбайливо ставитися до майна 

роботодавця; 4) зазнавати негативних наслідків у випадку порушення прав 

роботодавця, завдання йому, його майну шкоди в межах, передбачених 

законодавством, трудовим договором. 

Поряд з цим роботодавець в межах охоронних правовідносин 

трудового права наділений наступними правами: 1) вимагати від працівників 

виконання ними трудових обов’язків і дбайливого ставлення до майна 

роботодавця та інших працівників, дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку організації; 2) залучати працівників до матеріальної та 

дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому законодавством. 

Та поряд з цим роботодавець наділений і певними обов’язками у сфері 

охоронних правовідносин трудового права, які творять критерій 

розмежування змісту з організаційно-управлінськими відносинами, зокрема 

такі, як: 1) надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором; 

2) відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв’язку з виконанням 

ними трудових обов’язків, а також компенсувати моральну шкоду в порядку 

та на умовах, які встановлені законодавством; 3) нести тягар негативних 

наслідків у випадку застосування до нього примусових заходів. 

Таким чином, зміст охоронних правовідносин трудового права 

дозволяє охопити широку сферу правового впливу на трудові 

правовідносини, адже суб’єктивні права і обов’язки, які визначені нами 

вище, виступають своєрідною гарантією, що убезпечує власне трудові 

правовідносини від порушень, посягань, та водночас виступає основою, яка 

забезпечує реалізацію інших суб’єктивних прав і обов’язків в структурі 

сучасного предмета трудо-правового регулювання. 

Розглядаючи особливості змісту суб’єктивних прав і обов’язків в 

межах організаційно-управлінських правовідносин трудового права 

зазначимо, що вони мають власну своєрідну специфіку, яка яскраво 
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контрастує з суттю суб’єктивних прав та обов’язків охоронних 

правовідносин трудового права. 

Так, як вказує К.М. Гусов, зміст організаційно-управлінських відносин 

суттєво впливає на обсяг правомочностей і обов’язків сторін основних 

трудових правовідносин, бо визначає характер умов праці, організацію її 

оплати та інші питання, що зачіпають інтереси працівників даного 

підприємства, установи, організації [20, с. 36].  

У даному випадку особливістю змісту цих відносин виступає, по-

перше,  регулятивний характер прав та обов’язків працівників і роботодавців;            

по-друге, хоча конкретним носієм зобов’язань виступає у більшості випадків 

адміністрація підприємства, установи, організації, однак трудовий колектив 

та його уповноважені органи (представники) можуть перебрати на себе певні 

обов’язки – зазвичай вони носять додатковий характер по відношенню до 

тих, що встановлені законом (наприклад, скорочення строку для виконання 

виробничих завдань і т.д.). Однак заради справедливості варто зазначити, що 

роботодавець і сама адміністрація підприємства, установи, організації здатні 

перекладати свої права і обов’язки на інших суб’єктів у трудо-правовій 

сфері. 

А.М. Соцький пропонує викласти у Трудовому кодексі України норму 

в такій редакції: «Кадрова служба є провідним структурним підрозділом, що 

безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства, установи, 

організації, основними завданнями якої є реалізація кадрової політики 

власника або уповноваженого ним органу, забезпечення ефективного 

функціонування підприємства, установи, організації, сприяння професійному 

розвитку працівників» [344, c. 131].  

З даного твердження випливає, що власник підприємства, установи, 

організації може перекладати на кадрову службу, в межах відносин, з 

організації і управління працею прийняття важливих управлінських рішень, 

право прийняття на роботу, забезпечення відносин із підвищення 

кваліфікації, атестації, перекваліфікації працівників. І такий перерозподіл 
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повноважень між працівниками і роботодавцями, їх представниками тільки 

покращує безпосередню взаємодію сторін трудових правовідносин у сфері їх 

взаємовпливу на інших учасників відносин у сфері реалізації здатності до 

праці. 

Привертає увагу також те, що в межах організаційно-управлінських 

відносин спостерігається велика кількість суб’єктивних прав, які у разі свого 

пред’явлення до відома іншого суб’єкта набувають принципово нового 

змісту. Так власник підприємства, установи, організації зобов’язаний на 

прохання працівника, що має право на неповний робочий час, встановити 

робочий час тієї тривалості, про яку просить працівник. 

М.А. Бриліантов зазначає, що відносно до основної складової предмета 

трудового права, трудових відносин, організаційно-управлінські відносини 

відіграють службову роль: вони покликані організовувати трудові відносини 

і керувати ними в рамках конкретної суспільної кооперації праці. Протягом 

усього періоду функціонування трудових відносин організаційно-

управлінські відносини виступають у якості їх супутника і організатора. 

Типовим різновидом організаційно-управлінських відносин у сфері праці 

виступають у даний час відносини, пов’язані з розробкою, прийняттям та 

виконанням колективних договорів і угод [345, c. 45]. 

Аналізуючи дану позицію зауважимо, що на відміну від охоронних 

правовідносин, де мають місце виключно індивідуальні суб’єктивні права та 

обов’язки, організаційно-управлінські відносини у сфері трудового права 

характеризуються, крім цього, і наявністю колективних прав та обов’язків як 

працівників, так і роботодавців. Тому процес реалізації таких колективних 

прав в межах відносин з організації і управління працею є ускладненим за 

рахунок колективного волевиявлення як частини вольової складової змісту 

досліджуваних відносин у структурі предмета трудового права. 

Так, зокрема, як вказує Є.В. Шедяков, змістом соціально-партнерських 

правовідносин є права та обов’язки суб’єктів соціального партнерства по 

процесу ведення колективних переговорів та укладення соціально-
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партнерської угоди, якою, в свою чергу, визначаються права та обов’язки 

кожного партнера, а також контроль за дією цієї угоди [346, c. 40]. Тож з 

цього випливає, що відносини соціального партнерства, як різновид відносин 

з організації і управління працею на підприємстві, установі, організації, 

забезпечує наявність колективних прав і обов’язків як особливої властивості 

і складової критерію розмежування організаційно-управлінських та 

охоронних правовідносин в межах трудового права. 

Водночас Г.І. Чанишева, характеризуючи зміст організаційно-

управлінських відносин як критерій розмежування їх з іншими 

правовідносинами в структурі предмета галузі, розглядає його як комплекс 

взаємообумовлених прав та обов’язків, що передбачають взаємні контрольні 

дії суб’єктів по впорядкуванню їх зв’язку [80, с. 188]. Погоджуючись із цією 

позицією, зауважимо, що організація і управління працею, як 

цілеспрямований процес взаємодії працівників і роботодавців, повинні 

передбачати взаємні заходи стимулювання активної діяльності по 

вдосконаленню процесу праці. Разом з тим комплекс обов’язків, які 

кореспондують відповідним правам, і будуть передбачати вказаний Г.І. 

Чанишевою контроль. 

О.Г. Бетеєва в цьому контексті вказує, що забезпечення ефективності 

виробництва в сучасних умовах вимагає докорінної зміни його організації, 

забезпечення якості продукції підприємств, вдосконалення їх інноваційної та 

інвестиційної діяльності, зниження витрат і підвищення фінансової стійкості, 

розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, кадрового забезпечення 

перетворень. Разом з тим, як показує вивчення досвіду передових 

підприємств, особливої уваги сьогодні заслуговують кардинальні зміни в 

організації управління в зв’язку з реалізацією концепції співучасті трудового 

колективу в управлінні підприємством [347, с. 18]. Зважаючи на це 

твердження, працівники підприємств, установ, організацій повинні мати не 

рівноправні, а саме врівноважені, збалансовані правової можливості поряд із 

суб’єктивними права роботодавця в цій частині. 
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Слід зауважити, що відхід в останні роки в управлінні організаціями 

від пануючого в попередньому столітті тейлоризму, прояви сучасних 

тенденцій у розвитку організацій, утворення нових типів організацій 

(едхократичних, багатовимірних, партисипативних, підприємницьких, 

мережевих та інших) істотно розширюють можливості участі працівників в 

управлінні, сприяють появі нових його форм. 

На підставі викладеного видається можливим шляхом комплексного  

аналізу трудового законодавства виокремити наступні права працівників в 

організаційно-управлінських відносинах трудового права в частині їх 

розмежування з охоронними за критерієм змісту: 1) укладення, зміна і 

розірвання трудового договору, участь у колективних переговорах, 

укладення, ініціювання зміни умов колективного договору, його припинення;             

2) забезпечення робочого місця, що відповідає умовам, передбаченим 

державними стандартами організації та безпеки праці; 3) право на своєчасну і 

в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, 

складності праці, кількості і якості виконуваної роботи; 4) відпочинок 

забезпечується встановленням нормальної тривалості робочого часу, 

скороченого робочого часу для окремих професій і категорій працівників, 

наданням щотижневих вихідних днів, неробочих святкових днів, 

оплачуваних щорічних відпусток; 5) право на отримання повної і достовірної 

інформації про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці. 

 Водночас поряд з цим існує і відповідний комплекс обов’язків, які 

зобов’язаний виконувати працівник у межах організаційно-управлінських 

відносин трудового права і які входять в складову критерію розмежування 

від них охоронних відносин: 1) виконувати встановлені норми праці;             

2) дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;             

3) негайно повідомити роботодавця або безпосереднього керівника про 

виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і здоров’ю людей, 

збереження майна роботодавця. 
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Роботодавець в межах досліджуваних організаційно-управлінських 

відносин як складової критерію змісту розмежування з охоронним наділений 

такими правами: 1) укладати, змінювати і розривати трудові договори з 

працівниками в порядку та на умовах, що встановлені чинним 

законодавством; 2) заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю; 3) 

приймати акти з організації праці; 4) брати участь в колективних 

переговорах, укладанні колективних договорів і угод; 5) заохочувати 

працівників. А обов’язки роботодавця в цій частині полягають у наступному: 

1) забезпечити безпеку праці та умови, що відповідають вимогам охорони та 

гігієни праці; 2) забезпечити працівників обладнанням, інструментами, 

технічною документацією й іншими засобами, необхідними для виконання 

ними трудових обов’язків; 3) забезпечити працівникам рівну оплату за працю 

рівної цінності; 4) виплачувати в повному розмірі належну працівникам 

заробітну плату в строки, встановлені трудовим законодавством України, 

колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

трудовим договором. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що 

працівники поряд із роботодавцями в організаційно-управлінських 

відносинах мають вплив на застосування до процесу праці різного роду 

заходів, і їх права та обов’язки певною мірою мають вищий ступінь 

врівноваженості, аніж в охоронних правовідносинах трудового права. 

Наступним критерієм розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві є суб’єктний склад. І хоч і в 

перших, і в других відносинах сторонами є працівник і роботодавець, вони 

набувають діаметрально протилежного правового статусу при вступі у 

відповідні групи похідних від трудових правовідносин.  

Так в межах охоронних правовідносин роботодавець як суб’єкт є 

владним, йому підпорядковується працівник, і така влада обмежується лише 

окремими нормами трудового законодавства в частині забезпечення 

основних конституційних прав працівників. Однак, як зазначає І.І. Шамшина, 
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у правовій науці зазвичай вважають, що склад правовідносин утворюють 

суб’єкти цих правовідносин, їх зміст з розподілом на матеріальний зміст 

(поведінка суб’єктів), юридичний зміст (суб’єктивні права та обов’язки) і 

об’єкти правовідносин [348, с. 350].  

Разом з тим Н.В. Варламова стверджує, що суб’єкти правовідносин – 

це особи, які є або можуть бути їх учасниками. Щоб стати учасником особа 

повинна володіти специфічною правосуб’єктністю, яка, у свою чергу, є 

набором певних якостей особи, за наявності яких її поведінка у конкретних 

правовідносинах стає небайдужа праву (законодавству) [349, c. 52]. У             

будь-якому випадку, на наш погляд, в охоронних правовідносинах йтиметься 

про суб’єкт, який вчинив правопорушення норм права (заборонних, 

зобов’язальних тощо). Тобто, в охоронних правовідносинах трудового права 

йтиме мова про суб’єкт, який не виконав зобов’язань у трудових (основних) 

правовідносинах, тобто особи, що здійснила вихід за межі регулятивних 

правовідносин. При чому таким суб’єктом може бути як працівник, так і 

роботодавець (останній, зокрема, при порушенні вимог трудового, іншого 

законодавства, а також в частині покладення на нього матеріальної 

відповідальності). 

У даному контексті не погоджуємося з поглядами В.М. 

Дурденевського, який пропонує в межах охоронних правовідносин взагалі не 

визначати суб’єкта права, а визначати лише суб’єктів обов’язку [350, c. 89]. 

Аргументуємо це тим, що в межах охоронних правовідносин наявні різні 

види регулятивних і охоронних норм, а тому зводити їх лише до одного виду 

недоцільно. 

Розглядаючи під кутом суб’єктного критерію розмежування 

організаційно-управлінські відносини в трудовому праві, маємо 

констатувати, що в їх межах насамперед реалізується правовий статус не 

роботодавця і працівника як індивідуальних суб’єктів, а трудових колективів, 

роботодавців, професійних спілок. Виступаючи у декількох суб’єктних 

різновидах, що уже визначено вище у нашому дисертаційному дослідженні, 
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організаційно-управлінські відносини трудового права впливають на 

реалізацію принципу виробничої демократії поряд з узагальненим 

пріоритетом роботодавця для прийняття ним управлінських рішень [351, c. 

71].  

Відмежуванням цього комплексу відносин від охоронних слугує те, що 

фактично у даному виді відносин не йдеться про правопорушення, примус – 

акцентується увага на превентивних заходах щодо виникнення порушень як з 

боку працівників, так і з боку роботодавців. О.А. Хименко вказує, що 

організаційно-управлінські відносини передовсім спрямовані на 

впорядкування не тільки трудових, а й відносин охоронних. Організаційно-

управлінські відносини спрямовані передовсім на управління колективною 

працею [239, c. 372]. Зі сказаного випливає, що відповідні організаційно-

управлінські відносини, шляхи та засоби досягнення поставлених цілей має 

визначати саме підприємство, обираючи оптимальні для конкретних умов 

варіанти управління за рахунок всебічної ініціативи [239, c. 373]. 

Характеризуючи висловлену позицію, можемо визначити, що все-таки 

більшу роль і в охоронних, і в організаційно-управлінських відносинах 

відіграє адміністрація підприємства, установи, організації, однак в останніх 

його роль виявляється не у переважній негативній владності, а має 

перспективне управлінське значення. 

Отже, суб’єктний критерій розмежування охоронних і організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві визначає пріоритет ролі кожного 

із суб’єктів трудового права в процесі прийняття ним юридично значимих 

рішень, що так чи інакше вплинуть на волю і волевиявлення основних сторін 

трудових відносин – працівника і роботодавця. 

Наступним критерієм розмежування виступає об’єктний критерій. У 

філософському розумінні об’єкт – це те, що впливає на суб’єкт, те, на що 

направлена його діяльність. Така ж думка властива і Б.В Малишеву, який 

розглядає об’єкт подібним чином з правової точки зору [352, с. 159;353, с. 

