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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах соціально-економічної й 

правової нестабільності, безсистемності й колізійності нормативно -правової 

бази, недостатньої правової освіченості й захищеності людини та 

громадянина, загострення конкуренції на вітчизняному й міжнародному 

ринках праці, товарів і послуг, дефіциту фінансових ресурсів та під впливом 

низки інших факторів зростає необхідність й посилюється роль ефективного 

управління та організації у будь-якій сфері суспільної діяльності. Особливого 

значення набувають організаційно-управлінські відносини у сфері трудового 

права України, беручи до уваги наявні недоліки в даній сфері, пролонгований 

процес реформування трудового законодавства й прийняття Трудового 

кодексу України. 

Зважаючи на те, що організаційно-управлінські відносини в сфері 

трудового права реалізуються на всіх рівнях соціального діалогу 

(локальному, територіальному, галузевому й національному) і, відповідно, є 

численними, різноманітними за видами, специфічними за змістом і 

особливостями правового регулювання, очевидною є актуальність 

дослідження даних правовідносин. Безпосередньо від якості правового 

регулювання індивідуальних і колективних організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, оптимальності й адекватності методів і форм їх 

практичної реалізації залежить ефективність взаємодії суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин, результативність їх спільної праці й, 

відповідно, стабільність і рентабельність функціонування підприємств, 

установ, організацій тощо. Важливе значення має й розвиток теоретико-

правових засад соціального партнерства як сучасної складової організаційно -

управлінських відносин у трудовому праві. 

При цьому потребує нагального вирішення низка проблем, що мають 

місце у сфері організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, 

зокрема основні з них виявляються при укладанні колективних договорів і 



6 

угод (ухиляння роботодавців від укладення нових і затягування пролонгації 

існуючих колективних договорів; відсутність у профспілкових організацій 

дієвого механізму впливу на роботодавців у разі порушення ними умов 

колективного договору, угоди тощо), при вирішенні індивідуальних і 

колективних трудових спорів (тривала і складна процедура укладення 

колективного договору та угоди, особливо щодо примирних процедур і 

вирішення колективних трудових спорів), у соціально-партнерських 

відносинах в Україні (невиконання вимог Генеральної і галузевих угод, 

невключення їх положень до колективних договорів підприємств, на які вони 

поширюються, ухиляння від ефективних форм ведення соціального діалогу) 

тощо. 

Варто зазначити, що окремі питання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві розглядало у своїх працях багато вітчизняних та 

зарубіжних учених, а саме: М.Г. Александров, С.С. Алексєєв, В.М. Андріїв, 

Л.В. Балабанова, Б.К. Бегічев, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, Ю.М. Гришина, 

К.М. Гусов, М.В. Данилова, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, Т.А. 

Занфірова, М.І. Іншин, М.С. Кельман, І.Я. Кисельов, З.Я. Козак, 

Н.В. Козачок-Труш, Р.З. Лівшиць, І.О. Лосиця, С.С Лукаш, М.В. Лушникова, 

А.Р. Мацюк, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, А.Ф. Нуртдинова, О.М. 

Обушенко, Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, А.М. Слюсар, О.В. Смирнов, О.В. 

Тищенко, В.М. Толкунова, Є.Б. Хохлов, Г.І. Чанишева, В.В. Чечоткін, І.І. 

Шамшина, Ю.С. Шемшученко, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Проте, 

незважаючи на достатньо велику кількість наукових праць, сутність, види, 

особливості реалізації й правового регулювання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві України, у процесі реформування вітчизняного 

трудового законодавства багато питань залишаються малодослідженими. 

Подальшого вивчення й вирішення потребують, зокрема, проблеми 

підвищення ефективності правового регулювання індивідуальних і 
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колективних організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, 

удосконалення процедур укладання колективних договорів, угод і ведення 

колективних переговорів, розвитку соціально-партнерських відносин, 

удосконалення організаційно-управлінських відносин при вирішенні 

індивідуальних і колективних трудових спорів. 

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 відповідно до теми «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-

01), затвердженої на період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року, а 

також теми наукових досліджень кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення «Проблеми становлення соціального права в 

Україні», затвердженої 28 березня 2016 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

комплексному дослідженні особливостей правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві та можливостей 

його вдосконалення у процесі реформування вітчизняного трудового 

законодавства. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційному дослідженні 

вирішуються наступні задачі: 

 обґрунтувати методологію дослідження організаційно-

управлінських відносин; 

 з’ясувати сутність організаційно-управлінських відносин як 

об’єкта регулювання нормами трудового права; 

 визначити сутність, поняття та особливості організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 

 систематизувати міжнародні стандарти у сфері регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві; 
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 з’ясувати особливості сучасного стану правового регулювання 

відносин з організації та управління працею в Україні; 

 виокремити основні особливості правового регулювання 

відносин з організації та управління працею в країнах СНД, ЄС, США, 

Канади та Латинської Америки; 

 визначити види та ознаки суб’єктів організаційно-управлінських 

правовідносин у трудовому праві; 

 окреслити правовий статус роботодавця, трудового колективу та 

профспілки як суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві; 

 провести класифікацію організаційно-управлінських відносин, 

що складають предмет трудового права; 

 надати визначення поняттю «організаційно-управлінські 

відносини індивідуального характеру» та з’ясувати їх зміст; 

 виокремити особливості правового регулювання колективних 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві: правовідносин 

трудового колективу з роботодавцем (адміністрацією), профспілкового 

органу з роботодавцем (адміністрацією), соціально-партнерських відносин на 

національному, територіальному, галузевому рівнях; 

 спрогнозувати основні напрями вдосконалення організаційно-

управлінських відносин при укладанні колективних договорів і угод; 

 обґрунтувати особливості організаційно-управлінських відносин 

при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів; 

 запропонувати шляхи вдосконалення соціально-партнерських 

відносин в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві. 
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Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми  

правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому 

праві України. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи та 

наукової об’єктивності її результатів були використані загальні та спеціальні 

методи наукового пізнання в межах системного підходу до їх використання, 

який надав можливість здійснити ґрунтовне комплексне дослідження 

особливостей правового регулювання організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві України. Загальні методи наукового пізнання 

(узагальнення, порівняння, аналіз, синтез, індукція, дедукція, логічний, 

абстрагування та ін.) були застосовані при обґрунтуванні методології 

дослідження організаційно-управлінських відносин, визначенні сутності 

організаційно-управлінських відносин як об’єкта регулювання нормами 

трудового права, при розмежуванні організаційно-управлінських відносин, 

які виникають між роботодавцем, трудовим колективом, профспілкою та 

іншими суб’єктами організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, 

для з’ясування значення та змісту їх окремих видів тощо (підрозділи 1.1–1.3; 

3.1–3.4; 4.1–4.3). На окремих етапах дослідження використовувалися 

спеціальні методи. Історико-правовий метод та метод статистичного аналізу 

були задіяні для дослідження сучасного стану правового регулювання 

відносин з організації та управління працею в Україні та світі (підрозділи 1.4; 

2.1–2.4). Методи порівняльно-правового й документально-правового аналізу 

були застосовані при характеристиці особливостей правового регулювання 

індивідуальних і колективних організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, при визначенні недоліків законодавства, що регламентує 

дану сферу, а також в процесі його аналізу та порівняння із зарубіжним 

законодавством (підрозділи 1.4; 2.1–2.4; 3.2–3.4; 4.2, 4.3; 5.1–5.3). 

Використання логіко-семантичного методу дало змогу визначити поняттєвий 

апарат («організаційно-управлінські відносини у трудовому праві», 

«індивідуальні організаційно-управлінські відносини», «колективні 
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організаційно-управлінські відносини», «колективна угода», «колективний 

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

тощо). За допомогою системно-структурного та структурно-функціонального 

аналізу були вдосконалені підходи до класифікації організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві та суб’єктів їх реалізації 

(підрозділи 3.1; 4.1). Аналітичний метод використовувався для визначення 

напрямів й розробки шляхів і рекомендацій з удосконалення організаційно -

управлінських відносин при укладанні колективних договорів і угод, при 

вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів, удосконалення 

соціально-партнерських відносин в Україні (підрозділи 5.1–5.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана 

дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній юридичній науці 

комплексним дослідженням особливостей правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. У результаті 

дослідження сформульовано ряд наукових положень і висновків: 

вперше: 

 комплексно обґрунтовано, що організаційно-управлінські 

відносини індивідуального характеру є предметом трудового права й 

виникають між роботодавцем (його адміністрацією) та конкретним найманим 

працівником з приводу організації трудового процесу та управління працею 

й передбачають: 1) здійснення роботодавцем владних повноважень шляхом 

видання розпоряджень тощо; 2) виконання працівником локальних 

нормативно-правових актів; 3) забезпечення умов та безпеки праці, охорони 

праці конкретного працівника; 4) відносини з професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівника; 5) здійснення 

роботодавцем заходів із дисциплінарної, матеріальної та інших видів 

відповідальності; 6) застосування трудового законодавства; 7) вирішення 

індивідуальних трудових спорів; 8) інші організаційно-управлінські аспекти 

індивідуального характеру; 
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 установлено, що організаційно-управлінські правовідносини 

трудового колективу з роботодавцем (його адміністрацією) – це відносини 

взаємодії між трудовим колективом та роботодавцем, які виражаються у їх 

взаємних правах, обов’язках, повноваженнях і відповідальності у сфері 

організації трудового процесу та управління працею, а саме:  