36]. С.С. Алєксєєв підкреслює, що об’єкт правового регулювання не можна 
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ототожнювати з об’єктом правовідносин, адже об’єктом правовідносин є ті 

явища об’єктивного навколишнього світу, на які направлені суб’єктивні 

права і юридичні обов’язки [342, с. 137]. Російський вчений-правознавець 

В.О. Лапач дійшов висновку, що об’єктом правовідносин є воля і свідомість 

зобов’язаного суб’єкта [354, с. 93]. 

Аналізуючи зазначені точки зору, висловимо свою позицію, яка 

полягає в тому, що об’єктами правовідносин повинне бути певне суспільне 

благо, на яке спрямовані воля та свідомість осіб, що вступають у 

правовідносини. На думку Ю.І. Гревцова, об’єктом правовідносин з 

відшкодування шкоди завжди виступають матеріальні блага (цінності). 

Автор визначає, що об’єктом правовідносин з відшкодування шкоди можна 

було б назвати активні дії суб’єкта (працівника), що направлені на 

відновлення майна підприємства. Але такий підхід до об’єкта охоронних 

правовідносин він пов’язує лише з добровільним відшкодуванням шкоди 

працівнику [355, с. 52]. В.І. Щербина вважає, що об’єктом охоронних 

правовідносин є бажана поведінка, яку повинен вчинити правопорушник на 

користь уповноваженої особи, але ні в якому разі не матеріальні блага. Саме 

на бажану правову поведінку зобов’язаної особи направлені права і 

обов’язки суб’єктів охоронних правовідносин трудового права [8, с. 93]. 

Ми вважаємо доволі раціональною позицію В.І. Щербини з огляду на 

перспективність її втілення у практичне застосування трудо-правових норм. 

Однак повинні зауважити, що, на наш погляд, бажана поведінка виступає 

дією, тобто фактичним змістом правовідносин, але аж ніяк не об’єктом. 

Кінцеве спрямування всіх зусиль роботодавця – це отримання певного 

матеріального чи нематеріального результату при застосуванні до працівника 

заходів відповідальності, заходів примусу. Такими матеріальними 

результатами можуть бути майно, кошти, відшкодовані працівником за його 

знищення, а нематеріальними – забезпечення превентивних заходів до 

повторного вчинення проступку, правопорушення працівником або ж 
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зобов’язання останнього дотримуватися субординації у відносинах з 

роботодавцем. 

Отже, об’єктний критерій розмежування в межах охоронних 

правовідносин проявляється в результаті отримання від особи-порушника 

певних матеріальних і нематеріальних благ. Такі блага і виступають тим, на 

що спрямовані всі заборонні і зобов’язальні норми охоронних правовідносин 

трудового права. 

Водночас об’єктами в межах організаційно-управлінських відносин          

Ю.М. Дубровський називає не виробництво в цілому, а живу працю, самі 

відносини в трудовому колективі [356, c. 547]. На наш погляд, в межах 

організаційно-управлінських відносин трудового права при врахуванні 

критерію їх розмежування з охоронними об’єкт цих відносин виступає тим 

елементом, який поєднує суб’єктів і стимулює їх до активних дій, тобто до 

встановлення трудових правовідносин між працівником та роботодавцем. 

А.М. Соцький об’єктом організаційно-управлінських відносин 

трудового права називає порядок на підприємстві, в установі, організації 

[357, с. 15]. Однак ми повинні зауважити, що об’єктом таких правовідносин 

виступає не сам порядок, а впорядкованість процесу праці, його 

організованість, а можливо навіть і сама фактична праця, на яку спрямована 

організація або процес праці, якщо це управління. 

На підставі вищевикладеного, можемо стверджувати, що за 

розмежуванням об’єктного критерію вважаємо об’єктом організаційно-

управлінських відносин впорядкованість трудових відносин та працю, що 

зумовлено кінцевими прагненнями всіх суб’єктів вказаного виду пов’язаних з 

трудовими відносин. 

Таким чином, розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин за об’єктним критерієм передбачає встановлення 

правових засад регулювання об’єктів. У першому виді правовідносин під 

об’єктом розуміємо певне нематеріальне або матеріальне благо, а в другому – 

впорядкованість трудових правовідносин і працю. 
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Останнім критерієм розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві є юридичний факт. На думку 

М.Г. Александрова, трудові та пов’язані з ними відносини завжди виникають 

з юридичних фактів. Вони, у свою чергу, є одним із різновидів правомірних 

дій, виступають волевиявленнями і вчиняються зі спеціальними намірами 

викликати відповідні юридичні наслідки, а саме – встановити ті чи інші 

відносини. Юридичним фактам протистоять волевиявлення, що вчиняються 

без згаданого наміру, але все ж викликають такі наслідки в силу закону [358, 

с. 101]. В.А. Дьоготь стверджує, що в охоронних правовідносинах 

визначальним є вплив заборонної норми, який полягає в тому, що 

встановлюється такий стан волі суб’єкта, за якого він повинен утримуватися 

від того, що забороняється нормою права, оскільки у протилежному випадку 

настане негативна реакція держави (в даному випадку мається на увазі 

роботодавець) і суспільства. Юридичний факт у даному випадку – закон, на 

підставі якого забороняється варіант певної поведінки [359, с. 27]. 

Норми права, як заборонні, так і зобов’язальні, в межах охоронних 

правовідносин впливають на правове регулювання шляхом встановлення 

моделей взаємозв’язку між учасниками суспільних відносин у вигляді 

правовідносин. О.І. Процевський зазначає, що норми права, які регулюють 

процес праці, передбачають юридичні факти (крім трудового договору), 

настання яких призводить до виникнення правовідносин [311, c. 18]. На 

погляд, для більшості науковців, яких ми зазначили вище, підставою 

виникнення охоронних правовідносин в трудовому праві слугує 

правопорушення. 

Ми погоджуємося з такою позицією, але маємо зауважити, що такі 

правовідносини можуть виникнути і за відсутності правопорушення як 

загальні охоронні правовідносини з моменту укладення трудового договору, 

що перекликається з вченням про позитивну відповідальність у трудовому 

праві. 
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Т.М. Радько в цьому контексті займає доволі нестандартну позицію, за 

якою для існування охоронних правовідносин необхідна наявність 

охоронних норм, певних суб’єктів права, так званого акта застосування 

права, що їх конкретизує, та юридичного факту, яким може виступати 

виключно правопорушення, яке усувається шляхом застосування заходів 

відповідальності і заходів примусу [233, c. 34]. 

На підставі вищевикладеного в межах досліджуваного критерію 

розмежування можемо стверджувати, що юридичною підставою виникнення 

таких відносин може бути не тільки правопорушення, а й юридичний акт – 

норма закону. Таким чином відмінною рисою охоронних правовідносин у 

даному випадку буде, зокрема, те, що відповідальність за їх порушення 

встановлюватиметься виключно на підставі норм законодавства і 

уточнюючих норм трудового договору. 

Характеризуючи в межах даного критерію розмежування 

організаційно-управлінські відносини у сфері трудового права, приведемо 

наукову позицію О.Є. Хименка, який зазначає, що правовою підставою 

(юридичним фактом) виникнення організаційно-управлінських відносин 

трудового права служать як нормативно-правові, так і локальні акти, 

наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про 

преміювання тощо. Але в будь-якому випадку ці відносини є «внутрішніми», 

тому що вони виникають у рамках підприємств, установ, організацій [239, с. 

375].  

Погоджуємось із цією позицією при умові, що науковець розуміє в 

будь-якому випадку під юридичним фактом в межах організаційно-

управлінських відносин трудового права юридичні акти (централізовані і 

локальні). 

А.О. Уткін зазначає, що правовою підставою виникнення 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві поряд з 

нормативними актами є колективний договір [187, с. 52]. Натомість І.Я. 

Кисельов як підставу виникнення організаційно-управлінських відносин в 
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трудовому праві називає прийняття відповідного юридичного акта і 

доведення до відома працівника, їх об’єднань його змісту [194, с. 65]. 

Як бачимо, більшість науковців схиляються до того, щоб визнати 

юридичним фактом організаційно-управлінських відносин трудового права 

прийняття уповноваженим органом юридичного акта. М.В. Лушнікова 

вказує, що підставами виникнення організаційно-управлінських відносин 

індивідуального характеру є видання акта застосування уповноваженими 

особами від імені роботодавця, виконання працівником чинних в організації 

нормативно-правових актів та актів застосування, а також рішення 

повноважного державного органу, яке зобов’язує працівника до виконання 

вимог нормативних або правозастосовних актів [219, с. 14]. 

Тож на підставі вищевикладеного можемо стверджувати, що підставою 

виникнення, зміни і припинення організаційно-управлінських відносин у 

сфері трудового права в межах дослідження критерію розмежування – 

юридичного факту, є прийняття відповідним уповноваженим владним, 

управлінським суб’єктом (органом, особою, об’єднанням) юридичного акта 

нормативного змісту (централізованого або локального) з метою 

впорядкування відносин у сфері організації і управління працею. 

Таким чином, критерій розмежування – юридичний факт, в охоронних і 

організаційних відносинах проявляється по-різному. В охоронних 

правовідносинах юридичним фактом виступає правопорушення та 

юридичний акт – норма закону. В той же час в організаційно-управлінських 

правовідносинах підставою їх виникнення, зміни і припинення виступають 

юридичні акти нормативного змісту (централізовані та локальні), що 

спрямовані на врегулювання відносин з організації і управління працею. 

На підставі результатів нашого дослідження виділяємо наступні 

критерії розмежування охоронних та організаційних відносин у сфері 

трудового права: 1) зміст правовідносин; 2) суб’єктний критерій; 3) 

об’єктний критерій; 4) юридичний факт як підстава виникнення, зміни і 

припинення правовідносин. Саме ці елементи зазначеної системи слугують 
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для розмежування досліджуваних похідних від трудових відносин, адже їх 

дія проявляється у встановленні для суб’єктів різнорідних правил і ситуацій 

застосування відповідних нормативно-правових приписів. 

Наукова та практична цінність даних критеріїв полягає у їх здатності на 

початковому етапі аналізу усунути небезпеку виникнення колізій, прогалин, 

уточнення невідповідностей нормативно-правового змісту охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві. 

Поряд із цим ми не претендуємо на безапеляційність, вичерпність 

переліку таких критеріїв, адже коло відносин, які входять до предмета 

трудового права, змінюється під впливом численних соціальних, політичних 

і економічних умов. Тому необхідно враховувати варіативність цих 

складових, їх постійну змінюваність відповідно до потреб часу і правового 

регулювання. 

 
4.3 Способи співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин 

 

 Нормативно-правове регулювання похідних від трудових відносин 

сьогодні характеризується суперечливістю та неоднорідністю. Такий стан 

законодавчої бази зумовлений практикою знецінення ролі трудового права на 

підприємствах, в установах, організаціях, внаслідок чого знизилась роль 

правового регулювання щодо впливу на учасників відносин у сфері 

трудового права [360, с. 74]. Актуалізація питання про систематизацію, 

приведення в узгодженість національного законодавства, зокрема в частині 

співвідношення і розмежування охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права, наразі пов’язана з впровадженням стандартів 

Європейського Союзу, зокрема принципово нових методів HR-менеджменту, 

застосування заходів примусу та юридичної відповідальності за трудові 

правопорушення. 
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 Водночас способи співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин на основі занепаду розвитку правового регулювання 

в українській науці і практиці трудового права не знайшли свого юридичного 

обґрунтування і тому потребують нового погляду на їх правову природу, 

класифікацію і характеристику. До цього часу радянська наука трудового 

права розглядала ці поняття доволі звужено, що сьогодні ставить під сумнів 

можливість застосування існуючих наукових напрацювань для вирішення 

проблем і прогалин співвідношення досліджуваних видів відносин.  

Актуальність нашого дослідження не викликає сумніву, адже і правові 

засади, і способи співвідношення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права є умовами поглиблення експансії трудового права, 

розвитку доктрини галузі в напрямі забезпечення гарантування основних 

трудових прав працівників і роботодавців. Крім цього, ключовим елементом 

успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості 

законодавства нашої країни з правовими нормами acquis communautaire. 

Питання правових засад у довідкових виданнях розглядається крізь 

призму їх семантичного, філософського та етимологічного походження. Так, 

у філософському словнику поняття «засада» розкривається як значення 

першопочатку сущого [361, c. 489]. Натомість у словнику української мови 

дане поняття розглядається у наступних значеннях: 1) основа чогось; те 

головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь; 2) вихідне, головне 

положення, принцип; основа світогляду, правило поведінки; 3) спосіб, метод 

здійснення чого-небудь [3, c. 300-301].  

У іншому словнику синонімів поняття «засада» визначається тотожним 

поняттям «основа», «ядро», «джерело» [362, с. 322]. Тобто у філософському 

розумінні засада розглядається як першооснова, підґрунтя виникнення 

якогось явища об’єктивної дійсності, а у семантичному розумінні – це 

основа, база, головне і вихідне положення. Поряд із цим у Юридичній 

енциклопедії поняття «правові засади» фактично розглядається під кутом 

складової правового регулювання (від лат. – спрямовувати, впорядковувати) і 
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означає один з основних засобів державно-правового впливу на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини, суспільства і 

держави. Головною складовою правового регулювання виступають норми 

права, зафіксовані в законах та інших правових актах, якими визначається 

модель можливої та необхідної поведінки [268, c. 225]. Аналізуючи дане 

твердження, можемо вказати, що з радянських часів найбільш поширеною 

була точка зору, за якою правові засади ототожнювалися з правом в його 

формальному виразі, тобто з системою діючих норм права, які закріплені в 

нормативно-правових актах. Ми не можемо погодитися з такою позицією, 

адже подане нами вище розуміння правових засад не тільки звужує їх зміст, 

але й створює ілюзію обов’язку держави розробляти нормативні приписи, але 

не брати на себе відповідальність за їх виконання. 

На наш погляд, досліджувані правові засади співвідношення охоронних 

та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві як поняття 

повинні розглядатися в широкому значенні і охоплювати як відповідну 

нормативно-правову базу, так і повний механізм реалізації правових норм, 

які регулюють таке співвідношення. Тому на підставі вищевикладеного 

вважаємо за необхідне запропонувати власне визначення правових засад як 

основ функціонування і розвитку суспільства, держави, які шляхом 

відображення, закріплення і реалізації прав і свобод суб’єктів впорядковують 

відносини економічні, соціальні, політичні, надають їм юридичну 

можливість виникнення, зміни і припинення. 

Разом з тим О.Е. Лейст зазначає, що часто в юридичній літературі 

поряд з поняттям «правові засади» вживається поняття «правова основа». 

Про що б не йшла мова, під яку б конкретну групу суспільних відносин ми б 

не підводили «правові засади», вони завжди матимуть однаковий зміст [363, 

c. 34]. Погоджуючись із даним твердженням, зауважимо, що такий висновок 

є достатньо обґрунтованим, адже в Україні діє єдина система нормативно-

правових актів з власною ієрархією, що поширюється на практично всі сфери 
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діяльності, в тому числі і співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права. 