1) правах сторін ініціювати колективні переговори, надавати пропозиції при 

розробці колективного договору, укладати колективні договори, угоди, 

одержувати необхідну інформацію щодо виконання колективної угоди, 

висувати вимоги щодо організації та управління працею, брати участь у 

колективному трудовому спорі у разі їх незадоволення, створювати 

представницькі органи, їх об’єднання на різних рівнях соціально-

партнерських відносин тощо; 2) обов’язках сторін щодо участі в різних 

формах колективних організаційно-управлінських відносин, які 

здійснюються за ініціативою іншої сторони (колективні переговори, 

примирна комісія тощо), надання інформації про хід укладення та виконання 

колективного договору на вимогу іншої сторони, участі в контролі за 

виконанням умов колективного договору тощо; 

 запропоновано класифікацію організаційно-управлінських 

правовідносин, що складають предмет трудового права за наступними 

критеріями:  

1) суб’єктним складом;  

2) залежно від функціональної природи;  

3) відповідно до середовища виникнення та реалізації;  

4)  змістом організаційно-управлінських правовідносин у сфері 

трудового права;  

5) специфікою зв’язку з трудовими правовідносинами (або за часом 

виникнення організаційно-управлінських відносин);  

6) пріоритетністю правового регулювання;  

7) типом норм права, що регулюють правовідносини;  
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8) інші види організаційно-управлінських правовідносин, що 

складають предмет трудового права (за підставами виникнення, за терміном 

дії, за масштабом дії, за цілями реалізації тощо); 

 запропоновано комбіновану національну модель соціально-

партнерських відносин узгоджувально-правового характеру, яка буде 

будуватися на тристоронній (на локальному рівні – за участі держави, сторін 

найманих працівників і роботодавця) і багатосторонній основі (за участі 

держави, органів місцевого самоврядування, сторін найманих працівників і 

роботодавця – на територіальному, галузевому та національному рівні) з 

науково обґрунтованим поєднанням методів авторитарного та автономного 

управління та наданням державі функції захисника загальнонаціональних 

інтересів та арбітра процесу соціального діалогу з правом вето щодо питань 

соціально-економічного та загальнодержавного значення; 

 сформульовано поняття міжнародних стандартів у сфері 

регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві як 

системи міжнародних нормативно-правових актів у сфері управління та 

організації праці, які приймаються на двосторонній чи багатосторонній 

добровільній основі шляхом досягнення консенсусу між урядами держав 

світу, міжнародними організаціями і відповідно носять рекомендаційний 

характер, встановлюючи еталонні показники та вимоги стосовно прав, 

обов’язків, гарантій їх дотримання тощо, які виникають з приводу реалізації 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права, з метою 

оптимізації та підвищення ефективності здійснення останніх; 

 на підставі узагальнення різних науково-практичних підходів 

сформульовані поняття колективного договору та колективної угоди, які  

запропоновано  визначити та закріпити у ст. 2 Закону Україні «Про 

колективні договори й угоди», проекті Трудового кодексу України; 

удосконалено: 

 визначення поняття «організаційно-управлінські відносини у 

трудовому праві» як врегульовані нормами трудового права (трудового 
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законодавства та локальних нормативно-правових актів) відносини, що 

виникають між роботодавцями, працівниками, трудовими колективами, 

професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців і їх 

об’єднаннями та органами соціального партнерства в процесі реалізації 

владно-розпорядчих повноважень роботодавця, повноважень трудового 

колективу та профспілок з приводу укладення колективних договорів та 

встановлення умов і оплати праці, режиму робочого часу та часу відпочинку, 

дотримання трудового законодавства, вирішення індивідуальних і 

колективних трудових спорів тощо; 

 класифікацію видів суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, якими є: 1) за правовим статусом: роботодавці, 

працівники, трудові колективи, організації роботодавців і їх об’єднання, 

профспілки та їх об’єднання, органи соціального партнерства (діалогу); 2) за 

організаційно-функціональною формою: фізичні особи, юридичні особи, 

органи державної влади та місцевого самоврядування; 3) за часом існування: 

постійні, тимчасові; 4) за обов’язковістю участі в правовідносинах: 

обов’язкові, необов’язкові (допоміжні); 5) за значимістю участі в 

правовідносинах: первинні, вторинні; 6) за кількісним критерієм: 

індивідуальні, колективні; 

 систему норм трудового права, яка лежить в основі нормативно-

правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, яку запропоновано представити наступним чином: 1) централізоване 

нормативно-правове регулювання: 1.1) Конституція України; 1.2) Кодекс 

законів про працю України, Господарський кодекс України та інші 

кодифіковані акти у сфері регулювання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві; 1.3) закони України «Про колективні договори і 

угоди», «Про соціальний діалог», «Про охорону праці», «Про оплату праці», 

«Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» та ін.; 
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1.4) укази Президента України; 1.5) постанови Кабінету Міністрів України; 

1.6) накази Міністерства соціальної політики та інших центральних органів 

влади; 1.7) нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування з 

організації та управління працею; 1.8) галузеві та національні колективні 

угоди та ін.; 2) локальне нормативно-правове регулювання: 2.1) колективні 

договори; 2.2) правила внутрішнього трудового розпорядку; 2.3) положення 

про відділи, служби, комісії та інші підрозділи, оплату праці, навчання 

персоналу, графіки відпусток та ін.; 2.4) посадові інструкції, інструкції з 

охорони праці; 2.5) накази, розпорядження роботодавця та інші локальні 

акти; 

 основні ознаки соціально-партнерських відносин: 

1) орієнтованість на досягнення соціального миру (компромісу, консенсусу 

тощо) і узгодження інтересів працівників, роботодавців (за можливої участі 

держави) із метою запобігання виникнення розбіжностей, трудових 

конфліктів і спорів; 2) добровільність, вольовий характер; 3) договірний 

характер; 4) стратегічне спрямування; 5) строковість укладення колективних 

договорів (угод); 6) наявність взаємних прав, обов’язків і відповідальності 

сторін колективних договорів (угод); 7) базування на розроблених 

стандартах, рекомендаціях у відповідності до чинної нормативної бази тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

 підстави розмежування організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві та організаційно-управлінських відносин в 

адміністративному праві: 1) регулюються відповідно нормами трудового та 

адміністративного права; 2) змістом правовідносин є відповідно трудова та 

виконавчо-розпорядча діяльність; 3) адміністративно-правові відносини 

мають місце виключно у сфері виконавчо-розпорядчої та організаційної 

діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування; 4) вони 

носять публічний характер і регулюються нормами адміністративного права; 

5) містять обов’язкову наявність суб’єкта владних повноважень, що 

обумовлює застосування методу владних приписів у правову регулюванні; 6) 
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характеризуються приватною формою у сфері праці; 7) мають переважаюче 

договірне правове регулювання і рівне становище суб’єктів організаційно -

управлінських відносин, що регулюються нормами трудового права тощо; 

 обґрунтування нормативно-правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у сфері праці, що полягає у 

комплексному застосуванні: 1) централізованого нормативно-правового 

регулювання (правотворча та правозастосовна діяльність органів державної 

влади та місцевого самоврядування із визначення та забезпечення 

мінімальних державних стандартів у сфері праці і, зокрема, щодо її 

організації та управління, дотримання гарантій прав суб’єктів організаційно -

управлінських правовідносин у трудовому праві); 2) локального нормативно-

правового регулювання (діяльність роботодавця, трудового колективу або їх 

представників з правової регламентації даних правовідносин на договірній 

основі на конкретному підприємстві (в установі, організації, їх об’єднанні) за 

допомогою локальних правових актів, що містять норми трудового права, з 

метою заповнення прогалин у трудовому законодавстві та його доповнення з 

урахуванням потреб того чи іншого суб’єкта організаційно-управлінських 

відносин у сфері праці); 

 можливості застосування світового досвіду правового 

регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві: 1) на 

рівні країн СНД, не враховуючи положень чинного законодавства її окремих 

членів, міститься перш за все не обов’язкове положення стосовно організації 

та управління працею, яке, у порівнянні з країнами ЄС, є менш ефективним; 

2) практика країн ЄС щодо фактичної участі трудового колективу в 

управлінні підприємством, яка направлена на вирішення питань соціального 

й економічного розвитку трудового колективу підприємства та роботодавця, 

що здебільшого врегульовується шляхом ведення переговорів між 

зазначеними суб’єктами; 3) досвід США, Канади та Латинської Америки 

щодо значної ролі інституту колективних договорів у регулюванні 

найважливіших аспектів трудових відносин; співучасті працівників і 
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профспілок в управлінні через колективні договори і діяльність профспілок, 

положення яких на підприємствах визначено в колективних договорах; 4) 

факт «профспілкового монополізму» у практиці трудового законодавства 

Канади у сфері врегулювання організаційно-управлінських відносин; 5) ідеї 

«соціального католицизму» у законодавстві держав Латинської Америки, що 

знаходять своє втілення в діяльності профспілок і змісті колективних 

договорів; 6) «умова про соціальний мир», що є основою вирішення 

колективних трудових спорів; 7) практика США стосовно укладання 

«колдоговорів-поступків» та «двоярусних» договорів в умовах несприятливої 

економічної кон’юнктури в країні; 

 проблеми організаційно-управлінських відносин у сфері 

укладення та виконання колективних договорів і угод, до яких віднесено 

наступні: 1) невиконання вимог Генеральної і галузевих угод щодо 

підвищення заробітної плати й ліквідації її заборгованості; 2) низький рівень 

виконання законодавства з охорони й безпеки праці; 3) невключення деяких 

положень галузевих угод до колективних договорів підприємств, на які вони 

поширюються; 4) недостатній контроль сторонами колективних 

організаційно-управлінських відносин, зокрема державою, за здійсненням 

колективних переговорів, укладенням та виконанням угод і договорів; 5) 