На підставі вищевикладеного, враховуючи конкретні досліджувані 

відносини, пропонуємо надати наступну дефініцію поняття правових засад 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин 

трудового права: «Це основи функціонування процесу праці, працівників, 

роботодавців і держави, які шляхом закріплення в правових нормах 

забезпечують оптимальний баланс між охоронними та організаційно-

управлінськими відносинами та їх розмежування в структурі предмета 

трудового права як галузі». 

Надавши визначення правових засад співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин в трудовому праві, перейдемо до 

їх характеристики. Так, серед усіх правових засад найвище місце у ієрархії 

нормативно-правової бази займає Конституція України [158], яка визначає 

правовий механізм співставлення охоронних та організаційно-управлінських 

правовідносин трудового права. Визначальне місце серед усіх норм даного 

акта займають, зокрема, положення ст. 43, 44 Конституції, за якими кожен 

має право на працю. Вказане право включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 

працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки 

і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. У Конституції 

гарантовано заборону використання примусової праці. Кожен має право на 

належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом.  

Процитувавши дані норми, зазначимо, що вони мають значення для 

обох досліджуваних нами відносин, але саме співвідношення між ними 

визначаються нормами ст. 55 Конституції України, яка гарантує право на 

судовий захист, а також нормами ст. 45 Основного Закону, яка гарантує 
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право на страйк. Визначаючи співвідношення даних видів правовідносин на 

основі комплексу зазначених конституційних норм, ми вважаємо, що 

організація і управління працею забезпечує сталий процес реалізації права на 

працю, однак охоронні правовідносини передбачають притягнення до 

відповідальності у випадку порушення, застосування примусових заходів і 

норми, які регулюють останні в процесі здійснення права на захист, 

набувають особливого значення. 

Отже, Конституція України як акт вищої юридичної сили, норми якої є 

нормами прямої дії, дозволяє співвідносити охоронні та організаційно-

управлінські відносини трудового права на основі існування загальних 

принципів, можливістю обмеження відносин з організації та управління 

працею під час реалізації охоронних правовідносин трудового права. 

Наступним елементом правової бази співвідношення досліджуваних 

видів правовідносин станом на сьогодні є міжнародні договори, ратифіковані 

Верховною Радою України. Чільне місце в даному контексті займає 

європейське законодавство. М.О. Дей зазначає, що законодавство і 

сформована ним система розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права сьогодні повинні ґрунтування на 

концепції саме охоронних правовідносин, суть якої полягає у застосуванні 

таких засад як «пріоритетність заходів з охорони праці», «забезпечення 

максимально можливого захисту в умовах робочого середовища» та 

«пристосування робочого середовища до індивідуальних потреб 

працівників» [364, c. 312]. У зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію 

України з Європейським Союзом [302] основні законодавчі нормативно-

правові акти повинні містити основні принципи та положення 

загальноєвропейського рамкового законодавства, визначеного низкою 

директив з охорони праці. До таких директив у сфері охорони праці 

належить рамкова Директива 89/391/ЄЕС «Про здійснення заходів щодо 

поліпшення безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи» [365]. 

Можна погодитися із думкою Ю.О. Тихомирова, який вважає, що 
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гармонізація правових актів і норм є процесом забезпечення їх узгодження, 

відповідності обсягу повноважень для суб’єктів, які їх прийняли, досягнення 

цілей, які встановлені державними інститутами для розмежування основних і 

похідних відносин, а також похідних відносин між собою [366, с. 79, 238]. З 

цього випливає, що гармонізація національного законодавства дозволить 

забезпечити пріоритет безпеки у охоронних правовідносинах і принцип 

виробничої демократії у організаційно-управлінських відносинах трудового 

права. Це дасть змогу здійснити внутрішнє розмежування всередині 

інститутів галузі і відповідно належним чином імплементувати свої 

міжнародні зобов’язання в національні акти. 

Гармонізація надасть змогу домогтися функціональної рівноваги 

правових актів, забезпечити той ступінь збалансованості між ними, що 

дозволить правовій системі функціонувати та розвиватися у заданих 

напрямках. У частині розмежування організаційно-управлінських та 

охоронних відносин трудового права необхідною видається імплементація 

таких директив Європейського Союзу: Директиви 89/655/ЕЗС «Про 

мінімальні приписи щодо охорони здоров’я при використанні засобів праці 

працівниками під час роботи» [367], Директиви 89/654/ЕЗС «Про мінімальні 

приписи щодо безпеки і охорони здоров’я в робочих зонах» [368] та інших 

актів європейського вторинного права. 

Проблемним аспектом забезпечення співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права є те, що при 

розробці нових законопроектів, особливо тих, що регулюють сферу 

охоронних відносин, спостерігається механічне перенесення калькових 

перекладів положень Європейських конвенцій. Оскільки будь-який 

ратифікований Україною міжнародний договір стає частиною національного 

законодавства України, то немає потреби в їх дублюванні в будь-яких інших 

законодавчих актах. М.О. Дей в цьому контексті додає, що до національного 

законодавства необхідно вносити обов’язкові положення, нормативи та 

стандарти, викладені в прийнятих компетентними органами Європейського 
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Союзу нормативно-правових актах, зокрема в директивах як актах 

вторинного права [364, с. 313]. 

Звернемо увагу на те, що саме у сфері співвідношення організаційно-

управлінських та охоронних правовідносин у сфері трудового права до 

найбільш поширених засобів зближення законодавства належать: міжнародні 

конвенції, спрямовані на уніфікацію та зближення законодавства, закони і 

кодекси, рекомендовані до застосування в усіх європейських країнах. Разом з 

тим співвідношення досліджуваних похідних від трудових правовідносин 

базується на узгоджених діях щодо імплементації європейських правових 

засад такого співвідношення у національне законодавство. 

Таким чином, входження правової системи України в європейський 

простір формуватиме впродовж наступних 10-20 років оновлену правову 

базу, яка враховуватиме і будуватиметься на всебічному і всеохоплюючому 

впливові взаємодіючих заборонних і зобов’язальних норм трудового права. 

Наступною правовою засадою є кодифіковані акти національного 

законодавства. В цих актах закріплюються єдині правила регулювання 

відносин між роботодавцями і найманими працівниками, а також мінімальні 

правові гарантії для останніх. Так, єдиними для всіх власників підприємств, 

установ, організацій (роботодавців) виступають норми закону (ст. 22 Кодексу 

законів про працю України [7]) щодо заборони необґрунтованої відмови у 

прийнятті на роботу, заборони звільнення вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей (ст. 184 Кодексу законів про працю України), заборони вимагати при 

укладенні трудового договору деяких відомостей та документів (ст. 25 

Кодексу законів про працю України).  

Зазначимо, що єдність правового регулювання охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права безпосередньо 

пов’язана з уніфікацією законодавства про працю і дозволяє визначити 

режим їх спільності. Акцентуємо увагу на тому, що очевидно між ними існує 

діалектичний зв’язок. На думку В.С. Венедіктова, у трудовому праві держава 

прагне до створення єдиних для всіх умов у сфері праці на основі загальних 
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норм. Загальні правові норми – це норми, які сформульовані без урахування 

особливостей виробництва і особистості. Вони поширюються на всіх без 

виключення працівників, застосовуються без приміток і всіляких винятків 

[190, c. 24-25]. 

Ми вважаємо, що норми кодифікованих актів як складові правових 

засад і механізму правового регулювання досліджуваного співвідношення 

дозволяють застосовувати уніфікований підхід до співвідношення охоронних 

та організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Н.Ю. Щербюк 

зазначає, що у сучасних умовах трудове право характеризується поєднанням 

публічно-правових і приватно-правових начал у правовому регулюванні 

трудових та пов’язаних з ними правовідносин. Це зумовлює комплексне 

поєднання імперативних і диспозитивних засад у правовому регулюванні 

вищезгаданих відносин. Особливість такого поєднання полягає в обмеженні 

приватно-правових начал організаційно-управлінських відносин всередині 

підприємства, установи, організації публічними межами гнучкості охоронних 

відносин [331, с. 7]. 

Таким чином, кодифікований акт трудового права дозволяє створити 

єдині засади правового регулювання для охоронних та організаційно-

управлінських відносин у сфері трудового права, розвинути їх правовий 

зміст і розширити структуру предмета трудового права в проміжному і 

кінцевому результаті. 

Зазначимо, що в будь-якому випадку єдність правового регулювання 

охоронних та організаційних відносин у трудовому праві має 

забезпечуватися нормами централізованого рівня. Однак слід вказати, що 

норми, які носять загальний характер, можуть міститися і у спеціальних 

законах, зокрема у законах України «Про оплату праці» [369], «Про 

колективні договори і угоди» [19], «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» [163] тощо. 

Зазначимо, що єдність є характерною рисою як загального, так і 

спеціального трудового законодавства, у тому числі й того, що регулює 
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службово-трудові відносини [370, c. 136]. Єдність правових засад 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносин трудового права не 

перешкоджає тому, щоб закон установлював неоднакові норми стосовно 

категорій осіб, які перебувають у різному положенні. 

Тому спеціальні закони в межах організаційно-управлінських і 

охоронних правовідносин відіграють роль своєрідного вказівника, адже 

можуть містити посилання на конкретні шляхи врегулювання колізій між 

досліджуваними видами відносин, розмежування сфер їх впливу та аспектів 

прояву. Крім цього, правові аспекти взаємодії організаційно-управлінських 

та охоронних правовідносин трудового права охоплюють більш широку 

сферу втілення їх відмінностей, наприклад, сферу притягнення до 

відповідальності за вчинене правопорушення. 

Розглядаючи підзаконні нормативно-правові актив у частині 

співвідношення організаційно-управлінських та охоронних правовідносин 

трудового права, зазначимо, що видаватися підзаконні акти повинні 

винятково на виконання законів, не допускати звуження змісту і обсягу 

встановлених Конституцією України прав і свобод, встановлювати додаткові, 

не передбачені законами України, обов’язки працівників чи обмежувати їх 

права. Відомо, що закони врегульовують найбільш важливі суспільні 

відносини, а підзаконні нормативно-правові акти лише доповнюють їх [371, 

c. 42]. Такими актами, які мають чимале значення у співвідношенні 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносин у сфері трудового 

права, можна визначити наступні: постанову Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці» [372], 

постанову Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»[373], 

наказ Державної служби з охорони праці «Про затвердження Типового 

положення про службу охорони праці. (НПАОП 0.00-4.35-04)» [374] та 

багато інших. У наведених прикладах підзаконних нормативно-правових 
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актів поєдналися як організаційно-управлінські, так і охоронні 

правовідносини трудо-правового регулювання. 

У цьому контексті В.І. Лазарєв стверджував, що нерідко норма статті, у 

якій би здавалося мало бути б втілено обов’язок, закріплює в тому числі і 

право. Іншими словами, можливість діяти, яка надається юридичній особі 

нормами, є її обов’язком, створює для неї певну суспільну необхідність діяти. 

Такими є, зокрема, повноваження органів та їх посадових, уповноважених 

осіб, що включають одночасно і обов’язки і права [183, с. 233].  

Аналізуючи вищезазначене, вимушені констатувати, що поєднання і 

розмежування організаційно-управлінських відносин не здійснюється 

винятково на підставі норм централізованого нормативно-правового 

регулювання. Разом із тим слід зауважити, що численні тлумачення 

Конституції України [157], інтенсивний розвиток засад ринкової економіки, 

поточне реформування загального та спеціального законодавства про працю 

виявило цілу низку проблем правового регулювання охоронних та 

організаційно-управлінських відносин в умовах наростаючих 

глобалізаційних процесів, поглиблення, інколи необґрунтованого, ступеня й 

розширення меж та критеріїв правового регулювання (особливо в сфері 

охоронних відносин працівників органів внутрішніх справ). 

Окремої уваги заслуговують науково обґрунтовані позиції М.І. Іншина, 

який наголошує на необхідності (доцільності) уніфікації підходів щодо 

розуміння сутності спеціальних норм у галузевій доктрині трудового права, 

адже такий різнобій у розумінні вченими спеціальних норм не сприяє 

забезпеченню існування охоронних та організаційно-управлінських відносин 

як похідних від трудових відносин в межах сучасного бачення предмета 

трудового права [370, c. 137]. 

Аналізуючи тенденції правового регулювання в трудовому праві, 

зазначимо, що на сьогодні залишається дискусійним можливість 

диференціації охоронних норм, адже останні, оскільки вони включають 

положення, що стосуються відповідальності, повинні характеризуватися 
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вираженням справедливості і законності, а не встановлювати різнорідні 

вимоги до конкретних працівників. Оскільки значення правового 

регулювання змінюється із часом, варто було б таку диференціацію 

здійснювати, ґрунтуючись на залученні трудових колективів до питань про 

притягнення до відповідальності, застосування примусових і запобіжних 

заходів. 

Ми вважаємо, що спеціальні нормативно-правові акти, які 

встановлюють критерії, принципи та інші правові засади регулювання 

охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового права, є 

несистематизованими, а тому важко визначити межі відповідного 

регулювання. Крім цього, чеський вчений Я. Костечко вважає, що, оскільки 

до предмета трудового права належать в тому числі і відносини, пов’язані з 

участю працівників та їхніх колективів у діяльності організації, керівництво 

нею і контроль над нею, а також відносини, спрямовані на охорону власне 

трудових правовідносин, то таке фактичне існування в обов’язковому 

порядку має підтверджуватися на рівні спеціального регулювання окремими 

законодавчими актами систематизованого характеру [375, с. 406].  

Непослідовні в даному випадку і розробники проекту Трудового 

кодексу України [196], які використовують у ст. 2 традиційне бачення 

предмета трудового права, а структура названого Кодексу все ж тяжіє до 

схеми індивідуальних і колективних трудових відносин. Вважаємо, що слід 

було б визначити окремі розділи в проекті Трудового кодексу під назвою 

«Організація і управління працею» та «Відповідальність і примусові заходи». 

У контексті розвитку правових засад співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин трудового права І.Я. Кисельов 

запропонував свого часу розширити предмет трудового права (експансія 

трудового права) за рахунок посилення впливу трудового права як галузі на 

різновиди суспільно корисної праці [376, с. 14-21]. На наш погляд, науковець 

окреслив основні фактори, в тому числі в частині співвідношення охоронних 
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та організаційно-управлінських відносин трудового права, на які повинен 

звертати увагу законотворець.  

По-перше, не включення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин до сфери дії трудового законодавства на одному рівні не відповідає 

сучасним реаліям, а тим більше перспективам регулювання праці в 

майбутньому. По-друге, трудове право повинне регулювати працю в 

широкому розмінні цього слова, а не тільки працю найманих осіб. Дане 

твердження в контексті співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права означає визнання суб’єктів цих 

відносин учасниками відносин у сфері праці поряд з працівником і 

роботодавцем. По-третє, поняття «трудова діяльність» також є обмеженим, 

адже по відношенню до охоронних та організаційно-управлінських відносин 

трудового права краще вживати поняття «професійна діяльність», яке 

охоплювало б трудову діяльність у тому числі. По-четверте, розширення 

предмета трудового права врешті зумовить формування підгалузей 

охоронного та організаційно-управлінського права. По-п’яте, встановлення 

на законодавчому рівні чіткого співвідношення і розмежування охоронних та 

організаційно-управлінських відносин дозволить протидіяти спробам 

роботодавців мінімізувати соціальний вплив трудового законодавства. 

Таким чином, правові засади регулювання охоронних та організаційно-

управлінських відносин охоплюють нормативно-правовий масив та механізм 

реалізації норм і характеризуються низькою систематизованістю, відсутністю 

адаптованих положень європейського законодавства та безумовно потребує 

рекодифікації і застосування новітніх методів узгодження із потребами 

сучасного ринку праці. Поряд з цим існування правових засад 

співвідношення похідних від трудових відносин дозволяє створити міцне 

підґрунтя для поглиблення експансії трудового права, внутрішньої 

диференціації галузі на підгалузі і окремих інститутів, а тому варте 

підвищеної уваги законодавця та представників науки трудового права. 
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Зазначимо, що не тільки питання правових засад співвідношення 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносин трудового права є 

нагальним в умовах сьогодення. Одним із аспектів всебічного дослідження 

комплексу зазначених суспільних відносин є способи такого співвідношення, 

яким до цього часу приділялася недостатня увага в юридичній літературі. 

У різноманітних енциклопедіях та словниках це поняття розглядається 

з різних сторін. Так, у Великому тлумачному словнику української мови під 

поняття «спосіб» розглядається у таких значеннях: 1) певна дія, прийом або 

система прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти 

чогось; 2) те, що служить знаряддям, засобом і т. ін. у якій-небудь справі, дії;  

3) відношення дії (або стану) до дійсності [209, c. 1375]. У іншому словнику 

поняття «спосіб» означає: 1) можливість; 2) шлях досягнення мети; 3) засіб 

для досягнення чогось [377, c. 1212]. Тобто спосіб у семантичному розумінні 

означає систему прийомів, заходів, дій, які вчиняються з метою досягнення 

чогось. 

Розглядаючи власне юридичне значення поняття «спосіб», зауважимо, 

що в Юридичній енциклопедії воно розглядається як сукупність (система) 

прийомів, методів, послідовність дій чи використання засобів, а також 

знарядь, за допомогою яких досягається правова мета [268, с. 548]. Поряд з 

цим В.В. Лазарєв вказує, що юридичні способи правового регулювання – це 

інструментарій громадянського суспільства, який необхідний для активної 

участі в суспільному житті, задоволення правовими засобами різноманітних 

специфічних інтересів. Інакше кажучи, це всі ті засоби (юридичні 

інструменти), за допомогою яких поведінка, діяльність людей підлягає 

правовій регламентації. Дія права в цьому значенні характеризує анатомію 

права, його структуру (право в нормі чи юридично належне) [183, с. 140-141]. 

Аналізуючи цю позицію, П.М. Рабінович вказує, що способи правового 

регулювання є складовими відповідного методу, так би мовити «будівельним 

матеріалом» (юридичною «речовиною»). І серед основних способів 

правового регулювання науковець вказує, зокрема, позитивне зобов’язання 
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(покладання на осіб (суб’єктів) обов’язку активно діяти), дозвіл (надання 

особам права на власні активні дії), заборону (покладання на осіб обов’язку 

утримуватися від вчинення дій, які заборонені законом) [371, c. 112].  

Аналізуючи дані позиції, можемо стверджувати, що способи правового 

регулювання не є тотожними способам співвідношення певних видів 

правовідносин. З вищесказаного випливає, що способи правового 

регулювання є шляхами регулятивного впливу права на суспільні відносини. 

Водночас співвідношення означає взаємне відношення, взаємний зв’язок, 

взаємну залежність різних величин, предметів, явищ [142, c. 516-517]. Тож у 

філософському розумінні поняття «спосіб співвідношення правовідносин» 

означатиме систему правових засобів і прийомів, за допомогою яких 

досягається збалансування відносин, урегульованих нормами права. 

Тобто з усього вищесказаного випливає, що способи співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві 

– це система правових заходів, прийомів регулятивного впливу на відносини 

з організації і управління працею, застосування примусових заходів, 

юридичної відповідальності, урегульованих нормами трудового права з 

метою їх збалансування, врівноваження, взаємозалежності. 

Визначивши поняття способів співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права, важливо звернутись 

до класифікації таких способів як внутрішнього їх поділу та розмежування 

сфер регулятивного впливу права в цій частині. Так, фактично жоден 

науковець не надає систематизованого викладу способів співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права, 

тож очевидно виникає потреба визначити систему таких способів, які 

перебувають у взаємному зв’язку. Зазначимо, що хоча й немає 

консолідованої класифікації таких способів співвідношення, однак шляхом 

аналізу наукової літератури можна виділити окремі з них. 

Так, першим таким способом співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві можна визначити 
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узгодження зобов’язальних та заборонних норм, які регулюють відповідні 

види правовідносини. Як вказує В.К. Бабаєв, юридична норма – це явище, 

започатковане державою, що нею ж і охороняється, загальне, обов’язкове, 

формально визначене веління, яке виражене (змодельоване) у формі 

основних засад або правил поведінки та є державним регулятором 

суспільних відносин [378, с. 30]. Як зазначає І.М. Ваганова, особливе 

значення для охоронних правовідносин у трудовому праві мають категоричні 

норми, що впливають на поведінку людей у формі таких приписів, за яких 

встановлення прав чи обов’язків учасників правовідносин не залежить від 

них самих [312, с. 14]. Імперативні норми, незалежно від можливих критеріїв 

класифікації, як обґрунтовано вважає Б.А. Дьоготь, не можуть мати 

уповноважуючий характер [359, с. 27]. Тож фактично регулятивний вплив на 

охоронні правовідносини трудового права здійснюється імперативними 

категоричними нормами, які акцентують своє регулювання на примусовому 

характері змісту вказаних правовідносин. 

У той же час, окреслюючи зміст такої примусової сутності визначених 

правовідносин, Б.А. Дьоготь вказує, що заборонна норма в охоронних 

правовідносинах – це встановлене державою веління загального характеру 

про неприпустимість здійснення забороненого варіанта поведінки [359, c. 30-

31]. Зазначимо, що в умовах ринкових засад реалізації здатності до праці 

норми трудового права як самостійної галузі повинні передбачати в межах 

охоронних правовідносин переважаючу дію заборонних норм. Ми повинні 

зауважити, що дане твердження не створить обмеження прав суб’єктів, адже 

фактично передбачатиме принцип, за яким все, що знаходиться поза 

заборонними нормами, дозволено (загально дозвільний принцип), чим 

характеризуються галузі приватного права зокрема. 

Водночас для організаційно-управлінських правовідносин характерне 

переважаюче застосування зобов’язальних норм. Так, М.І. Іншин вказує, що 

механізм зобов’язальної норми в трудовому праві багато в чому аналогічний 

дії заборонної норми [312, c. 15]. При дії зобов’язальних норм в 
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організаційно-управлінських відносинах має місце безпосередня вказівка 

правотворця на обов’язок для особи вчиняти певну дію. З.Д. Іванова 

зазначає, що на відміну від «пасивного юридичного обов’язку» утримуватися 

від вчинення заборонених дій, зобов’язуючі норми містять активний 

обов’язок для своїх результатів [379, c. 109]. 

Аналізуючи сказане, зауважимо, що управління і організація праці як 

цілеспрямований активний вплив, необхідний для узгодження інтересів 

працівників і роботодавців, у будь-якому випадку повинен передбачати 

активну діяльність суб’єктів правовідносин. 

В.О. Тюков, характеризуючи правові аспекти організації і управління 

працею, вказує, що свідома діяльність працівників та професійних спілок 

працівників спрямована на реалізацію наданих ним прав як господарів 

виробництва і виражається в здійсненні основних функцій управління 

виробництвом на всіх рівнях управління. Участь працівників в управлінні 

виробництвом на підприємстві означає їх спільну діяльність з адміністрацією 

і техніко-економічними службами, спрямовану на здійснення основних 

функцій управління виробництвом, а також на підтримку дієздатності 

виробничого колективу [380, с. 72]. 

Зазначимо, що в межах даного способу співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права задовольняються 

різні інтереси працівників. У межах охоронних правовідносин такі інтереси є 

трудовими та виробничими, а в межах організаційно-управлінських – 

виробничими, соціально-економічними та трудовими. 

Таким чином згаданий спосіб співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві є умовою 

дотримання ними норм (заборонних, зобов’язальних) та забезпеченням 

реалізації власних відповідних даним правовідносинам інтересів. Разом із 

цим працівники і роботодавці здатні за допомогою регулятивного впливу 

брати активну участь у застосуванні останнім примусових заходів, 

притягненні до відповідальності та організації і управлінні виробництвом. 
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Наступним способом співвідношення зазначених видів правовідносин є 

вольова залежність сторін трудових правовідносин. Розглядаючи механізм дії 

даного способу співвідношення в межах охоронних правовідносин трудового 

права, зазначимо, що охоронні правовідносини характеризуються 

співвідношенням волі владного і підвладного суб’єкта, адже охоронні 

правовідносини в переважаючій мірі функціонують завдяки правовому 

примусу.  

В.М. Лебедєв вказує, що необхідність примусу в праві обумовлена 

протиріччями прагнень двох суб’єктів, де один вказує на виконання вимог 

іншому шляхом впливу на його моральну, майнову, фізичну сферу, а інший – 

не виконує поставлених вимог. Мета, що досягається таким протиріччям волі 

суб’єктів охоронних правовідносин трудового права має різне вираження:            

1) обмеження чи погіршення соціального стану особистості; 2) підкорення 

волі та поведінки особи інтересам колективу; 3) підтримка трудової 

дисципліни тощо [381, с. 107]. 

Аналізуючи зазначене, вкажемо, що правова регламентація охоронних 

правовідносин передбачає протиріччя волі роботодавця і працівника. Однак 

прояв такого протиріччя полягає в тому, що піддаються тиску певні 

антисоціальні мотиви поведінки особи, обмежується абсолютна свобода її 

дій, стимулюється бажана поведінка. Пропонуємо при практичному втіленні 

заборонних норм охоронних правовідносин на конкретному підприємстві, в 

установі, організації застосовувати метод переконання при фактичному 

зіткненні волі роботодавців і працівників. 

Таким чином, спосіб співвідношення вольової залежності сторін 

трудових правовідносин виражається в межах відповідних охоронних 

правовідносин через сукупність примусових заходів, що обмежують свободу 

дій суб’єкта, який вчиняє неправомірні, несправедливі дії по відношенню до 

іншої сторони. При цьому такою особою може бути як працівник, так і 

роботодавець. 
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Говорячи про прояв даного способу співвідношення в межах 

організаційно-управлінських відносин, зауважимо, що такий спосіб буде 

реалізовуватися не в межах зіткнення волі суб’єктів, а в рамках узгодження 

такої волі. Підтримуючи зазначене твердження, С.В. Морозов вказує на те, 

що потреба узгодження дій з метою одержання людиною бажаного 

результату діяльності зумовила появу організаційно-управлінських відносин 

у сфері трудового права [351, c. 69]. Так сформувалося, зокрема, вузьке 

розуміння права працівників на участь в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями, яке полягає у впливі працівників організації через 

свої органи представництва на прийняті роботодавцем рішення в рамках 

колективно-трудових правовідносин [382, c. 32].  

У загальному розумінні аспекти співвідношення волі роботодавців і 

працівників у межах охоронних та організаційно-управлінських відносин 

трудового права базується на їх узгодженні в контексті взаємного 

дотримання вимог законодавства щодо організації і управлінського впливу 

на процес праці. Тож з цих тверджень випливає, що вплив на діяльність 

роботодавця з метою досягнення певного результату є активним 

волевиявленням волі колективу працівників. Але проблемою в даному 

контексті є нівелювання кожного окремого інтересу працівника, що може 

суперечити загальній волі. За таких умов його інтереси не можуть бути 

дотримані через переважаюче значення волі більшості. 

Отже, досліджений спосіб співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права полягає у встановленні і одержанні 

конкретного результату в питаннях, які можуть суттєво вплинути як на 

виробничі, трудові, соціально-економічні інтереси працівників, так і на 

відповідні інтереси роботодавців. Якщо в охоронних відносинах іде мова про 

зіткнення волі відповідних суб’єктів трудових правовідносин, то в межах 

організаційно-управлінських – про їх узгодження. 

Ще одним способом співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві є спосіб реалізації суб’єктивних 
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прав. Так А.М. Куренний зазначає, що суб’єктивне право є елементом 

правового статусу, а в трудовому праві – елементом правового статусу не 

тільки індивідуальних суб’єктів (працівника, роботодавця), а й громадських 

організацій, трудових колективів [383, с. 26].  

У межах охоронних правовідносин даний спосіб проявляється 

особливим чином. Так, головне, що характеризує реалізацію суб’єктивних 

прав працівників і роботодавців в межах заборонних норм охоронних 

правовідносин трудового права – це владний виконавчо-розпорядчий 

характер такої діяльності, яка здійснюється в певних процедурних і 

процесуальних формах. Наприклад, притягнення до дисциплінарної чи 

матеріальної відповідальності характеризується врегульованим процесом 

правозастосування. Разом з тим таке застосування не можна протиставляти 

дотриманню, виконанню і використанню як формам реалізації суб’єктивних 

прав. 

Доцільно, на наш погляд, розрізняти примус як реалізацію 

матеріальних норм, наприклад, санкцій, і процесуальних правил, що 

встановлюють порядок цього процесу, тобто дій уповноважених осіб із 

застосування заходів примусу. Якщо в регулятивних відносинах суб’єктивне 

право реалізується як правомочність, то в охоронних воно виражається у 

формі вимоги. 

Отже, прояв даного способу в межах охоронних відносин трудового 

права оформлюється у вигляді вимоги владного суб’єкта до 

підпорядкованого (підвладного) про дотримання правових норм. Ця вимога 

забезпечується правомочністю владного суб’єкта застосовувати санкції за 

порушення. 

Поряд з цим у межах охоронних правовідносин суб’єктивне право 

реалізується, як і у всяких регулятивних правовідносин, як правомочність. 

Особливість реалізації такого права, на думку А.М. Куренного, полягає у 

тому, що сторони трудових правовідносин наділяються не лише правом 

застосування заходів примусу, як у охоронних правовідносинах, а й 
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правомочністю вимагати від протилежної сторони позитивної (активної) дії у 

вигляді певного варіанта трудової поведінки [383, c. 29].  