ухиляння роботодавців від укладення нових і затягування пролонгації 

існуючих колективних договорів, ухиляння від ефективних форм ведення 

соціального діалогу; 6) відсутність у профспілкових організацій дієвого 

механізму впливу на роботодавців у разі порушення ними умов колективного 

договору, угоди; 7) відсутність культури добровільного виконання сторонами 

взятих на себе зобов’язань під час укладення угод і договорів; 8) 

нерозвиненість соціальної відповідальності бізнесу, небажання роботодавців 

брати та виконувати додаткові зобов’язання колективного договору; 9) 

низький рівень довіри працівників до колективних договорів; 10) тривала і 

складна процедура укладення колективного договору та угоди, особливо 

щодо примирних процедур і вирішення колективних трудових спорів; 11) 
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обмеженість фінансових можливостей більшості підприємств встановлювати 

додаткові соціальні гарантії та пільги, витрачати суттєві суми на виконання 

заходів колективних договорів тощо; 

 заходи та рекомендації з удосконалення організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві:  

1) із вдосконалення нормативно-правової бази: закріпити мінімальний 

та максимальний строк укладення колективного договору й колективної 

угоди; строки перегляду чинного з метою прийняття нового колективного 

договору (угоди); граничний термін початку колективних переговорів та ін.;  

2) організаційно-методичні заходи: недопущення формального підходу 

до розробки тексту колективних договорів і угод, їх декларативного 

характеру; посилення контролю сторін тощо;  

3) матеріально-технічні заходи: сприяння погашенню заборгованості із 

заробітної плати шляхом підвищення рівня адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності роботодавця; запровадження механізму 

нарахування компенсаційних виплат за затримку заробітної плати та ін.;  

4) виховні й превентивні заходи: посилення соціальної орієнтованості 

бізнесу, самовідповідальності та сприяння у підвищенні рівня правової 

культури сторін тощо; 

 обґрунтування необхідності внесення змін до ст. 2 Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», розмежовуючи поняття колективного трудового спору та 

колективного трудового конфлікту. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що одержані в результаті дослідження висновки 

і пропозиції можуть бути використані 

– у науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження, 

розвитку та вдосконалення правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві; 
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– у правотворчості – для вдосконалення чинного законодавства, що 

регламентує індивідуальні та колективні організаційно-управлінські 

відносини в трудовому праві (при внесенні змін і доповнень, розробці нових 

актів тощо); 

– у правозастосуванні – для вдосконалення практичної діяльності 

державних органів влади, роботодавців, трудових колективів, організацій 

роботодавців і їх об’єднань, профспілок та їх об’єднань, органів соціального 

партнерства тощо; 

– у навчальній діяльності – для проведення лекційних, семінарських і 

практичних занять із дисциплін «Трудове право», «Соціальне право», 

«Соціальне партнерство» та інших, при підготовці підручників, посібників і 

методичних рекомендацій. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Актуальні проблеми правового регулювання економічної безпеки» 

(м. Київ, 02 жовтня 2013 р.); «Правова доктрина – основа формування 

правової системи держави» (м. Харків, 20–21 листопада 2013 р.); «Правові 

реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Харків, 23–24 травня 2014 р.); 

«Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 20–21 лютого 

2015 р.); «Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання 

та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 05 березня 2015 р.); «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки 

ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.); «Пріоритетні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 

2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в одноосібній 

монографії, 23 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України 
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та наукових періодичних виданнях інших держав, а також семи тезах 

наукових повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

1.1 Методологія дослідження організаційно-управлінських 

відносин 

 

У процесі вивчення проблематики правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві важливе значення 

має методологія дослідження, що передбачає аналіз, вибір і, відповідно, 

формування комплексу наукових методів пізнання і дослідження, 

застосування яких надасть можливість всебічно і максимально ефективно 

дослідити систему правового регулювання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, вирішити необхідні завдання і досягти 

поставленої мети дослідження. 

Питання методології пізнання і дослідження у різних сферах 

суспільних відносин і, зокрема, правового дослідження знаходить 

висвітлення в наукових прах багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, 

серед яких: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, М.О. Баймуратов, Д.А. Керімов, 

М.І. Козюбра, В.Ф. Погорілко, Г.Х. Попов, О.Д. Тихомиров, Т.І. Тарахонич, 

В.М. Сирих, В.М. Селіванов, О.Ф. Скакун, С.І. Халимон, Р. Циппеліус,             

Г.П. Щедровицький та ін. Проте в юридичній науці відсутній єдиний підхід 

щодо методології дослідження того чи іншого правового явища, що 

обумовлює актуальність вивчення цього питання, в т.ч. і організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. 

Як справедливо стверджує Т.І. Тарахонич, до теперішнього часу не 

розроблено науково обґрунтованої методології дослідження правового 

регулювання, яка б дозволяла систематизувати різні підходи щодо питання 

правового регулювання, його особистостей, взаємодії із суміжними 

правовими категоріями [1, с.15]. У той же час проблема методології науки 
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набуває особливого значення у зв’язку з сучасним станом суспільного 

розвитку в умовах науково-технічної революції, характерною рисою якого є 

ускладнення зв’язку між досвідною основою пізнання й теоретичними 

узагальненнями, багаторівневість і складна структура досліджуваних явищ 

тощо. Тому, ми вважаємо, доцільним з’ясувати передусім сутність поняття 

«методологія дослідження», здійснити класифікацію та охарактеризувати 

основні методи дослідження організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. 

Так, у загальному розумінні методологія (з грец. – правильний шлях, 

шлях дослідження) – це: 1) вчення про науковий метод пізнання й 

перетворення світу, його філософська, теоретична основа; 2) сукупність 

прийомів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до 

специфіки об’єкта її пізнання [2, с. 692]. У даному контексті варто зауважити, 

що історично виникнення вчення про методи пізнання та перетворення 

дійсності пов’язують із необхідністю філософського осмислення світу, що у 

свою чергу обумовило критичне дослідження методів пізнання. Тому саме 

пошук універсального, філософськи обґрунтованого методу отримання 

істинного знання протягом тривалого періоду часу був центром 

філософських досліджень, серед яких вагоме значення мали здобутки в галузі 

наукової методології Ф. Бекона (обґрунтування методу індукції), Р. Декарта, 

Б. Спінози. Г.В. Лейбніца (розвиток методу дедукції), І. Канта (ідея 

«трансцендентальної методології»), Г.В.Ф. Гегеля (позиціонування 

діалектики як філософського методу дослідження істини і як науки) тощо.  

З філософської точки зору підходить до сутності методології і 

Г.П. Щедровицький, розглядаючи останню в широкому розумінні і 

зазначаючи, що методологією є теорія людської діяльності: вся діяльність 

людства, яка включає не лише власне пізнання і мислення, але й виробництво 

[3, с. 6]. Натомість, у вузькому значенні під методологією традиційно 

розуміють сукупність методів, прийомів, процедур наукового дослідження  

[4, с. 5]. Так, О.Ф. Скакун вважає, що методологія – це комплекс конкретних 
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способів, логічних прийомів та принципів пізнання загальних і конкретних 

закономірностей виникнення, структури, розвитку та функціонування                    

[5, с. 52].  

На думку С.Д. Гусарєва та О.Д. Тихомирова, методологія – це система 

методів пізнання і практики, тобто система принципів, правил, прийомів, 

способів і засобів організації та побудови теоретичної і практичної 

діяльності, а також вчення про цю систему. Виходячи з цього визначення, 

автори розрізняють: 1) методологію наукової діяльності, яку становить 

система методів (принципи, правила, прийоми, способи і засоби), зокрема, 

пізнання (відбиття) об’єктів зовнішнього світу та організації (формування) 

систем наукових знань; 2) методологію практичної діяльності – систему 

методів (принципи, правила, прийоми, способи і засоби) впливу на об’єкти, 

організації практичної діяльності як одного з об’єктів; 3) вчення про систему 

методів наукової і практичної діяльності – сукупність наукових знань щодо 

змісту, структури наукових і практичних методів, умов та правил їх 

застосування [6, с. 68]. 

Слушно з цього приводу зазначає й В.Я. Малиновський, стверджуючи, 

що методологією є вчення про систему наукових понять, ідей і методів їх 

реалізації, які використовуються в певній науці, що збагачують практичний 

досвід і відображають закони процесів, тобто процесів управління [7, с. 39]. 

Виходячи з такого розуміння, автор стверджує, що система наукових понять, 

доповнених методами теоретичних досліджень, тобто їх методологією, 

утворює в цілому теорію управління. 

Цікаво зазначити, що методологію розглядають і як власне процес, 

багатоетапний, складний за структурою й об’ємний за кількістю інформації, 

що потребує переробки дослідником, у якому накопичення цього знання 

відбувається за відповідними принципами й закономірностями, що належать 

до царини методології наукового пізнання [8, с. 72]. Не можна не погодитись 

з О.В. Петришиним і В.М. Цвіхом, що методологією є теоретична основа та 

способи організації пізнавального процесу, що характеризують пізнання з 
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погляду його загальних форм, можливостей пізнавальних засобів та 

механізмів, які зумовлюють логічну послідовність наукового дослідження           

[9, с. 25]. При цьому, як зауважує Г.І. Рузавін, предметом методології є 

вивчення методів, засобів та прийомів, за допомогою яких набуваються та 

обґрунтовуються нові знання в науці, що дозволяє виокремити в методології  

науки динамічний та статичний аспекти аналізу. На думку автора, 

динамічний аспект пов’язується з аналізом проблем генезису, походження та 

розвитку наукового знання, що дає можливість говорити про методологію 

наукового дослідження, зорієнтованого на пошук нового знання. Натомість, 

статичний аспект методології зорієнтований на вивчення та аналіз 

результатів отриманого знання, його форм і структур, тобто віддзеркалює 

методологію існуючого знання як результату попереднього дослідження                

[10, с. 7]. 