Аналізуючи дане твердження, зазначимо, що обов’язки, які є 

характерними для всіх охоронних правовідносин, у трудовому праві в межах 

організаційно-управлінських відносин доповнюються обов’язком працівника 

погоджувати свою трудову поведінку з конкретними вимогами роботодавця. 

Це знову ж таки ґрунтується на методі узгодження, який застосовується для 

реалізації своїх прав та обов’язків з організації і управління процесом праці. 

В даній ситуації грань між охоронними правовідносинами і організаційно-

управлінськими правовідносинами трудового права надзвичайно не чітка, але 

на підставі цього не слід їх змішувати. 

Участь працівників в управлінні підприємством як загальне явище 

являє собою реалізацію працівниками впливу щодо рішень роботодавця 

(безпосередньо і через органи здійснення повноважень трудового колективу) 

з питань трудової, виробничої та соціально-економічної діяльності 

підприємства, які можуть суттєво вплинути на інтереси працівників, на 

основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого 

майна і участі в управлінні ним трудового колективу [351, с. 72]. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 

спосіб реалізації суб’єктивних прав виокремлює охоронні та організаційно-

управлінські відносини серед інших похідних від трудових відносин в 

структурі предмета трудового права. Якщо в охоронних правовідносинах 

таке право ґрунтується і виражається у формі пред’явлення вимоги, то в 

організаційно-управлінських – як правомочність сторони трудових 

правовідносин, що ґрунтується на властивостях правового статусу 

відповідного суб’єкта. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що способи 

співвідношення організаційно-управлінських та охоронних відносин у сфері 

трудового права є різноманітними і застосування кожного з них залежить від 

очікуваного правового результату. Суб’єктивна можливість працівників і 
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роботодавців різним чином впливати на прийняття рішень один одним є 

самою суттю трудового права, його внутрішньою особливістю, що 

встановлює унікальність цієї галузі в системі приватного права. Нормативно 

визначені потреби сторін трудових правовідносин, вимоги правової 

реальності до статусу зазначених суб’єктів є тими факторами, які впливають 

на відмежування охоронних та організаційно-управлінських відносин від 

інших відносин в сучасній структурі предмета трудового права. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можемо констатувати, що 

правові засади та способи співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права потребують змістовної кореляції з 

фактичним станом правового регулювання трудових правовідносин в 

Україні. В даному контексті постають численні проблеми: відсутність 

систематизованого законодавства, локальних актів на підприємстві, в 

установі, організації, які б врегульовували питання взаємної відповідальності 

працівників і роботодавців, ситуація неадаптованості законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу на етапі ратифікації Угоди про 

асоціацію, її політичної та економічної частин. У період ринкової 

трансформації суспільства, становлення демократичної, соціальної, правової 

держави проблема співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин вже давно вийшла за свої правові рамки. Сьогодні 

уже постають численні колізії фактичного сприйняття цих відносин у 

структурі предмета трудового права, але при внесенні доцільних пропозицій 

для вдосконалення законодавства в цій частині суб’єктивні права та 

обов’язки працівників і роботодавців формуватимуть окремий, властивий 

тільки організаційно-управлінським і охоронним відносинам в трудовому 

праві, зміст. Реальна можливість реалізовувати працівнику і роботодавцю 

свої права в межах охоронних та організаційно-управлінських відносин 

повинна бути гарантована як на рівні якісно оновленого законодавства, так і 

на рівні локально-правового регулювання. 
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4.4 Напрями оптимізації охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві 

 

Сучасний стан правового регулювання у сфері праці давно потребує 

концептуальних змін внаслідок дії численних факторів: трансформації 

економіки, прогресивного розвитку в напрямі євроінтеграції, впровадження 

нових технологій виробництва [384, с. 263]. Однак протягом багатьох років 

таких змін фактично не відбувалося через суттєві стримуючі фактори, 

визначення інших пріоритетних сфер, залишення поза увагою трудо-

правових проблем, прогалин і колізій. Зважаючи на це, оптимізація процесів 

вдосконалення законодавства у сфері праці набирає нових обертів, зокрема у 

зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна. 

Тенденції формування правової бази співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві зумовили пошук 

нових шляхів взаємодії даних видів похідних від трудових відносин. Крім 

цього, систематизація напрямів удосконалення трудового законодавства в цій 

частині дозволить сформувати науково обґрунтовану концепцію 

реформування предмета трудового права з метою приведення його у 

відповідність до реалій ринку праці. 

Актуальність нашого дослідження в умовах євроінтеграції, потреб 

гармонізації українського національного законодавства із первинним і 

вторинним правом Європейського Союзу формує вимогу структурування 

відповідного плану дій, за яким реформуватиметься і трудове законодавство. 

І однією із перших пріоритетних трудо-правових сфер для вдосконалення має 

бути сфера співвідношення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права. 

Аналізуючи значення понять «напрям» та «оптимізація», зауважимо, 

що у довідковій літературі вони розглядаються у багатьох значеннях і з них 

необхідно вибрати найбільш прийнятне для цілей нашого дисертаційного 

дослідження. Так, у тлумачних словниках української мови поняття 
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«напрям» розуміють як: 1) лінія руху або лінія розміщення кого-, чого-

небудь; 2) шлях діяльності, розвитку кого-, чого-небудь; спрямованість 

якоїсь дії, явища [109, c. 164]. Також вживаються такі синоніми даного 

поняття як намагання, прагнення, шлях, спосіб [385, c. 902]. У іншому 

словнику вказується, що напрям – це дія за значенням дієслова 

«спрямовувати»; устремління якого-небудь об’єкта в певну сторону або 

точку; сукупність певних принципів та ідей, об’єднаних зв’язком [386, c. 

487]. 

Отже, напрям для цілей нашого дослідження буде вживатися у значенні 

«курс руху», шлях розвитку, прагнення до вдосконалення трудового 

законодавства у сфері співвідношення охоронних та організаційних відносин 

трудового права. 

Згідно з іншим словником, поняття «оптимізація» (від лат. – 

найкращий) належить до іншомовних слів і означає процес надання будь-

чому найвигідніших характеристик, співвідношень, наприклад, оптимізація 

виробничих процесів [243, с. 405]. Але заради справедливості варто 

зазначити, що в даному випадку оптимізацію охарактеризовано як 

філологічне поняття. Одна, корені походження даного терміна набагато 

глибші і стосуються насамперед математичних досліджень. Оптимізація в 

математиці, інформатиці та дослідженні операцій – це задача знаходження 

екстремуму (мінімуму або максимуму) цільової функції в деякій області 

векторного простору, обмеженого набором лінійних та/або нелінійних 

рівностей і/або нерівностей [387, с. 58]. Якщо проаналізувати первинну суть 

цього явища, то в правовому розумінні це знаходження полюсів певного 

явища (момент його виникнення, розвитку, зміни і припинення) і точки 

балансу правових інтересів суб’єктів відповідних правовідносин. 

М.В. Беспалов і Ф.Н. Філіна відзначають, що неефективність побудови 

методу оптимізації на прогалинах у законодавстві проявляється у відносинах 

законодавця і суб’єктів правовідносин і полягає в тому, що, оскільки 

оперативність внесення змін і доповнень до нормативних документів дуже 
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висока, існує реальна небезпека введення порядку здійснення 

господарювання зі спрощеним використанням праці (в тому числі порушення 

порядку офіційного працевлаштування). Більшою мірою це стосується 

механізму реалізації окремих положень законодавства, врегульованих на 

підприємстві, в установі, організації на рівні локальних правових актів [388, 

c. 49]. 

Враховуючи сказане, надзвичайно важлива роль у заповненні прогалин 

і ліквідації колізій у трудовому праві належить колективно-договірному 

регулюванню в межах охоронних та організаційно-управлінських відносин 

трудового права. Разом із цим тісна взаємодія централізованих і 

децентралізованих актів допоможе побудувати чітку систему правових 

орієнтирів для забезпечення спеціалізованої, ефективної та стабільної 

оптимізації. 

Зазначимо, що вчені-правники поділяють оптимізацію в залежності від 

часу, вподовж якого планується її здійснити і в який відповідний момент, на 

перспективну і поточну [388, c. 52]. 

На підставі вищевикладеного доцільним видається сформулювати 

наступне визначення напрямів оптимізації співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин трудового права як шляхів розвитку, 

вдосконалення збалансованості врегульованих нормами трудового права 

відносин з організації і управління працею, застосування примусових заходів 

і притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.  

Враховуючи вищезазначене, вимушені констатувати, що аналіз чинних 

правових засад співвідношення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у сфері трудового права формує перспективні завдання наукового 

пошуку з вироблення власної концепції напрямів оптимізації в цій частині. 

Класифікуючи напрями вдосконалення законодавства у сфері 

охоронних правовідносин, В.І. Щербина визначає такі їх види: 

вдосконалення кадрової політики, інструментів притягнення до 

відповідальності; розширення кола заходів примусу у трудовому праві; 
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прийняття оновленої редакції Трудового кодексу України [8, с. 85]. Поряд із 

цим Н.В. Козачок-Труш у своєму дисертаційному дослідження в межах 

організаційно-управлінських відносин трудового права також вказує 

напрямки оптимізації законодавства: зміни в локально-правовому 

регулюванні (питання статусу); підвищення авторитету становища трудових 

колективів; розвиток соціального партнерства в Україні [218, с. 8-17]. 

З аналізу згаданих позицій вчених-правників випливає, що вони 

обособлено аналізують напрями оптимізації охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Фактично більшість науковців, 

що досліджують проблеми трудового права, дотримується такої ж позиції. 

Ми вважаємо, що доцільніше було б розглядати відповідні напрями 

оптимізації також щодо співвідношення досліджуваних видів похідних від 

трудових правовідносин. Тож сформуємо хоча б максимально можливий 

перелік таких напрямів, адже трудові відносини постійно розвиваються, 

розвивається і змінюється трудове законодавство, а тому потреба у його 

доповненні існуватиме  завжди. 

Ю.С. Шемшученко вказує на те, що гармонізація систем національного 

і європейського права не може здійснюватися механічно. По-перше, 

продовжує діяти принцип державного суверенітету кожної країни. По-друге, 

ці країни мають багато особливостей, які вони оберігають і не хотіли б 

втратити в ході інтеграційних процесів. По-третє, ще не вироблено 

універсальних організаційних механізмів гармонізації відповідних правових 

систем. По-четверте, мають місце суттєві недоліки в теоретичному вирішенні 

відповідних проблем, що стримує і їх практичне вирішення [389, с. 164]. 

Зауважимо, що міцне підґрунтя для гармонізації трудового законодавства 

створюють напрацьовані принципи правового регулювання, що формують 

ефективні правові норми для регулювання, в тому числі, і похідних від 

трудових відносин. Водночас погоджуємося із думкою Ю.С. Шемшученка, 

адже гармонізація відбувається із врахуванням національних особливостей. 
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Без цього внесення будь-яких змін до законодавчих актів і заповнення 

прогалин у них буде неефективним. 

Аналізуючи дане твердження, маємо відмітити, що першим і 

найголовнішим напрямом оптимізації співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві має бути адаптація 

та гармонізація національних правових засад такого співвідношення до 

законодавства Європейського Союзу. Це, в першу чергу, пов’язано із 

ратифікацією Угоди про асоціацію [302], що ознаменувало перехід нашої 

держави на новий етап євроінтеграції у сфері, зокрема, і пов’язаних з 

трудовими відносин. 

Такий напрям передбачає здійснення системи заходів із вдосконалення 

українського трудового законодавства в цій частині. Як знову ж таки вказує 

М.С. Демидович, вихідним пунктом гармонізації законодавства України з 

європейським правом є уніфікація термінології, яка використовується в цих 

двох правових системах. Вироблення сталої системи юридичних понять і 

термінів не просто є теоретичним науковим дослідженням, а необхідною 

умовою, одним із пріоритетних напрямів правового реформування. Тільки 

така система може забезпечити зближення законодавства, його одноманітне 

тлумачення, а також правильне застосування правових норм [390, c. 58]. Так, 

в межах співвідношення організаційно-управлінських та охоронних 

правовідносин трудового права потребують уточнення такі терміни як 

«тривало безробітний», «організаційно-управлінські відносини», «охорона 

праці», «охоронні заходи», «заходи примусу» тощо. 

Поряд з цим у межах оптимізації співвідношення організаційно-

управлінських та охоронних правовідносин в трудовому праві О.Л. 

Омельченко пропонує урахувати положення acquis communautaire щодо 

підвищеного захисту соціально вразливих категорій працюючих, що робить 

актуальними опрацювання й затвердження Міністерством праці та соціальної 

політики України (сьогодні діє його правонаступник - Міністерство 

соціальної політики України) за участю всеукраїнських профспілок та їх 
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об’єднань нових Типових правил внутрішнього трудового розпорядку із 

внесенням до їх змісту положень про особливий соціальний захист 

неповнолітніх, працівників із сімейними обов’язками, зі зниженою 

працездатністю (інвалідів), похилого віку тощо. Правила повинні містити 

обов’язок роботодавця встановлювати режим роботи для цих працівників з 

огляду на особливості їх соціального статусу [391, с. 16]. Погоджуючись із 

даною пропозицією, зауважимо, що при будь-якому співвідношенні 

досліджуваних відносин повинні гарантуватися мінімальні можливості 

особам, які потребують посиленої уваги з боку законодавця. 

Також у межах даного напряму оптимізації співвідношення 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносин трудового права 

пропонуємо для забезпечення впровадження нормативних приписів у сфері 

охоронних правовідносин трудового права, організувати таку діяльність. Так 

для забезпечення впровадження актів європейського законодавства, а саме 

Директиви 89/391/ЄЕС «Про здійснення заходів щодо поліпшення безпеки і 

охорони здоров’я працівників під час роботи» [365], Директиви 89/655/ЕЗС 

«Про мінімальні приписи щодо охорони здоров’я при використанні засобів 

праці працівниками під час роботи» [367], Директиви 89/654/ЕЗС «Про 

мінімальні приписи щодо безпеки і охорони здоров’я в робочих зонах» [368] 

та інших актів європейського вторинного права, необхідно вжити заходи 

щодо роз’яснення та поширення положень, що стосуються притягнення до 

відповідальності працівників в умовах виробничого середовища, адже 

останні є менш захищені в порівнянні з роботодавцем, який у переважаючій 

більшості випадків виступає владним суб’єктом по відношенню до кожного 

окремого працівника, до їх представників, об’єднань, організацій. 

Багато невизначеностей наразі існує і зі встановленням точного змісту 

актів Євросоюзу у сфері співвідношення організаційно-управлінських та 

охоронних правовідносин у сфері трудового права. Справа в тому, що ці акти 

здатен тлумачити виключно Європейський суд з прав людини і через це зміст 

таких актів може суттєво змінюватись, що не відповідає романо-
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германському типу правової системи, до якої входить Україна. Наразі 

відповідні структури в Євросоюзі не зобов’язані інформувати Україну про 

зміни у трудовому праві. Все це може викликати подвійну невідповідність 

норм національного трудового права в частині співвідношення 

організаційно-управлінських та охоронних правовідносин трудового права. 