Досліджуючи поняття методології в правовій сфері, зазначимо, що в 

Юридичній енциклопедії Ю.С. Шемшученка методологія юридичної науки 

визначаться як система підходів, методів і способів наук, дослідження, 

теоретичні засади їх використання при вивченні державно-правових явищ 

[11]. На думку В.Ф. Погорілка, методологія – це упорядкована система 

взаємоузгоджених світоглядних принципів і методів, які дозволяють усебічно 

та комплексно дослідити юридичні властивості та якості конституційно-

правових явищ, процесів і режимів, пізнавати їх сутність і зміст, призначення 

в національно-правовій системі в контексті розвитку вітчизняного 

конституціоналізму [12, с. 21]. 

Отже, методологією дослідження організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві є динамічний процес вивчення, відбору та 

застосування комплексу теоретичних методів (діалектичний, історико-

правовий, порівняльно-правовий, структурно-функціональний та ін.), 

способів і принципів пізнання й наукового дослідження,  практичних методів 

(спостереження, експеримент, анкетування, документальний аналіз і т.п.), а 

також способів, процедур дослідження сутності, видів, особливостей 
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правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві. 

Слід зазначити, що методологія дослідження організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві є багатогранною за складом і 

структурою використовуваних методів, які поділяються за ієрархією не 

тільки на рівні загальної методології, але і на рівні окремої науки або окремої 

наукової дисципліни, тобто виділяється система і структура методів 

юриспруденції і структура методів певної юридичної наукової дисципліни. 

Так, С.Д. Гусарєв і О.Д. Тихомиров виділяють наступні види методів у їх 

структурі/системі: 1) загально-пізнавальні методи, теорія яких розробляється 

філософськими науками (діалектичною та формальною логікою, 

наукознавством), частково психологією і математичними науками;                         

2) галузеві методи, теорія яких розробляється галузевими науками 

(соціологією, психологією та ін.), що поділяються на природно - наукові 

методи і методи гуманітарних наук; 3) регіональні методи, тобто 

конкретизовані галузеві методи, у назві яких відображені окремі явища, 

процеси, наприклад, анкетування, кореляційний аналіз тощо, теорії яких 

розробляються відповідними науками; 4) конкретний метод, що являє собою 

галузевий або регіональний метод, конкретизований задачею й об’єктом 

дослідження [6, с. 68-74]. 

На думку Ю.С. Шемшученка, основу методології юридичної науки 

становлять: 1) філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний чи 

ідеалістичний, діалектичний чи метафізичний, визнання чи заперечення 

об’єктивних соціальних, у т. ч. державно-правових, закономірностей та 

можливостей їх пізнання, здобуття істинних знань про них);                                     

2) загальнонаукові методи, тобто такі, які використовуються в усіх або у 

більшості наук (структурний, функціональний, сходження від абстрактного 

до конкретного, формальнологічні процедури – аналіз, синтез тощо.);                     

3) групові методи, тобто такі, котрі застосовуються лише у певній групі наук, 

наприклад, тільки у суспільствознавстві (метод конкретно-соціологічного 
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дослідження); 4) спеціальні методи, які прийнятні для дослідження предмета 

якоїсь однієї науки, наприклад, юриспруденції (з’ясування (тлумачення) 

юридичних норм, застосування спеціальних прийомів узагальнення 

юридичної практики) [11]. 

Досліджуючи питання методології вивчення організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, слід відзначити наступні рівні 

пізнання і наукового дослідження: 1) загальнотеоретичний рівень; 2) рівень 

теорії (методології) тієї чи іншої галузі права (у нашому випадку – трудового 

права); 3) рівень застосування конкретних норм відповідної галузі права. І з 

цього приводу необхідно погодитися з позицією О.І. Харитонової, яка 

відзначає: «У цьому контексті визначальним залишається положення, коли 

загальна теорія права, досліджуючи поняття правовідносин, виходить з 

абстрактних позицій, то галузева правова наука змушена пристосовувати такі 

теоретичні абстракції до реалій відповідного виду суспільних правових 

зв’язків. Таке поняття правовідносин являє собою інтерес для правознавців, 

які вивчають відповідні галузі права, а також для законодавців – при 

визначенні предмета, методу, засад та меж правового регулювання (визнання 

відповідних відносин такими, що належать до сфери дії певної галузі права). 

При цьому варто звернути увагу на пропозиції про необхідність 

диференційованого підходу до визначення поняття галузевих правовідносин» 

[13, с. 69]. 

Так, трудове законодавство належить до однієї з провідних галузей 

системи законодавства України з огляду на ті цілі й завдання, для 

забезпечення яких воно приймається, а також на особливості методу 

правового регулювання трудових відносин і відносин з управління та 

організації праці. На нашу думку, методологію досліджень основних 

категорій, які притаманні трудовому праву, все ж таки необхідно розглядати 

з точки зору співвідношення таких понять як «приватне право – публічне 

право». Автор дотримується позиції, згідно з якою трудові правовідносини 

здебільшого врегульовані нормами публічного права. І з цього приводу 
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необхідно підтримати позицію Н.Б. Болотіної, яка вважає, що деякі галузі 

національних систем права (трудове право, право соціального забезпечення, 

медичне право) є публічно-приватними [14, с. 118; 15, с. 214]. 

Крім того, однією із важливих методологічних підстав будь-якого 

наукового дослідження, як відзначає Ю.А. Тихомиров, є правильний вибір 

об’єктів порівняльного аналізу і коректна постановка цілей, обумовлених 

його природою та потребами суб’єкта порівняльного правознавства                          

[16, с. 57-58]. Будь-яка розвідка в тому чи іншому напрямі вимагає 

відповідного методологічного обґрунтування. У нашому випадку об’єктом 

наукового дослідження є організаційно-управлінські відносини, які 

виникають та існують в трудовому праві. 

Аналогічно стверджує і Ю.С. Шемшученко, наголошуючи на 

наступних обов’язкових постулатах методології дослідження в юридичній 

науці: 1) об’єктивній обумовленості обраних методів дослідження його 

предметом; 2) необхідності встановлення єдиної істини, вірогідність якої 

можна довести й перевірити за допомогою певних об’єктивних критеріїв;                

3) спроможності дослідницького методу наближати до розкриття соціальної 

сутності явищ, що вивчаються, а не призводити до приховування, 

затушовування її. Такою сутністю є здатність явища задовольняти інтереси 

певної частини соціально неоднорідного суспільства, а інколи – і всього 

суспільства) [11]. 

Тому цілком очевидно, що передусім особливості організаційно-

управлінських відносин, які мають місце в трудовому праві, суттєво 

впливають на методологію загальнотеоретичного дослідження, зокрема, з 

наступних причин: 1) перебування об’єкта дослідження, так би мовити, на 

«перетині» трудового права та адміністративного права; 2) специфіка 

предмета загальнотеоретичного дослідження – загальні закономірності 

законодавчого забезпечення конституційно проголошеного права 

громадянина та людини на працю; 3) необхідність забезпечення 

обґрунтованості результатів дослідження і можливостей використання 
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висновків і пропозицій, які запропоновані в науковій роботі, в юридичній 

практиці. 

Відзначимо, що саме ці фактори зумовлюють звернення автора праці 

до філософсько-методологічного підґрунтя даного дослідження, 

сформованого на засадах діалектичного, інструментально-потребового 

підходів у науковому пізнанні правових явищ. Ці підходи привели до 

використання комплексу філософсько-світоглядних, загальнонаукових і 

спеціальних методів пізнання та дослідження організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, які доцільно поділити на наступні групи: 

1) філософсько-світоглядні методи: діалектичний, визнання чи 

заперечення об’єктивних державно-правових закономірностей та 

можливостей здобуття істинних знань про них, системний, структурно-

функціональний тощо; 

2) загальнонаукові методи: логіко-семантичний, узагальнення, 

порівняння, групування, абстрагування, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 

логічний, аналітичний, історичний, історико-порівняльний, статистичний, 

документальний, моделювання та ін.; 

3) спеціальні методи: формально-юридичний, тлумачення норм права, 

вивчення юридичної практики, історико-правовий, порівняльно-правовий, 

функціонально-правового аналізу, документально-правового аналізу, 

кількісного та якісного аналізу, раціональної критики правових норм та ін.  

Розглянемо основні з них. Так, філософсько-світоглядні підходи, як 

зазначає Ю.С. Шемшученко, визначають саму стратегію дослідження, його 

загальну спрямованість, орієнтують на знаходження, відбір, нагромадження 

цілком визначених у соціально змістовному відношенні фактів і в підсумку 

зумовлюють характер і зміст оцінювання (інтерпретації) отриманих 

результатів дослідження [11]. Під час дослідження правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві філософсько-

світоглядні методи використовуються при вивченні організаційно-

управлінських правовідносин у взаємозв’язку з іншими видами 
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правовідносин у трудовому праві, єдності та диференціації правових норм, 

що регулюють організаційно-управлінські відносини, особливостей 

організаційно-управлінських правовідносин і їх правового регулювання. 

Також даний метод у сукупності з логіко-семантичним застосовується при 

формулюванні поняттєвого апарату, а саме дефініцій понять «трудові 

правовідносини», «організаційно-управлінські правовідносини», 

«організаційно-управлінські правовідносини індивідуального характеру», 

«колективні організаційно-управлінські правовідносини», «роботодавець», 

«профспілка», «трудовий колектив» та ін. 