Розглядаючи проблеми диверсифікації витрат на охоронні та 

організаційно-управлінські відносини в структурі предмета трудового права, 

в структурі пріоритетних напрямків вдосконалення національного 

законодавства, варто було б забезпечити надійне фінансування використання 

примусових заходів, нагляду і контролю за дотриманням законодавства, 

компенсації працівникам і роботодавцям порушення їх прав, невизнання 

таких. Важливим прикладом у цьому плані є Директива ЄС 98/59/ЄЕС від 

20.07.1998 «Про зближення законодавств у сфері групових звільнень» [392].  

Отже, з урахуванням сказаного напрям оптимізації співвідношення 

організаційно-управлінських та охоронних відносин у трудовому праві має 

полягати у встановленні міцного правового зв’язку співвідношення 

національних законодавств у частині їх відповідності єдиному 

європейському законодавству. Такий напрям має бути втілений в Україні 

через наступні правові заходи:  

1) уніфікацію термінології українського і європейського трудового 

законодавства (потребують уточнення такі терміни як «тривало 

безробітний», «організаційно-управлінські відносини», «охорона праці», 

«охоронні заходи», «заходи примусу» тощо);  

2) забезпечення підвищеного захисту соціально вразливих категорій 

працюючих;  

3) забезпечення впровадження нормативних приписів у сфері 

охоронних правовідносин трудового права, організації такої діяльності 

шляхом роз’яснення та поширення положень, що стосуються притягнення до 

відповідальності працівника в умовах виробничого середовища;  
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4) встановлення точного змісту актів Євросоюзу у сфері 

співвідношення організаційно-управлінських та охоронних правовідносин;  

5) забезпечення надійного фінансування використання примусових 

заходів, нагляду і контролю за дотриманням законодавства, компенсацій 

працівникам і роботодавцям порушення їх прав, невизнання таких. 

Наступним напрямом оптимізації співвідношення організаційно-

управлінських та охоронних правовідносин у трудовому праві є 

встановлення мінімальних і максимальних розмірів відповідальності, меж 

втручання роботодавця у діяльність працівників з організації і управління 

працею на підприємстві, в установі, організації. Цей напрям характеризує 

саму суть оптимізації – визначення чітких правових засад співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин в трудовому праві, 

крайніх орієнтирів трудового законодавства для забезпечення гарантування 

основних трудових прав працівників та роботодавців.  

Як вказує С.В. Ковальський, типізація відповідальності в межах галузі 

права та її індивідуалізація в межах окремих правових інститутів виступає 

критерієм оцінки правопорушення. Саме в цьому ключі охоронні 

правовідносини повинні розглядатися як регуляційний процес, тобто як 

комплекс організаційних, інформаційних, правових процедур, який має на 

меті досягнення конкретного результату, а саме – утвердження правомірної 

поведінки у конкретних сферах регуляції [343, с. 143]. Аналізуючи дану 

позицію, зауважимо, що маючи таку особливість як примусовий характер, 

охоронні правовідносини у сфері трудового права так чи інакше 

відображалися на відносинах з організації і управління працею. Наприклад, 

фактично працівники на підприємстві не хочуть створювати жоден 

представницький орган, бо їх влаштовує ставлення до них роботодавця, 

розмір заробітної плати, забезпечення і дотримання їх основних трудових 

прав. Але, зважаючи на вимогу роботодавця чи держави в особі посадових 

осіб Державної служби з охорони праці, працівники зобов’язані створювати 

такий орган. Вважаємо, що примушування до вираження ініціативи є 
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невиправданим і лише створює додаткові конфліктні ситуації між сторонами 

трудових та пов’язаних з ними відносин. Між тим передумовою і основою 

правового регулювання є не лише воля держави, що втілюється в 

законодавстві, а й розвиненість і характер суспільних відносин, принципів, 

правових інститутів і традицій, які об’єктивно складаються на базі взаємодії 

окремих осіб та їх об’єднань і підтримуються та захищаються державою [393, 

с. 74]. 

На підставі вищевикладеного пропонуємо при вдосконаленні 

законодавства в межах даного напряму оптимізації особливу увагу приділити 

стадіям розвитку охоронних та організаційно-управлінських відносин та 

узгодженню їх співіснування. В.І. Щербина вказує, що, виникаючи з моменту 

вчинення дисциплінарного проступку, охоронні правовідносини проходять у 

своєму розвитку дві стадії: від об’єктивного факту дисциплінарного 

проступку до встановлення його роботодавцем – перша стадія; з моменту, 

коли роботодавець приймає рішення про застосування до працівника 

правових заходів і до моменту їх реалізації – друга стадія [8, с. 93]. У той же 

час організаційно-управлінські відносини виникають з моменту включення 

працівника до трудового колективу і тривають до припинення з ним 

трудових правовідносин [250, с. 15]. Як бачимо з аналізу цих двох періодів 

виникнення і припинення відносин, кінцевий момент охоронних та 

організаційно-управлінських правовідносин збігається. 

Вважаємо, що найбільш ризикованим є саме той період, протягом 

якого охоронні та організаційно-управлінські відносини трудового права 

співіснують паралельно. Тут прямо стикаються інтереси працівників і 

роботодавців в частині різного правового обґрунтування. Роботодавець 

переслідуватиме свій економічний інтерес і прагнутиме вжити до працівника 

якнайсуворіші санкції. У свою чергу працівник буде вважати таке ставлення 

несправедливим, оскільки він бере участь у організації роботи на 

підприємстві, в установі, організації. Поряд із цим виникають питання 
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забезпечення оптимальності співвідношення інтересів працівників і 

роботодавців. 

У свою чергу С.Ю. Головіна зазначає, що як показує практика останніх 

років диференціація трудового законодавства стає перманентним процесом, в 

результаті якого з року в рік збільшується кількість спеціальних норм, що 

встановлюють особливі права і обов’язки для деяких працівників [394, с. 

156]. Дійсно сьогодні можна констатувати певну «експансію» диференціації 

у сфері праці, яка охоплює сфери, які раніше підпадали під дію єдності. За 

цих обставин ми пропонуємо при виникненні таких конфліктних ситуацій на 

етапі співіснування інтересів працівників і роботодавців в охоронних та 

організаційно-управлінських відносинах при їх оптимальному 

співвідношенні диференціювати умови праці для працівників згідно з 

оцінкою роботодавця їх внеску у процес виробничої діяльності та отримання 

позитивних результатів такого процесу. 

Також у межах даного напряму (діяльності єдності умов праці як 

рівного принципу) оптимізації пропонуємо встановити межі взаємного 

впливу працівника і роботодавця у організаційно-управлінських та 

охоронних правовідносинах. Дані межі визначатимуться, на наш погляд, 

шляхом розширення локально-правового регулювання сторонами трудових 

правовідносин самостійно за взаємною домовленістю. Так, актуальною 

наразі є проблема визначення регулювання організаційно-управлінських та 

охоронних відносин, що виникають в межах господарського товариства, яке 

виступає роботодавцем в особі його уповноважених органів. Згідно з ч. 9 ст. 

6 проекту Трудового кодексу України [196] трудове законодавство не 

застосовується (крім законодавства про охорону праці) у разі, якщо фізична 

особа виконує обов’язки члена наглядової ради акціонерного товариства, 

виконавчого органу товариства, інших відповідних органів управління 

юридичних осіб, якщо ці обов’язки виконуються на інших підставах, ніж 

трудовий договір. 
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Це обумовлено організаційно-правовою формою господарського 

товариства, що відображається на особливому порядку організації і 

управління праці, притягнення до відповідальності суб’єктів цих відносин в 

трудо-правовій сфері. До цих пір чинним трудовим законодавством не 

врегульовані питання щодо визначення поняття та обсягу трудової 

правосуб’єктності учасників похідних від трудових відносин. Н.О. Худякова 

вказує, що роботодавча правосуб’єктність господарських товариств у 

питаннях виникнення трудових правовідносин із членами їх виконавчого 

органу реалізується загальними зборами учасників (акціонерів) товариства, 

що на цей час в умовах існування сучасної нормативно-правової бази є 

неврегульованим [395, с. 202]. У даному контексті тісно пов’язуються 

питання організаційно-управлінських, господарських та охоронних 

повноважень загальних зборів учасників як роботодавця. Існують проблеми 

звільнення члена виконавчого органу у зв’язку з обранням іншого складу 

загальних зборів товариства. І в даному випадку незрозумілою залишається 

сфера дії трудового і господарського права. 

Крім цього, на нашу думку, найбільшим досягненням романо-

германської правової системи, яку прагне наслідувати і українська правова 

система, є значне узагальнення норм. Це поширюється і на визначення 

напрямів оптимізації співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права. Зокрема це пов’язано з тим, що 

єдність охоплює встановлення мінімальних і максимальних гарантій для 

працівників у процесі прийняття на роботу, надання відпусток, загалом у 

процесі праці, організації і управління нею. 

Таким чином, досліджуваний напрям оптимізації співвідношення 

організаційно-управлінських та охоронних відносин у сфері трудового права, 

а саме напрям встановлення мінімальних і максимальних розмірів 

відповідальності, меж втручання роботодавця у діяльність працівників з 

організації і управління працею на підприємстві, установі, організації 

передбачає наступні заходи: 1) диференціацію умов праці для працівників 
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згідно з оцінкою роботодавця їх внеску у процес виробничої діяльності та 

отримання позитивних результатів такого процесу; 2) встановлення меж 

взаємного впливу працівника і роботодавця у організаційно-управлінських та 

охоронних правовідносинах шляхом розширення локально-правового 

регулювання сторонами трудових правовідносин самостійно за взаємною 

домовленістю; 3) розмежування трудо-правової і господарсько-правової 

компетенції відповідальності за рахунок внесення в проект Трудового 

кодексу України [196] положення, присвяченого регулюванню трудових 

відносин членів виконавчих органів у корпоративних суб’єктах 

господарювання. 

Ще одним напрямом оптимізації співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права має стати 

поглиблення диференціації трудового законодавства, зокрема в частині 

індивідуалізації відповідальності за вчинені трудові правопорушення та 

врахування особливостей організації і управління працею на підприємствах, 

в установах, організаціях.  

О.В. Смирнов констатував, що «диференціація умов праці робітників і 

службовців у нормах трудового права проявляється головним чином за 

трьома напрямками в залежності від: 1 ) характеру і особливостей 

виробництва (галузева і локальна диференціація); 2) статевовікових, 

кваліфікаційних та інших особливостей робітників і службовців (суб’єктна 

диференціація); 3) місця розташування підприємств, виробничих об’єднань 

(комбінатів) та інших організацій, де застосовується праця робітників і 

службовців (територіальна диференціація)» [396, c. 118]. Однак, на нашу 

думку, О.В. Смирнов не зовсім об’єктивно здійснив класифікацію напрямків 

диференціації, оскільки фактично не визначив для їх виділення єдиного 

критерію. Хоча для забезпечення подальшої оптимізації співвідношення 

досліджуваних видів правовідносин необхідно врахувати такий напрямок як 

галузева і локальна диференціація, що передбачає врахування характеру 

виробництва і визначення особливостей управління в ньому. Як показує 
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практика існування трудових правовідносин, на великих підприємствах 

значно активніше проявляють себе представницькі органи трудових 

колективів стосовно реалізації права на участь в організації і управлінні 

працею. Однак частішають і випадки застосування запобіжних заходів, 

заходів примусу та відповідальності за правопорушення. 

Диференціація в трудовому законодавстві, на думку А.І. Шебанової, 

пов’язана саме з наявністю таких стійких факторів, які об’єктивно 

визначають розмежування умов праці й тому потребують відображення цих 

розмежувань у нормах трудового законодавства. Розмежування може 

стосуватися одного чи декількох інститутів трудового права чи 

поширюватися на ту чи іншу категорію працівників. До стійких факторів 

диференціації автор відносить лише такі, які визначають реальне 

розмежування умов праці тих чи інших працівників протягом значного 

періоду часу й зумовлені соціально-економічними потребами суспільства на 

певному етапі його розвитку [397, с. 121]. 

На нашу думку, загальними для диференціації співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового права у всіх 

галузях праці є такі об’єктивні правоутворюючі фактори (напрями) як 

відмінності в умовах праці по галузях праці та значення тієї чи іншої галузі 

праці для суспільства.  

Так, однією з причин, що обумовлює наявність ряду спеціальних норм 

у сфері правового регулювання праці медичних працівників, є особливість 

характеру роботи, пов’язаної з наданням медичної допомоги населенню, що 

знайшло своє відображення в нормах таких інститутів трудового права як 

робочий час і час відпочинку, оплата праці, охорона праці.  

Фактори диференціації повинні виявлятися як при формальному, так і 

при матеріальному вираженні охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права. З точки зору формального прояву, фактори 

диференціації в тій чи іншій мірі відображені в нормах трудового права. 

Проте їх матеріальне вираження в конкретних відносинах, а саме 
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організаційно-управлінських та охоронних, практично не досліджено. Хоча 

очевидно, що наявність у законодавстві певних факторів диференційованого 

регулювання пов’язаних з трудовими відносин покликане, в першу чергу, 

захистити права і свободи людини і громадянина у сфері праці. Подібний 

захист не входить у плани переважної більшості роботодавців. Враховуючи 

це, матеріальний прояв факторів диференційованої регламентації праці 

потребує, на нашу думку, окремого дослідження.  

Таким чином, даний напрям оптимізації співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права – 

поглиблення диференціації трудового законодавства, полягає у наступному:            

1) індивідуалізації відповідальності за вчинені трудові правопорушення та 

врахуванні особливостей організації і управління працею на підприємствах, в 

установах, організаціях; 2) врахуванні такий напрямків як галузева і локальна 

диференціація; 3) виявленні факторів диференціації як при формальному, так 

і при матеріальному вираженні охоронних та організаційно-управлінських 

відносин трудового права. 

Наступним напрямом оптимізації співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права є переважне 

впровадження при поєднанні в одному процесі праці досліджуваних 

правовідносин основних методів соціального управління. Такими методами у 

своєму монографічному дослідженні М.І. Іншин визначає методи 

переконання, виховання, а також заохочення. Можливість застосування 

державного примусу – невід’ємний, але не головний атрибут правової 

держави. Опосередковано це підтверджують і положення ст. 140 Кодексу 

законів про працю України [7], де визначено яким чином забезпечується 

трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях [312, c. 22]. 

У правовій, демократичній державі примус не є засобом тиранії, а 

виражає волю більшості членів суспільства, будучи заснованим на праві, що 

виключає свавілля з боку держави [398, с. 14]. Поряд із цим Л.Д. Ухова, 

розглядаючи трудо-правові проблеми заохочень як альтернативних методів 
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управління в охоронних, організаційно-управлінських відносинах трудового 

права, вказує, що заохочення в трудовому праві – визнана, дозволена і 

рекомендована державою вказівка загального характеру на можливе і 

належне схвалення усвідомленого, тривалого, суспільно корисного і 

сумлінного виконання працівником своїх обов’язків або одноразового 

досягнення значимого результату, що перевершує звичайні вимоги [399, с. 