Проте найважливішою методологічною передумовою, як вважає 

К.І. Бєляков, виступає впровадження в правову науку системної теорії. 

Системний підхід як загальнонауковий метод здатний по-новому висвітлити 

проблематику системи права, зокрема, усвідомити співвідношення в ній 

таких сторін як цілісність, однорідність, єдність, автономія, комплексність, 

агрегація  [17, с. 97]. Крім того, мають потребу в системному осмисленні і 

такі звичні критерії розподілу права на галузі як предмет і об’єкт, метод і 

спосіб, адже це атрибути до системного (комплексного) підходу до вивчення 

права, які вже слід співвіднести з категоріями системного підходу і 

«перекласти» їх на системну мову [18, с. 46]. Так, системний метод 

використовується при з’ясуванні місця та правової природи трудових 

правовідносин і, зокрема, місця організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, при дослідженні системи правових норм, які регламентують 

організаційно-управлінські відносини у трудовому праві тощо. 

Тісно пов’язаний із системним методом, на наш погляд, структурно-

функціональний, який дозволяє описувати системи, досліджувати їх 

елементи і залежності між ними в рамках єдиного цілого, а окремі соціальні 

явища при цьому виконують визначену функцію в підтримці і зміні 

соціальної системи [19]. Варто відзначити, що структурно-функцiональний 

метод дослідження почав активно застосовуватися у середині ХХ ст. і 

базується на ідеях таких відомих філософів як Е. Дюркгейм, О. Конт,                   
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Р. Мертон, Т. Парсонс, Г. Спенсер, Ю. Хабермас та ін. Специфічним проявом 

даного методу є біхевіористський підхід, суть якого полягає у вивченні 

організації через дослідження поведінки окремих особистостей і груп, у 

виявленні функції окремих елементів певного соціального утворення. 

Сутність методологічного принципу структурно-функціонального підходу 

визначається в абсолютизації елементів соціальної взаємодії, що підлягає 

дослідженню, визначенню їхнього статусу і функцій [19]. Наприклад,                     

Е. Дюркгейм стверджував, що природа соціальних інститутів випливає із 

визначення суспільства як органічної цілісності, що складається з окремих 

груп та інститутів, кожний з яких грає свою функціональну роль                         

[20, с. 546-550].  

Як слушно зазначає І.В. Литовченко, з позицій структурно-

функціонального аналізу соціальні інститути розглядаються не стільки як 

самостійні утворення, скільки як частини соціальної системи, які впливають 

на функціонування всього суспільства. Однією з найважливіших 

особливостей будь-якої системи, на думку автора, є взаємозалежність її 

частин, виходячи з чого, зміни в одному інституті суспільства створюють 

вплив на iншi інститути та на суспільство в цілому [21, с. 51].  

Тобто, структурно-функціональний метод передбачає розділення 

складного об’єкта на окремі частини, вивчення зв’язків між ними, 

визначення притаманних їм специфічних функцій, вивчення функціональних 

залежностей елементів системи, єдності інститутів влади, відповідності 

їхнього функціонування потребам суб’єктів, виявлення того, як реалізується 

потреба в пристосуванні системи до зовнішнього та внутрішнього 

середовища, що змінюється тощо. Під час дослідження вважається, що кожен 

елемент аналізованої системи/структури виконує визначені функції, які 

задовольняють потреби системи, причому діяльність елементів системи 

програмується загальною структурною організацією, займаними ними 

позиціями і виконуваними ролями. Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що 

під час дослідження організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 



30 

структурно-функціональний метод застосовується для визначення видів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, для з’ясування 

складу та структури суб’єктів організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, особливостей правового статусу роботодавця, трудового 

колективу та профспілок тощо. 

Слід зазначити, що дослідження організаційно-управлінських 

правовідносин у сфері праці базується й на таких загальнонаукових методах 

пізнання й дослідження як узагальнення, групування, абстрагування, аналіз, 

синтез, індукція, дедукція та ін. Узагальнення є основним елементом логіки 

та міркувань людини й бере за основу існування множини елементів та однієї 

або декількох властивостей, спільних для цих елементів, на чому в цілому 

базується дедуктивний метод, тобто це метод наукового пізнання, за 

допомогою якого фіксуються загальні ознаки і властивості певного класу 

об’єктів та здійснюється перехід від одиничного до особливого та загального, 

від менш загального до більш загального. Даний метод застосовується при 

узагальненні теоретико-правових підходів до визначення сутності 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, понять 

«роботодавець» і «трудовий колектив», індивідуальних і колективних 

організаційно-управлінських правовідносин у сфері праці тощо. Метод 

дедукції, у свою чергу, використовується при визначенні співвідношення 

понять «трудові правовідносини» та «організаційно-управлінські 

правовідносини в трудовому праві». 

У той же час, аналіз – це метод пізнання, який дає змогу поділити 

предмет на частини з метою його детального вивчення. Синтез, навпаки, є 

наслідком з’єднання окремих частин чи рис предмета в єдине ціле. Аналіз та 

синтез взаємопов’язані, вони являють собою єдність протилежностей. 

Залежно від рівня пізнання об’єкта та глибини проникнення в його сутність 

застосовуються аналіз і синтез різного роду. Прямий або емпіричний аналіз і 

синтез використовуються на стадії поверхового ознайомлення з об’єктом. 

При цьому здійснюється виділення окремих частин об’єкта, виявлення його 
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властивостей, проводяться найпростіші вимірювання, фіксація безпосередніх 

даних, що лежать на поверхні. Цей вид аналізу і синтезу дає можливість 

пізнати явище, однак для проникнення в його сутність він недостатній. 

Зворотний або теоретичний аналіз і синтез широко використовується для 

вивчення сутності досліджуваного явища. Тут операції аналізу і синтезу 

базуються на деяких теоретичних міркуваннях, тобто припущеннях і 

причинно-наслідкових зв’язках різноманітних явищ [22]. При вивченні 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві дані методи 

використовуються для визначення специфіки видів організаційно-

управлінських відносин, особливостей правового статусу окремих суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, особливостей 

правового регулювання відносин у сфері праці в цілому й організаційно - 

управлінських відносин у сфері праці зокрема та ін. 

Інші загальнонаукові методи – класифікації і групування – 

застосовуються при дослідженні видів суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, а також видів власне організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Використання логічного, 

аналітичного методів і методу моделювання дозволяє визначити шляхи 

вдосконалення правового регулювання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, зокрема, індивідуального і колективного 

характеру. Як слушно зазначає в даному контексті С.І. Халимон, логічний 

метод дозволяє, з одного боку, виявити логічні помилки, наявні в окремих 

положеннях законодавства, певну непослідовність законодавців окремих 

держав, не сприймати як істинні і заперечити деякі хибні судження 

науковців, а з іншого – сконцентруватися на предметі дослідження і 

відволіктися від несуттєвого [23, с. 155], із чим не можна не погодитися. 

Статистичний і документальний методи активно застосовуються для 

з’ясування сучасного стану правового регулювання індивідуальних і 

колективних організаційно-управлінських правовідносин у сфері праці, 

отримання та аналізу інформації щодо кількості індивідуальних і 
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колективних трудових спорів, випадків порушення трудових прав 

працівників, трудових колективів, профспілок тощо. 

Дискусійним питанням є застосування в науковому дослідженні 

загальнонаукового методу порівняння. З цього приводу необхідно 

відзначити, що порівняння вимагає не якогось єдиного універсального 

методу, як вважала протягом довгого часу компаративістська доктрина, а 

використання декількох можливих методів, причому важливим є не те, який 

із них кращий, а те, яке місце в процесі дослідження посідає кожен із них          

[24, с. 36]. Так, німецькі правознавці К. Цвайгерт, Х. Кетц доречно 

відзначають, що порівняльний метод, як свідчить досвід, діє більш 

ефективно, коли автор, по-перше, викладає найбільш суттєві матеріали, які 

стосуються національного права у кожній країні, по-друге, використовує їх 

як основу для поглибленого критичного аналізу і, по-третє, пропонує власні 

висновки, які мають значення для тлумачення свого національного права» 

[25, с. 14]. О.Д. Тихомиров із цього приводу зазначає, що порівняння слід 

розуміти як процес відображення і фіксації відношень тотожності, схожості у 

правових явищах різних держав, воно характеризує одиничне, особливе і 

загальне у таких явищах. Юридична компаративістика – це насамперед 

виявлення всезагального, загального, різного та унікального у правових 

явищах [26, с. 34-36]. 

Отже, на наш погляд, метод порівняння доцільно застосовувати при 

дослідженні особливостей правового регулювання відносин з організації та 

управління працею в країнах СНД, європейського досвіду правового 

регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, 

досвіду США, Канади та Латинської Америки щодо правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві тощо. 

Слушною вважаємо і думку М.А. Дамірлі, який доречно відзначав, що 

важливою умовою розуміння суті тих або інших правових феноменів є їх 

історичне пізнання, оскільки часто сучасний їхній стан несе, так чи інакше, 

відбиток минулого [27, с. 1]. Не можна не погодитися з даного приводу і з 
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позицією Д.А. Керімова, який зазначає, що без історичного відтворення 

правового розвитку виключається можливість логічного усвідомлення його 

закономірностей [28, с. 112-113]. Приймаючи до уваги важливість 

історичного методу у нашому дослідженні, важливо підкреслити його зв’язок 

із порівняльним методом. Тому, вважаємо, що ці два методи в контексті 

дослідження необхідно використовувати у їх органічному поєднанні. 

І.Д. Ковальченко, надаючи характеристику вищезазначеного методу 

дослідження відзначав, що у цілому історико-порівняльний метод має широкі 

пізнавальні можливості. По-перше, він дає змогу розкривати суть 

досліджуваних явищ у тих випадках, коли вона не є очевидною, на підставі 

наявних фактів; виявляти загальне і таке, що повторюється, необхідне й 

закономірне, з одного боку, і якісно відмінне – з іншого. Таким чином, 

заповнюються прогалини і дослідження набуває завершеного вигляду.                 

По-друге, історико-порівняльний метод дає можливість виходити за межі 

явищ, що вивчаються, і на основі аналогій робити широкі історичні 

узагальнення та проводити відповідні паралелі. По-третє, він допускає 

застосування інших методів, які застосовуються і у всіх історичних 

дослідженнях, але є менш описовим, ніж історико-генетичний метод [29, 

с. 187-188]. З цієї точки зору слід говорити про використання історико -

порівняльного методу дослідження організаційно-управлінських відносин. 

Це надасть можливість дослідити еволюцію розвитку зазначених 

правовідносин в трудовому праві, генезис їх правового регулювання.  

Варто зазначити, що сьогодні методологія наукових досліджень поряд з 

використанням перевірених часом традиційних методів і підходів потребує 

нових для усвідомлення складних соціальних процесів, які мають і 

культурологічно-правову спрямованість. У цих умовах пошук та аналіз нових 

парадигм пізнання, які впливають на розкриття поняття, сутності та змісту 

предмета (об’єкта) дослідження, цілком природні  [17, с. 110]. Тому особливу 

увагу під час дослідження організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві варто звернути на спеціальні методи дослідження.  
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Так, формально-юридичний метод використовується для змістовного 

аналізу чинного законодавства і практики його застосування, зокрема при 

комплексній характеристиці законодавства України. Як зазначає                       

В.В. Лазарєв, цей метод дозволяє вивчати право у «чистому вигляді», поза 

його зв’язком з економікою, політикою, мораллю тощо, він дозволяє 

виробити поняття, описати, узагальнити, класифікувати, систематизувати, 

передати отримане знання ясним, цілком визначеним способом [30, с. 35; 31, 

с. 15]. Тобто, призначення формально-юридичного методу полягає в аналізі 

чинного законодавства у сфері праці та практики його застосування, у 

виявленні очевидних аспектів організаційно-управлінських відносин у сфері 

праці як правового явища без проникнення у внутрішні сутнісні сторони і 

зв’язки.  

Аналогічно метод тлумачення норм права має місце при з’ясуванні 

змісту відповідних правових норм, у тому числі оціночних понять, які 

використовуються у відповідних нормативно-правових актах, що 

регламентують організаційно-управлінські правовідносини в трудовому 

праві. Важливе значення як у загальнотеоретичному плані, так і для 

організації самого процесу визначення ефективності норм трудового 

законодавства має застосування й методу функціонально-правового аналізу. 

Це метод дослідження ефективності дії правових норм у процесі їх реалізації 

з урахуванням якості, ступеня визначення функцій, закріплених у 

законодавчих актах (правових нормах) щодо трудових відносин і відносин з 

управління та організації праці  [32, с. 121, c. 502-504]. 

Також під час дослідження організаційно-управлінських відносин у 

сфері праці слід використовувати такі спеціальні методи як вивчення 

юридичної практики, документально-правовий аналіз, кількісний та якісний 

аналіз, метод раціональної критики правових норм тощо. Вивчення 

юридичної практики має місце в дослідженні реалізації  організаційно-

управлінських відносин у сфері праці в Україні та за кордоном (країни СНД, 

Європи, США та Латинської Америки тощо). Документально-правовий 
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аналіз використовується для аналізу та порівняння вітчизняного й 

зарубіжного законодавства, міжнародних стандартів у сфері регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. За допомогою 

методу раціональної критики ґрунтовно проаналізовано недоліки 

нормативно-правових актів, які розглядаються в дослідженні. 

Вивчаючи проблематику методології дослідження, цілком 

погоджуємося з точкою зору Ю.С. Шемшученка стосовно того, що сучасна 

методологічна ситуація у суспільствознавстві України характеризується 

переходом від уніфікованої, єдино дозволеної, «одержавленої» методології 

до різноманітних методологічних засад, парадигм, підходів, але 

методологічний плюралізм не повинен перетворюватися на методологічний 

анархізм, нерозбірливість, сваволю, «всеїдність». Така ситуація, а її 

симптоми, на думку автора, можна спостерігати як у правознавстві, так і в 

інших суспільних науках сучасної України, не наближає, а віддаляє від 

положень, адекватних предметові дослідження, гальмує формування 

практично корисних висновків. Крім того, практика переконливо свідчить 

про неможливість існування методології соціального пізнання, абсолютно 

нейтральної у соціально орієнтованому, соціально змістовному відношенні, 

тобто вільної від впливу з боку загального світогляду, переконань і установок 

дослідника. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, вважаємо, що дослідження 

особливостей правового регулювання організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві передбачає використання широкого спектру розглянутих 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів 

пізнання і наукового дослідження, які в своїй сукупності та взаємозв’язках 

між собою становлять систему методів, процес застосування яких відображає 

особливу методологію об’єктивного та суб’єктивного характеру, орієнтовану 

на всебічне й повне дослідження особливостей правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві та розробку 
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пропозицій щодо використання отриманих результатів і висновків у 

нормотворчій діяльності та правозастосовній практиці. 

 

 

1.2 Організаційно-управлінські відносини як об’єкт регулювання 

нормами трудового права 

 

Історичні події розвитку України кінця ХХ століття змусили як науковців, 

так і законодавців переосмислити своє ставлення до забезпечення конституційно 

проголошених прав людини та громадянина. Ці події перш за все стосуються 

здобуття незалежності Україною, політичних змін в системі державного устрою, 

визнання нових форм власності на засоби виробництва та рівність всіх її форм, 

свободи вибору та роду діяльності, формування ринкових відносин, змін в 

соціальний політиці держави. Беззаперечно праця є джерелом існування 

громадян, їхнього достатку та можливостей вести гідний спосіб життя, 

розвиватися як фізично, так і морально. 

Слід відзначити, що за роки незалежності України корінним чином 

змінилося її законодавство про працю, а також наукові позиції з приводу 

нормативно-правового та організаційного забезпечення трудових прав найманих 

працівників. Лише в Кодекс законів про працю за зазначений термін було 

внесено більш ніж 70 змін та доповнень. На наш погляд, політикам, економістам, 

політологам, соціологам, правознавцям та фахівцям інших галузей необхідно 

підвести певні підсумки стосовно того, що зроблено у напрямку удосконалення 

врегулювання трудових правовідносин, а саме головне, визначитись, які саме 

заходи необхідно вжити з метою сприяння подальшому розвитку країни в 

політичній, соціально-економічній сферах для побудови дійсно демократично 

розвинутої держави з розвинутими ринковими відносинами.  

Всі основні правові засади нашої діяльності закріплені в Конституції 

України, адже, як відзначає П.А. Рудик, саме вона є основою правової 

системи країни, її законодавства. «Основний закон України – є важливим 
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чинником забезпечення держаного суверенітету нашої країни, консолідації 

українського суспільства, створення належних умов для самореалізації 

особистості, для реалізації її соціально-економічних прав. Це не лише 

правовий акт, що має вищу юридичну силу в державі, а й передусім 

підґрунтя, на якому відбувається процес державотворення, пов’язаний 

із формуванням інститутів державної влади та становленням громадянського 

суспільства. Реформування державно-правових інститутів (особливо у сфері 

праці) потребує нині системного наукового забезпечення, всебічного та 

творчого обговорення, наполегливої та конструктивної роботи політиків, 

учених, народних депутатів України, внесення конкретних пропозицій щодо 

проведення комплексної правової реформи» [33, 34]. 

Одним із напрямів вдосконалення та забезпечення трудових прав як 

найманих працівників, так і роботодавців є врегулювання організаційно-

правових правовідносин, які складаються між зазначеними суб’єктами 

трудових правовідносин. Сучасний стан соціально-економічного розвитку 

нашої держави вказує на те, що в трудових правовідносинах між роботодавцем, 

найманими працівниками (службовцями) та іншими суб’єктами трудових 

відносин не останню роль відіграють так звані організаційно-управлінські 

відносини. 

Свого часу проблемам організаційно-правових відносин в трудовому праві 

приділяли увагу такі фахівці: Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, О.С. Виханский, 

Л.Я. Гинцбург, Д.О. Карпенко, Р.З. Лившиц, О.С. Пашков, С.М. Прилипко,              

П.А. Рудик, Ю.С. Шемшученко, О.М. Ярошенко та інші науковці. Але деякі 

проблемні питання щодо тлумачення організаційно-правових відносин в 

трудовому праві залишилися поза увагою вчених, що говорить про актуальність 

даної наукової проблеми. 

Безперечно, вихідними положеннями стосовно організаційно-

управлінських відносин є конституційно проголошене право громадянина на 

працю. Так, відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 43 Конституції України кожен має право 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 
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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. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, 

на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом [35]. Крім того певні 

соціально-економічні права громадян та працівників закріплені в ст. ст. 44-46 

Основного закону України, у яких передбачається право на страйк для захисту 

своїх економічних і соціальних інтересів, право на відпочинок, право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом. 