16]. 

З аналізу даного визначення методу соціального управління, який 

фактично застосовується на користь працівника, випливає, що заохочення 

застосовується до працівників за тривале сумлінне виконання своїх трудових 

обов’язків, за трудові заслуги, за прояв ініціативи, активності. Разом з тим, ні 

на рівні Кодексу законів про працю України [7], ні на рівні проекту 

Трудового кодексу України [196], який безліч разів передавався на 

доопрацювання, належним чином в контексті співвідношення організаційно-

управлінських та охоронних правовідносин трудового права не виписано 

процедури застосування заохочень, а також не вказано на роль цього 

інструмента у вдосконаленні національного трудового законодавства. 

Тому ми пропонуємо закріпити в проекті Трудового кодексу України 

[196] норми наступного змісту: «Працівник має право на об’єктивну, 

справедливу, своєчасну, індивідуальну, розумну, гласну, публічну оцінку 

виконання ним своїх трудових обов’язків, яка виражена у формі 

матеріального, морального чи іншого заохочення». 

Тож на підставі вищевикладеного видається необхідним констатувати, 

що напрям оптимізації співвідношення організаційно-управлінських та 

охоронних правовідносин у трудовому праві – переважне впровадження при 

поєднанні в одному процесі праці досліджуваних правовідносин основних 

методів соціального управління, полягає в наступному: 1) забезпеченні 

такого співвідношення із використанням методів переконання, виховання і 

головним чином заохочення; 2) передбаченні загальних норм про заохочення 
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в новому Трудовому кодексі України; 3) гарантуванні права працівника на 

заохочення відповідним правовим інструментарієм. 

Наступним напрямом оптимізації співвідношення організаційно-

управлінських та охоронних правовідносин має стати розширення сфери 

локально-правового регулювання. 

У локальних правових актах здійснюється конкретизація принципових 

положень, зафіксованих у актах більш високого рівня, яка провадиться з 

врахуванням реальних можливостей та специфіки конкретного підприємства, 

установи, організації. В юридичній літературі висловлена думка науковців 

про те, що основою локальної нормотворчості служать так звані 

конститутивні (базові) акти. Децентралізоване нормативне регулювання 

праці, його зміст, межі та сфера застосування визначаються відповідно 

кодифікованими актами, законодавчими ті іншими нормативними актами, а 

також конститутивними (базовими) нормативними актами [400, c. 26].  

Враховуючи необхідність співвідношення організаційно-управлінських 

відносин трудового права з охоронними в частині організації і управління 

всіма процесами, розширення локального регулювання, на нашу думку, 

сприятиме:  

1) розмежуванню участі роботодавця і працівників в управлінні 

підприємством, установою, організацією;  

2) врахуванню типу підприємства і виробництва;  

3) конкретизації основних трудових прав працівників і роботодавців на 

рівні локальних актів  тощо. 

При цьому необхідно враховувати прямо пропорційну залежність 

локального правового регулювання від централізованого. Л.Л. Ідеолович 

зазначає, що локальні норми – це норми, які попередньо санкціоновані 

державою [401, с. 6]. У науці трудового права висловлюється також думка 

про те, що централізовані нормативні акти делегують локальним 

повноваження щодо прийняття локальних норм. Зокрема Р.І. Кондратьєв з 

цього приводу говорить про реалізацію підприємствами і організаціями 
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делегованого державою права на локальне встановлення умов праці 

робітників та службовців, визначених в межах, передбачених законом, і має 

на увазі «попереднє санкціонування» [402, c. 24]. А Г.І. Дубских вважає, що 

локальні норми встановлюються «з дозволу держави» [403, c. 9]. 

Проте з урахуванням вищевказаного варто зазначити, що відмінності 

між охоронними та організаційно-управлінськими відносинами трудового 

права допомагають вирішити наступні питання в межах локального 

правового регулювання:  

1) встановити додаткові заходи примусу, запобіжні заходи, заходи 

відповідальності, які застосовують роботодавцем до винного у вчиненні 

порушення працівника;  

2) встановити межі участі в управлінні працівників і межі втручання 

роботодавця в їх діяльність;  

3) регулювати принципи взаємодії працівників і роботодавців;  

4) визначити порядок усунення наслідків застосування 

дисциплінарного стягнення у разі звільнення;  

5) розширити перелік застосовуваних заходів заохочення, в тому числі 

за рахунок введення таких як вшанування кращих працівників, наприклад, 

встановлення нагороди «Працівник року», преміювання вільним часом 

(надання додаткових відпусток), дострокове зняття дисциплінарного 

стягнення;  

6) інші питання. 

При цьому локальне правовстановлення не повинне виходити за межі і 

суперечити стандартам, визначеним для нього централізовано. Зауважуючи 

цей напрям оптимізації співвідношення організаційно-управлінських та 

охоронних правовідносин в трудовому праві, варто вказати, що найчастіше 

норми, які регулюють організацію і управління працею за своєю юридичною 

силою поступаються нормам, що регулюють охоронні правовідносини. Це 

пов’язано із ризиком обмеження основних конституційних прав працівника 
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як людини і громадянина, більш чітким і суворим порядком застосування 

норм, їх підвищеним рівнем імперативності. 

Отже, напрям оптимізації співвідношення організаційно-управлінських 

та охоронних правовідносин у частині розширення локального регулювання 

полягає в наступному:  

1) врахуванні прямо пропорційної залежності локального правового 

регулювання від централізованого;  

2) визначенні окремих питань в локальних нормативно-правових актах 

шляхом конкретизації централізованих положень;  

3) забезпеченні пріоритету нормативного регулювання охоронних 

правовідносин поряд із організаційно-управлінськими відносинами в 

трудовому праві. 

Наступним напрямом оптимізації співвідношення охоронних та 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві має стати 

врахування появи нового типу суб’єктів трудових правовідносин – різних 

видів працівників і роботодавців. Так, книга п’ята проекту Трудового 

Кодексу України [196] встановлює особливості правового регулювання 

окремих категорій працівників, які раніше були відсутні у кодифікованому 

законі (знову ж таки суб’єктивний фактор диференціації). До останніх 

належать: працівники з сімейними обов’язками, члени виробничих 

кооперативів, працівники, що вступають у трудові відносини з роботодавцем 

– субʼєктом малого підприємництва. Варто звернути увагу на те, що 

приведений перелік неповний, оскільки в ньому бракує іноземних 

працівників і осіб без громадянства, дистанційних працівників, аутсорсерів. 

Стосовно останніх варто зазначити, що в Україні вже чимало 

підприємств, які не наймають співробітників самостійно, а користуються 

послугами працівників, яких їм надають спеціалізовані компанії, що 

займаються аутсорсингом або аутстаффінгом [404, c. 160]. Наразі є чинною 

нова редакція Національного класифікатора України «Класифікація видів 

економічної діяльності ДК 009:2010» [405]. У документі зазначено, що 
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аутсорсинг – це угода, відповідно до якої замовник доручає підряднику 

виконати певні завдання, зокрема частину виробничого процесу або повний 

виробничий процес, в тому числі надати послуги з підбору персоналу. Крім 

того, правління Національного банку України в своїх рекомендаціях щодо 

організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, 

затверджених постановою №361 від 02.08.2004 р [406], визначає аутсорсинг 

як виконання певних функцій і робіт, які традиційно є «внутрішніми» і 

виконуються штатними працівниками шляхом залучення незалежних сторін 

на договірній основі і використовується «для оптимізації витрат і процесів у 

банку».  

Проти аутсорсингу, аутстаффінгу як такого активно виступають 

професійні спілки. Це пов’язано з тим, що вони трактують таку діяльність як 

форму зайнятості. Однак договори про передачу функцій стороннім 

компаніям у цивільно-правовому розумінні є різновидом договору підряду, а 

не формою зайнятості. 

У межах співвідношення організаційно-управлінських та охоронних 

правовідносин врахування новітніх категорій працівників є необхідним в 

силу того, що правова природа їх правового статусу змінює правову природу 

організації і управління працею, притягнення осіб до відповідальності. Так, 

наприклад, неврегульованим залишається питання фіксування прогулу 

дистанційних працівників, адже останні працюють не в офісному 

приміщенні, а тому контроль за вчасний початок виконання роботи 

покладатися на них чи роботодавця не може. І навіть при забезпеченні такого 

контролю існуватиме дуже тонка грань між втручанням у приватне життя 

особи і контролем за виконанням нею своїх трудових обов’язків. 

Ще одна проблема – це участь в управлінні підприємством, яка зараз 

здійснюється багатьма працівниками віртуально. Застаріле правове 

регулювання України в цій частині не витримує випробування часом і 

потребує якісного і кількісного оновлення шляхом зменшення і подальшої 
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кодифікації трудового законодавства в межах співвідношення досліджуваних 

відносин. 

Таким чином для оптимізації співвідношення організаційно-

управлінських і охоронних правовідносин щодо врахування новітніх видів і 

типів працівників і роботодавців необхідно здійснити наступні заходи:                        

1) розширити правове регулювання статусу аутсорсерів, дистанційних 

працівників, працівників, які мають сімейні обов’язки, працівників, які 

працюють у виробничих кооперативах тощо;  

2) вдосконалити віртуальні форми участі працівників в управлінні 

підприємством, установою, організацією. 

З вишепроаналізованого видно, що перераховані напрями оптимізації 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин 

охоплюють доволі широкий спектр змін, яких вимагає від України статус 

асоціації з Європейським Союзом, ринкові трансформації, оновлення і 

реформування нормативно-правової бази. Крім цього, поступовий перехід до 

ринкових відносин спричинив появу деякої неузгодженості існуючого 

законодавства, що загострило необхідність забезпечення його єдності. 

Формування демократичного суспільство і ринкових відносин стало 

причиною появи нових соціальних груп населення, чиє становище сильно 

диференційоване, що тягне за собою потребу узгодження їх прав та законних 

інтересів з умовами сучасного ринку праці. Фактори узгодження охоронних 

та організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права сьогодні 

стають каменем спотикання для законодавця, оскільки вступають у 

непримиримі протиріччя, за існування яких доводиться здійснювати науково-

обгрунтований пошук альтернативних варіантів вирішення проблем. 

У нашій роботі систематизовано та виокремлено наступні напрями 

оптимізації співвідношення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у сфері трудового права:  

1) адаптація та гармонізація національних правових засад такого 

співвідношення до законодавства Європейського Союзу;  
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2) встановлення мінімальних і максимальних розмірів відповідальності, 

меж втручання роботодавця у діяльність працівників з організації і 

управління працею на підприємстві, в установі, організації;  

3) поглиблення диференціації трудового законодавства, зокрема в 

частині індивідуалізації відповідальності за вчинені трудові правопорушення 

та врахування особливостей організації і управління працею на 

підприємствах, в установах, організаціях;  

4) переважне впровадження при поєднанні в одному процесі праці 

досліджуваних правовідносин основних методів соціального управління;  

5) розширення сфери локально-правового регулювання;  

6) врахування появи нового типу суб’єктів трудових правовідносин – 

різних видів працівників і роботодавців. 

На підставі вищевикладеного констатуємо, що правове становище 

суб’єктів, їхні права і обов’язки в межах досліджуваних видів похідних від 

трудових відносин або ж залишаються при цьому незмінними, або 

змінюються також у залежності від умов праці. Трудові відносини або їх 

окремі елементи, які є більш стабільними, вимагають єдності правового 

регулювання, а ті відносини або їх окремі елементи, що перебувають під 

впливом специфіки умов праці, вимагають диференціації правового 

регулювання.  

Разом із тим слід зауважити, що численні тлумачення Конституції 

України, інтенсивний розвиток засад ринкової економіки, поточне 

реформування загального та спеціального законодавства про працю виявило 

цілу низку проблем правового регулювання охоронних та організаційно-

управлінських відносин трудового права в умовах наростаючих 

глобалізаційних процесів, поглиблення, інколи необґрунтованого, ступеня 

розширення розмежування цих видів відносин. 
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Висновки до Розділу 4 

 

1. Принципи розмежування охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві – визначені нормами трудового права і нормами, 

що логічно випливають з них, основоположні, загальні, керівні, базисні 

положення, правила і засади, які визначають правове регулювання, зміст, 

особливості суб’єктно-об’єктного складу, підстави виникнення, зміни і 

припинення охоронних та організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. 

2. Визначено наступні критерії розмежування охоронних та 

організаційних відносин у сфері трудового права: 1) зміст правовідносин;             

2) суб’єктний критерій; 3) об’єктний критерій; 4) юридичний факт як 

підстава виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

3. Сформульовано дефініцію правових засад співвідношення 

охоронних та організаційно-управлінських відносин трудового права як 

основ функціонування процесу праці, працівників, роботодавців і держави, 

які шляхом закріплення в правових нормах забезпечують оптимальний 

баланс між охоронними та організаційно-управлінськими відносинами та їх 

розмежування в структурі предмета трудового права як галузі. 

4. Способи співвідношення охоронних та організаційно-управлінських 

правовідносин у трудовому праві – це система правових заходів, прийомів 

регулятивного впливу на відносини з організації і управління працею, 

застосування примусових заходів, юридичної відповідальності, 

урегульованих нормами трудового права з метою їх збалансування, 

врівноваження, взаємозалежності. 

5. Класифікація способів співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві: а) узгодження зобов’язальних та 

заборонних норм, які регулюють відповідні види правовідносин; б) вольова 
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залежність сторін трудових правовідносин; в) спосіб реалізації суб’єктивних 

прав. 

6. Систематизовано та виокремлено наступні напрями оптимізації 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права: 1) адаптація та гармонізація національних правових засад 

такого співвідношення до законодавства Європейського Союзу;             

2) встановлення мінімальних і максимальних розмірів відповідальності, меж 

втручання роботодавця у діяльність працівників з організації і управління 

працею на підприємстві, в установі, організації; 3) поглиблення 

диференціації трудового законодавства, зокрема в частині індивідуалізації 

відповідальності за вчинені трудові правопорушення, та врахування 

особливостей організації і управління працею на підприємствах, в установах, 

організаціях; 4) переважне впровадження при поєднанні в одному процесі 

праці досліджуваних правовідносин основних методів соціального 

управління; 5) розширення сфери локально-правового регулювання; 6) 

врахування появи нового типу суб’єктів трудових правовідносин – різних 

видів працівників і роботодавців. 

7. Надано пропозицію при практичному втіленні заборонних норм 

охоронних правовідносин на конкретному підприємстві, в установі, 

організації застосовувати метод переконання при фактичному зіткненні волі 

роботодавців і працівників. Автором рекомендовано диференціювати умови 

праці для працівників згідно з оцінкою роботодавця їх внеску у процес 

виробничої діяльності та отримання позитивних результатів такого процесу».  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 

доктрині розкрити проблеми співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, а також розробити пропозиції 

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Роль охоронних правовідносин у трудовому праві полягає в тому, що 

вони, по-перше, забезпечують права працівника на безпечні й здорові умови 

праці, по-друге, зобов’язують його дбайливо ставитись до майна роботодавця 

і нести відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення 

покладених на нього трудових обов’язків, по-третє, стимулюють 

притягнення осіб до відповідальності, яка має невідворотний характер, та 

залучають державу у випадку неврегулювання розбіжностей між сторонами 

трудового договору. 