Для дослідження сутності організаційно-управлінських відносин необхідно 

спочатку звернути увагу на об’єкти регулювання нормами трудового права, зміст 

поняття трудових відносин, адже поряд з трудовими правовідносинами, які 

мають індивідуальний характер, у сфері організації та управління 

колективною працею виникають також і організаційно-управлінські 

правовідносини. Передусім відмітимо, що об’єкт правового регулювання 

являє собою умовне виділення визначеного відособленого кола суспільних 

відносин, що мають єдину якість. Це дозволяє об’єднати норми права, що 

регулюють коло суспільних відносин, у таку нормативну спільність як галузь 

права, що має свою, відносно відокремлену сферу регулювання [36]. 

Як зазначає Ю.П. Дмитренко, трудове право як галузь права – це 

об’єктивно вiдокремлена система взаємопов’язаних правових норм, якi 

регулюють суспiльнi трудовi та пов’язанi з ними вiдносини суспiльної 

органiзацiї працi з приводу реалiзацiї громадянами їх права на працю та 

застосування найманої працi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях 

рiзних форм власностi з поєднанням суспiльних колективних та особистих 

iнтересiв їх суб’єктiв [37, с. 38]. При цьому варто зауважити, що трудове 
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право України регулює трудовi та пов’язанi з ними правовiдносини, змiстом 

яких є процес працi (постiйне виконання трудових функцiй), а не кiнцевий 

результат (як у цивiльному правi). На думку автора, об’єктом правового 

регулювання нормами трудового права є не лише трудові правовідносини, 

але й похiднi вiд трудових i пов’язанi з ними правовiдносини: 1) з 

працевлаштування; 2) з пiдготовки та перепiдготовки кадрiв; 3) соцiального 

партнерства, в тому числi організаційно-управлiнськi (мiж роботодавцем i 

профспілковим органом чи іншим органом, уповноваженим трудовим 

колективом); 4) контрольно-наглядовi; 5) з вирiшення трудових спорiв; 6) в 

окремих випадках iз соцiального страхування тощо [37, с. 38-39, 122]. 

В.І. Прокопенко з даного приводу висловлює думку про те, що 

об’єктом регулювання нормами трудового права є, передусім, суспільні 

трудові відносини, змістом яких виступає праця, проте трудове право 

регулює й інші відносини, що безпосередньо пов’язані з працею. Автор 

пояснює, що в рамках трудових відносин працівник вступає у відносини з 

іншими працівниками, які працюють поряд, створюються трудові колективи, 

трудящі об’єднуються в професійні спілки, які в інтересах працюючих 

вступають у відносини з власниками підприємств, установ, організацій або 

уповноваженими ними органами. Таким чином виникають колективні 

правові відносини, які є похідними від трудових відносин і створюються за 

участю робітників та службовців в процесі управлінні виробництвом, при 

встановленні умов праці, застосуванні цих умов і законодавства про працю 

[38, с.18]. 

Виходячи з даних міркувань, В.І. Прокопенко вважає, що поряд з 

трудовими в галузі суспільної організації праці створюються відносини по 

працевлаштуванню, колективні правові відносини і відносини по 

соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню трудящих, які також 

відносяться до предмета регулювання трудового права України, причому всі 

ці відносини групуються навколо трудових відносин, які в даній системі є 

головними [38, с.19]. 
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Розділяючи дану точку зору, Д.О. Карпенко стверджує, що трудові 

правовідносини – це урегульовані нормами трудового законодавства трудові 

й тісно пов’язані з ними відносини працівників у галузі праці [39, с. 48]. 

Аналогічно й Н.Б. Болотіна відмічає, що в об’єкти регулювання нормами 

трудового права – систему суспільних відносин, що становлять предмет 

трудового права, – крім власне трудових відносин традиційно прийнято 

включати також декілька груп відносин, тісно пов’язаних з трудовими, які 

передують, супроводять або випливають з останніх. До них відносять такі:                   

1) організаційно-управлінські відносини у сфері праці; 2) відносини щодо 

забезпечення зайнятості, профорієнтації і працевлаштування; 3) відносини 

щодо професійного відбору, професійної підготовки й підвищення кваліфікації 

кадрів безпосередньо на виробництві; 4) соціально-партнерські відносини;                

5) відносини щодо нагляду і контролю за охороною праці й дотриманням 

трудового законодавства; 6) відносини щодо розгляду трудових спорів [40,             

с. 63]. 

На нашу думку, доречною та обґрунтованою є позиція, яку висловив 

В.С. Венедіктов, який відзначає, що трудовим правом регулюються трудові 

відносини і відносини, тісно пов’язані з ним. Останні можна класифікувати 

залежно від специфіки їх зв’язку з трудовими правовідносинами на: 1) 

відносини, що передують трудовим, 2) відносини, що є супутніми трудовим, 

3) відносини, що випливають із трудових [41, с. 12-14]. 

Слушною та обґрунтованою з нашої точки зору є позиція Н.В. Козачок-

Труш, яка в своїй праці вказує, що виникнення трудових правовідносин 

обумовлене використанням найманої праці і появою різних інтересів їх 

сторін – роботодавця та працівника. Фактично працівник залежить від 

роботодавця, бо саме останній надає працівникові можливість реалізувати 

свою здатність до праці і задовольнити свої потреби як матеріальні, так і 

нематеріальні. Така «залежність» і стала тим визначальним фактором, який 

спонукав працівників на спільні, спрямовані на досягнення єдиних цілей, дії. 

Поява поряд із трудовим правовідношенням між роботодавцем і окремим 
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працівником інших правовідносин, покликаних забезпечити ефективне 

функціонування першого на взаємовигідних умовах, є закономірним явищем. 

Інше питання полягає у визначенні юридичної природи таких правовідносин 

і можливості їх віднесення до предмету трудового права [42, с. 13-14].  

В.В. Жернаков, досліджуючи соціально-трудові відносини, які 

виникають між сторонами трудового договору (контракту), колективного 

договору та угод на регіональному, галузевому, національному рівнях (зараз 

– локальний, галузевий та національний рівні) щодо застосування праці, її 

організації, соціально-побутових умов, забезпечення зайнятості, рівня життя, 

економічного та соціального розвитку регіонів та інших соціальних питань, 

поділив комплекс соціально-трудових відносин на три рівні, де колективні 

відносини, що пов’язані з організацією праці, її соціально-побутовими 

умовами та регулюються на рівні підприємства через колективні договори, 

зайняли другий рівень [43, с. 43]. Продовжуючи свою наукову думку, автор 

відзначає, що вказані відносини є організаційними по відношенню до 

індивідуальних, вони не виникають поза ними, а тому не можуть існувати як 

самостійне правове явище [44, с. 142]. 

Варто погодитися з С.М. Прилипком та О.М. Ярошенком, які 

вважають, що центральне місце в системі правовідносин у сфері трудового 

права належить трудовим правовідносинам. Трудові правовідносини – це 

добровільні вольові відносини працівника з роботодавцем у сфері 

застосування і реалізації праці, що виражаються у взаємних суб’єктивних 

правах та обов’язках, визначених законодавством чи договором  [45, с. 172]. 

О.С. Пашков при цьому зазначає, що в реальному житті трудові відносини 

завжди виникають з приводу безпосереднього прикладання робочої сили до 

засобів виробництва та мають своїм предметом індивідуальну трудову 

діяльність робітників і службовців [46, с. 83]. 

Трудові правовідносини є лише одним із різновидів усієї маси 

правових відносин, що складаються у суспільстві, де панує право, тому в 

основу визначення поняття трудових правовідносин, на думку 
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П.Д. Пилипенка, доцільно покласти найбільш визнані як в теорії права, так і 

в науці трудового права основоположні критерії. По-перше, визначаючи 

поняття трудових правовідносин, потрібно керуватися тим, що 

правовідносинами визнаються суспільні відносини, які врегульовані 

правовими нормами, а отже, – нормами трудового права. Абстрактних 

правовідносин, що не належать до якоїсь конкретної сфери суспільних 

зв’язків, тобто поза галузевою приналежністю, не існує. Таким чином, 

відповідні загальнотеоретичні критерії визначення правовідносин можуть 

себе безпосередньо виявити лише в межах якихось конкретних галузевих 

правовідносин. По-друге, характеризуючи правові відносини у сфері 

трудового права, необхідно брати до уваги узагальнююче поняття  «трудові 

правовідносини», яке охоплює весь комплекс самостійних суспільних 

відносин. Саме в його основі лежить трудовий договір як головний 

юридичний факт, що породжує взаємні права і обов’язки суб’єктів цих 

правовідносин. Отже, трудовими правовідносинами є всі суспільні 

відносини, які врегульовані нормами трудового права, тобто увесь комплекс 

суспільних відносин (а не лише власне трудові), які становлять предмет 

трудового права як самостійної галузі [47, с. 58-59]. 

У науці трудового права існують й деякі інші позиції стосовно 

визначення та змісту трудових правовідносин. Так, наприклад,                               

В.І. Прокопенко відзначає, що трудові правовідносини виникають з моменту, 

коли працівник уклав з власником чи підприємством трудовий договір і 

приступив до виконання своєї трудової функції. А оскільки для своєї 

життєдіяльності і відтворення людина повинна постійно здобувати 

матеріальні блага, засоби для життя, то трудові правовідносини, на відміну 

від цивільних, є тривалими, що продовжуються протягом усього часу її 

працездатності. Припиняються ці відносини тільки за волевиявленням їх 

суб’єктів, у зв’язку з виходом на пенсію або внаслідок смерті працівника. 