2. Організаційно-управлінські відносини, як похідні від трудових, 

забезпечують існування зв’язку між окремим працівником і уповноваженими 

особами (особою) підприємства, установи, організації. Їх роль – це 

забезпечення здійснення усіма працівниками трудової функції із 

застосуванням стимулів, гарантій. Значення організаційно-управлінських 

відносин проявляється у створенні умов для конкуренції на ринку праці, 

підвищенні ефективності локально-правового регулювання у сфері трудових 

відносин. 

3. Історичні етапи розвитку охоронних відносин трудового права: 

1) перші згадки про зародження охоронних відносин у трудовому праві в 

законах Хаммурапі (1792–1750-ті роки до н.е.), Ману (ІІ ст. до н.е.); 

2) охоронні відносини часів існування Римської імперії (едикт римського 

імператора Діоклетіана «De pretiis rerum renalium» («Про ціни товарів») (ІІ ст. 

до н.е.-V ст. н.е.); 3) охоронні відносини у трудовому праві часів Візантії  
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(V–XІІ ст.); 4) розвиток охоронних відносин у Київській Русі (Х–ХІІІ ст.); 

5) середньовічний розвиток охоронних відносин трудового права (XIV–

ХVІ ст.); 6) розвиток охоронних відносин України у складі Російської імперії 

та СРСР (ХVІІ ст. – 1991 рік). Для цього періоду характерним є формування 

охоронних відносин трудового права і перші спроби їх правового 

регулювання; 7) сучасний період розвитку охоронних відносин трудового 

права (з 1991 року – до сьогодення). 

4. Історичні етапи розвитку організаційно-управлінських відносин 

трудового права: 1 етап (XXVIII–V ст. до н.е.) – зародження організаційно-

управлінських відносин; 2 етап (V–III ст. до н.е.) – організаційно-

управлінські відносини за Сократа та Платона (теорія природного діалогу); 3 

етап (VІІІ–ХІХ ст.) – розвиток організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права періоду Ж.-Ж. Руссо та Ф. Кене, Ш. Фур’є та А. Маршалла; 

4 етап (ХІХ ст. – до сьогодення) – радянський та сучасний період 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

5. Правова природа охоронних відносин у трудовому праві 

розкривається через такі ознаки: вони виникають з моменту утворення 

конкретного роботодавця як суб’єкта трудового права; для виникнення таких 

правовідносин не обов’язкова наявність такого юридичного факту як 

правопорушення; охоронні відносини далеко не завжди спрямовані на 

притягнення когось до юридичної відповідальності; вони пов’язані з 

виявленням підстав для притягнення винних осіб до відповідальності, тобто 

конкретних фактів невиконання або неналежного виконання певними 

особами своїх обов’язків у сфері охорони праці. 

6. Правова природа організаційно-управлінських відносин 

розкривається через наступні ознаки: рівень ведення колективних 

переговорів; взаємодію профспілок з органами виконавчої та законодавчої 

влади, а також органами місцевого самоврядування; роль та місце владних 

структур в організаційно-управлінських відносинах; специфіку 

взаємовідносин професійних спілок та об’єднань роботодавців тощо. 
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7. До основних функцій охоронних правовідносин у трудовому праві 

можна віднести наступні: 1) каральну, основною метою якої є застосування 

до правопорушника негативних засобів правового і державного примусу; 

2) компенсаційну, яка полягає у відшкодуванні шкоди, яка завдана 

правопорушенням; 3) відновлювальну – основною метою цієї функції є 

відновлення становища, яке існувало до вчинення правопорушення; 

4) превентивну – сукупність заходів, проведення яких спрямоване на 

запобігання вчиненню нових правопорушень; 5) виховну – полягає у 

здійсненні систематичного впливу на учасників відповідних правовідносин з 

метою формування у них належного рівня правосвідомості; 6) стимулюючу 

(заохочувальну), зміст якої складають заходи, спрямовані на породження у 

суб’єктів бажання діяти певним чином; 7) контрольно-наглядову, яка полягає 

у здійсненні уповноваженими суб’єктами сукупності заходів, що спрямовані 

на перевірку додержання законодавства відповідними суб’єктами. 

8. Механізм регулювання охоронних відносин у трудовому праві 

складається з таких структурних елементів: 1) механізм правового 

регулювання – сукупність юридичних засобів, за допомогою яких 

здійснюється впорядкування і врегулювання охоронних відносин у 

трудовому праві; 2) механізм фінансового регулювання охоронних відносин 

у трудовому праві – сукупність фінансових методів, форм та важелів 

управління фінансовими ресурсами, що призначені для матеріального 

забезпечення суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві; 3) 

механізм інституційного регулювання – сукупність установ, закладів, які 

створюються з метою впорядкування, а також надання визначеності 

охоронним відносинам у трудовому праві і за допомогою яких здійснюється 

застосування заходів, способів та методів, спрямованих на вдосконалення 

функціонування останніх; 4) механізм організаційного регулювання – 

сукупність заходів, способів, методів, які впроваджуються з метою 

впорядкування охоронних відносин у трудовому праві шляхом проведення 

розробленої системи заходів громадського значення. 
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9. Виокремлено види суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

за такими критеріями: 1) за кількісним складом учасників суспільного 

зв’язку: індивідуальні (працівник, роботодавець), колективні (трудовий 

колектив); 2) за юридичним фактом, який є підставою виникнення охоронних 

відносин у трудовому праві: учасники охоронних відносин, що виникають 

внаслідок скоєння правопорушення (матеріального правопорушення або 

дисциплінарного проступку), якими виступають особи, що вчинили 

правопорушення (такими особами можуть бути як працівники, так і 

роботодавці), та особи, які наділені правом вимагати відновлення 

порушеного права (можуть бути як працівники, так і роботодавці); учасники 

охоронних відносин, що виникають у сфері здійснення нагляду та контролю 

за охороною праці та дотриманням трудового законодавства (учасниками 

таких правовідносин виступають, з одного боку, суб’єкти, які наділені 

повноваженнями на здійснення контрольних функцій, наприклад, Державна 

служба з питань праці, з іншого – суб’єкти, діяльність яких контролюється, – 

працівники, роботодавці); учасники охоронних відносин, що виникають у 

випадку звернення суб’єкта за захистом свого порушеного права; 3) за 

сферою реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами охоронних 

правовідносин: внутрішні (працівник, роботодавець), зовнішні (органи 

нагляду та контролю у сфері дотримання законодавства за охороною праці). 

10. Зміст організаційно-управлінських відносин у трудовому праві – це 

пов’язані взаємними властивостями та правовими зв’язками суб’єктивні 

права та кореспондуючі їм юридичні обов’язки у сфері організації та 

управління працею на підприємстві, в установі, організації за участю 

працівників, роботодавців та їх представників. 

11. Система принципів організаційно-управлінських відносин в 

трудовому праві включає: 1) принцип забезпечення свободи об’єднання 

працівників та роботодавців; 2) принцип договірного встановлення умов 

праці, в тому числі і права на участь в управлінні підприємством, 
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організацією; 3) принцип заборони дискримінації працівників у процесі 

організації і управління працею. 

12. Функції організаційно-управлінських відносин трудового права: 

1) економічна; 2) функція організаційного впливу; 3) виховна; 4) 

управлінська.  

13. Організаційно-управлінські відносини класифікуються за такими 

критеріями: 1) за предметним критерієм: а) відносини із встановлення умов 

праці; б) відносини із зміни організації умов праці; в) відносини з ведення 

колективних переговорів; г) соціально-партнерські відносини на різних 

рівнях; ґ) управлінські відносини в межах підприємства із реалізацією 

функції представництва працівників і роботодавців і безпосередньо 

сторонами трудових відносин; 2) за строком чинності: а) строкові; б) 

безстрокові; 3) за особливостями прояву: а) відносини з організації і 

управління працею; б) особливі організаційно-управлінські відносини 

(захист персональних даних, застосування роботодавцем методу пільг та 

заохочень тощо); 4) за предметним складом: а) індивідуальні організаційно-

управлінські відносини; б) колективні організаційно-управлінські відносини. 

Такий поділ пояснюється похідним характером організаційно-управлінських 

відносин від трудових, які складаються між відповідними сторонами й 

іншими суб’єктами трудових правовідносин; 5) за призначенням: а) 

відносини з організації праці; б) відносини з управління працею; 6) за 

суб’єктним критерієм: а) відносини між уповноваженою особою роботодавця 

і трудовим колективом; б) відносини між трудовим колективом і 

роботодавцем; в) відносини між профспілкою і роботодавцем; г) відносини 

між соціальними партнерами. 

14. Класифікація суб’єктів організаційно-управлінських відносин 

трудового права за кількістю осіб: а) індивідуальні (працівник, 

роботодавець); б) колективні (трудовий колектив, організації роботодавців, 

колегіальні органи державної влади (соціальні партнери), представники 

сторін трудових відносин).  
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15. Принципи розмежування охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві – це визначені нормами трудового 

права і нормами, що логічно випливають з них, основоположні, загальні, 

керівні, базисні положення, правила і засади, які визначають правове 

регулювання, зміст, особливості суб’єктно-об’єктного складу, підстави 

виникнення, зміни і припинення охоронних та організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві. Принципи розмежування охоронних та 

організаційних відносин трудового права мають такий систематизований 

виклад:  

1) принцип динамізму правового впливу на суб’єктів, який має такі 

прояви: а) охоронні правовідносини трудового права зумовлюють розвиток, 

зміну і припинення трудових правовідносин; б) організаційно-управлінські 

відносини зумовлюють виникнення і зміну трудових правовідносин;  

2) принцип збалансованості ініціативності, який в охоронних 

правовідносинах трудового права має наступні прояви: а) ініціатива в 

охоронних правовідносинах лежить більше на роботодавцеві; б) така 

ініціатива активно проявляється саме під час вчинення певних 

неправомірних дій; в) специфіка відносин між працівником і роботодавцем 

обумовлюється переважною відсутністю ініціативи від юрисдикційного 

органу; г) реалізація заходів відповідальності в рамках охоронних 

правовідносин призводить до недооцінювання відмінностей між 

регулятивними та охоронними правовідносинами в межах трудового права; 

ґ) ініціатива в охоронних правовідносинах здатна формувати 

підпорядкованість (субординацію) суб’єктів трудових правовідносин. В 

організаційно-управлінських відносинах трудового права зазначений 

принцип має такі прояви: а) ініціативність у даних відносинах повинна 

зміщувати пріоритети від працівника до роботодавця і забезпечувати 

відповідний зворотний зв’язок; б) визначальна роль у виявленні ініціативи 

повинна належати трудовим колективам; в) вибір моделі організації праці і 
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управління нею лежить на роботодавцеві; г) існування колективної ініціативи 

поряд з особистою; 

3) принцип регулюючого впливу в охоронних правовідносинах 

трудового права проявляє себе таким чином: а) ним обумовлюється 

зворотній зв’язок між управляючою і зобов’язаною стороною похідних від 

трудових правовідносин; б) працівник набуває певних обов’язків у 

взаємозв’язку з роботодавцем і має права, які реалізуються в рамках 

охоронних правовідносин; в організаційно-управлінських відносинах 

трудового права вказаний принцип має такі прояви: а) стабільність 

регулюючого впливу у відносинах з організації і управління працею як 

складової предмета трудоправового регулювання; б) організаційно-

управлінські відносини трудового права в межах даного принципу 

проявляються саме завдяки регулятивній динамічній функції, оскільки 

стабілізують розвиток трудових та інших правовідносин за рахунок 

активного залучення всіх учасників процесу праці до менеджменту на 

підприємстві, в установі, організації; 

4) принцип єдності й диференціації правового регулювання праці, що 

полягає в наступному: в охоронних правовідносинах трудового права: 

а) притягнення до однакових видів відповідальності, застосування однакових 

заходів примусу в процесі праці; б) невідворотність відповідальності за 

самовільну диференціацію положень у випадку, коли підлягають 

застосуванню виключно загальні правила; в) індивідуалізація 

відповідальності працівників і роботодавців; в організаційно-управлінських 

відносинах трудового права: а) загальнообов’язковість і підвищена 

імперативність правових приписів у цій сфері поряд із диспозитивними 

началами управлінського процесу із гарантуванням виробничої демократії; б) 

прояв диференціації правових норм при розробці локальних нормативних 

актів у межах конкретного підприємства, установи, організації є формою 

участі у відносинах з організації і управління працею як працівників, так і 

роботодавців. 
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16. Визначено наступні критерії розмежування охоронних та 

організаційних відносин у сфері трудового права: 1) зміст правовідносин; 

2) суб’єктний критерій; 3) об’єктний критерій; 4) юридичний факт як 

підстава виникнення, зміни і припинення правовідносин. Саме ці елементи 

зазначеної системи слугують для розмежування досліджуваних похідних від 

трудових відносин, адже їх дія проявляється у встановленні для суб’єктів 

різнорідних правил і ситуацій застосування відповідних нормативно-

правових приписів. 

17. Класифікація способів співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві: 1) узгодження зобов’язальних та 

заборонних норм, які регулюють відповідні види правовідносин; 2) вольова 

залежність сторін трудових правовідносин; 3) спосіб реалізації суб’єктивних 

прав. 

18. Виокремлено та систематизовано наступні напрями оптимізації 

співвідношення охоронних та організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права: 1) адаптація та гармонізація національних правових засад 

такого співвідношення до законодавства Європейського Союзу; 

2) встановлення мінімальних і максимальних розмірів відповідальності, меж 

втручання роботодавця у діяльність працівників з організації і управління 

працею на підприємстві, в установі, організації; 3) поглиблення 

диференціації трудового законодавства, зокрема в частині індивідуалізації 

відповідальності за вчинені трудові правопорушення, та врахування 

особливостей організації і управління працею на підприємствах, в установах, 

організаціях; 4) переважне впровадження при поєднанні в одному процесі 

праці досліджуваних правовідносин основних методів соціального 

управління; 5) розширення сфери локально-правового регулювання; 6) 

врахування появи нового типу суб’єктів трудових правовідносин – різних 

видів працівників і роботодавців.  
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ДОДАТОК 2 
 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Право: 

історія, теорія, практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 року), «Дотримання 

прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його 

вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 року), «Публічне адміністрування в 

сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 року), «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» 

(м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові дослідження сучасного 

законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 

25–26 червня 2015 року), «Пріоритетні проблеми реформування системи 

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

проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 року), 

«Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» 

(м. Київ, 25–26 лютого 2016 року), «Теорія і практика розвитку правових 

інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Право як регулятор 

суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 квітня 2016 

року), «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року), 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року). 
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