Трудові правовідносини виступають як форма і умова існування фактичних 

трудових відносин, вони є засобом їх конкретизації і закріплення. У 
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свідомості фактичні трудові відносини завжди відображаються як 

правовідносини, хоча в дійсності останні є лише формою суспільних 

трудових відносин. Як відносини між конкретними суб’єктами трудові 

відносини відображають особисту, суб’єктивну волю їх учасників, що 

знаходить закріплення в трудовому договорі, який укладається між 

сторонами. Автор доходить висновку, що трудові правовідносини – це 

двосторонні відносини працівника з власником або створюваним ним 

підприємством по виконанню за винагороду роботи за обумовленою 

спеціальністю, кваліфікацією або посадою з підляганням внутрішньому 

трудовому розпорядку, що виступають формою закріплення суб’єктивних 

трудових прав і обов’язків  [38, с. 100]. 

Безперечно, основою трудових правовідносин між роботодавцем та 

працівником є трудовий договір. Чинне законодавство, а саме стаття 21 КЗпП 

закріплює положення, згідно з яким трудовим договором  є угода між 

працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін [48]. 

Слід звернути увагу, що, наприклад, В.І. Попов, поділяє зв’язки, які 

здійснюються між людьми (працівниками) в процесі трудової діяльності, в 

процесі поєднання робочої сили і засобів виробництва, за характером 

діяльності на власне трудові, майново-трудові та організаційно-трудові  [49,           

с. 31-39]. Відомий радянський науковець Л.Я. Гінцбург свого часу 

висловлював думку, що в основу регулювання трудових відносин має бути 

покладено не соціальну ознаку – форму власності, а організаційну – форму 

організації праці  [50, с. 160-171]. Тому, як вже зазначалося вище, не можна 
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не погодитися з науковою позицією, згідно з якою до предмета трудового 

права віднесені не тільки трудові відносини, а й відносини, що тісно з ними 

пов’язані.  

Л.Я. Гінцбург, досліджуючи соціалістичні трудові відносини, виділив 

п’ять груп відносин, тісно пов’язаних з трудовими, одну з яких він назвав 

«колективно-трудовими». До неї науковцем були віднесені відносини 

профспілок із господарськими організаціями, установами, підприємствами з 

різних питань виробництва, праці і побуту трудящих. Найважливішими серед 

них були визнані угоди, спільні рішення, узгоджені рішення тощо низових 

органів профспілок із адміністрацією підприємств [50, с. 159].  

Аналогічно й О.С. Пашков виокремлює групу колективних 

правовідносин, приходячи до висновку щодо неможливості визнання 

трудовими колективних правовідносин. На думку автора, це підтверджується 

також і ознаками трудових правовідносин, до яких належать:                                   

1) обов’язковість матеріального змісту; 2) зв’язок із виконанням певної 

роботи; 3) триваючий характер; 4) оплатність; 5) підпорядкованість сторін 

внутрішньому трудовому розпорядку. Крім того, колективні  правовідносини 

виникають з приводу участі працівників в управлінні виробництвом й 

організацією праці, виражаючи колективні інтереси працівників. Сторонами 

цих відносини визнаються профспілки та інші представницькі органи 

трудового колективу, з одного боку, і роботодавці або їх представницькі 

органи, з іншого. Результатом колективних відносин є прийняття локальних 

нормативних актів або правозастосовних актів, покликаних «обслуговувати» 

індивідуальні трудові відносини [46, с. 81]. 

Зокрема, колектив підприємства відповідно до чинного законодавства 

про працю має право заключати з роботодавцем або його представником 

колективний договір – акт локального законодавства, який врегульовує 

виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між зазначеними 

суб’єктами трудових правовідносин, що слугує однією з підстав виникнення 

організаційно-управлінських відносин. 
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Натомість А.Р. Мацюк, визначаючи місце колективних правовідносин у 

предметі трудового права, зауважує, що управлінський аспект є таким же 

об’єктивно необхідним елементом трудових відносин як дисципліна праці, її 

нормування, оплата, охорона тощо, тому відносини, у які вступають люди у 

зв’язку з управлінням (організацією) процесом праці і виробництва, є 

трудовими [51, с. 50]. Причому в даному випадку автор не лише включає 

колективні правовідносини до трудових, але й ототожнює їх з організаційно-

управлінськими, із чим ми погодитися не можемо. По-перше, як зазначає                  

Г.І. Чанишева, колективні правовідносини в трудовому праві є системою 

суспільних відносин, що виникають з приводу реалізації їх суб’єктами 

колективних трудових прав у сфері праці [52, с. 30]. Проте, на нашу думку, 

організаційно-управлінські відносини можуть виникати не лише з приводу 

реалізації колективних трудових прав, але й мати індивідуальний характер, 

наприклад, при здійсненні розпорядчої діяльності роботодавцем, при 

прийнятті локальних нормативно-правових актів, при вирішенні 

індивідуальних трудових спорів тощо. Крім того, суб’єктом організаційно -

управлінських правовідносин у сфері праці може виступати й окремий 

працівник, на відміну від колективних, де провідну роль відіграє трудовий 

колектив і його представницький орган – професійна спілка. Тобто, поняття 

«організаційно-управлінські правовідносини» у трудовому праві є ширшим 

за змістом від поняття «колективні трудові відносини». 

Отже, окрему увагу варто приділити організаційно-управлінським 

відносинам як об’єкту регулювання нормами трудового права. Одним із 

положень чинного законодавства у розумінні організаційно-управлінських 

правовідносин, які виникають між роботодавцем та працівником, є 

принципи, що закріплені в ст. 245 Кодексу законів про працю України, в якій 

визначається, що працівники мають право брати участь в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями через загальні збори 

(конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у 

трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 
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представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, 

установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового 

обслуговування. У свою чергу, законодавець в ч. 2 зазначеної статті 

зобов’язує власника підприємства або уповноважений ним орган створювати 

умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, 

організацій зобов’язані у встановлений строк розглядати критичні 

зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи [48]. 

Організація праці та управління нею – складні процеси, відзначають у 

своїй праці О. С. Виханский, А. И. Наумов. Вони містять такі елементи як 

здійснення найму і розміщення працівників, визначення прав та обов’язків 

відповідно до спеціальності та кваліфікації конкретного працівника, розподіл 

обов’язків у певному трудовому колективі й виробничій бригаді, добір, 

підготовка й перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників, 

стимулювання праці, оплати праці, удосконалення її організації тощо [53,                  

с. 216]. Погоджуючись з цією точкою зору, необхідно додати, що, крім 

вищезазначеного, організаційно-управлінські відносини об’єднують в собі і 

правовідносини, пов’язані з охороною праці, соціальним захистом та 

деякими іншими сферами належного забезпечення гарантованих трудових 

прав громадян та людини. Причому, слід відзначити, що ці правовідносини 

регламентуються як чинним законодавством про працю, так і локальними 

нормами права, які діють в межах зазначеної  галузі, регіону чи конкретного 

підприємства, організації чи установи. 

На думку Ю.С. Шемшученка, організація праці визначається як один із 

напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему 

взаємопов’язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та 

кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними 

галузями суспільно корисної діяльності. Організація праці передбачає такі 

заходи як функціонування структури управління трудовим процесом, 

удосконалення нормування й заохочення продуктивної праці, зміцнення 
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трудової дисципліни, поліпшення умов праці (підвищення якості 

обслуговування робочих місць, запровадження досягнень науково-технічного 

прогресу у трудовий процес, підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації працівників) тощо [54, с. 307]. 

Як стверджує Н.Б. Болотіна, правовідносини у царині організації і 

управління працею мають бути визначені у законі ( підстави їх виникнення, 

зміни та припинення). Автор відзначає, якщо індивідуальні трудові 

відносини виникають виключно на підставі трудового договору, а у певних 

випадках на підставі фактичного юридичного складу, то особливою 

підставою виникнення організаційно-управлінських відносин є укладення 

колективного договору, угоди, суб’єктний склад сторін яких відрізняється від 

сторін власне трудових правовідносин. Виникнення організаційно-

управлінських правовідносини характеризується договірним характером при 

встановленні умов праці, укладенні колективних договорів та угод, наданні 

представницьких повноважень профспілковим органам та організаціям 

роботодавців з боку працівників і роботодавців, вирішенні колективних 

трудових спорів із застосуванням примирно-третейської процедури [40,                      

с. 129].  

На нашу думку доречною та обґрунтованою є позиція, яку висловив 

Р.З. Лівшиць, який вказує на існування трьох груп організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, розмежування по яких ведеться 

на основі ознаки часу дії стосовно трудових. Першу групу становлять 

відносини, що передують трудовому відношенню (наприклад, відносини на 

ринку праці щодо забезпечення зайнятості). Друга група – це відносини, що 

обслуговують трудове відношення і функціонують одночасно з ним. 

Прикладом таких відносин може бути участь трудящих в управлінні 

виробництвом, ведення колективних переговорыв, укладення і виконання 

колективного договору, встановлення умов праці, охорона праці, контроль і 

нагляд за додержанням трудового законодавства, вирішення колективних 

трудових спорів, участь профспілок у регулюванні трудових відносин. Третю 
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групу складають відносини, які можуть йти за трудовими. Зазначений автор 

вважає, що зміст трудових відносин – безпосередня трудова діяльність, 

відрізняється від змісту супутніх відносин – обслуговування процесу праці, 

забезпечення нормального функціонування основних трудових відносин між 

працівником і роботодавцем» [55, с. 21]. На наш погляд, вищезазначені 

правовідносини відрізняються за змістом, направленістю та функціональним 

призначенням. 

До похідних, вважає М.В. Лушникова, можна віднести такі відносини: 

1) щодо організації праці й управління нею; 2) із соціального партнерства, 

ведення колективних переговорів, укладення колективних договорів та угод; 

3) щодо участі працівників і профспілок у встановленні умов праці й 

застосуванні трудового законодавства в передбачених законом випадках. При 

цьому М.В. Лушникова відзначає, що ці три види відносин мають спільну 

правову природу, а тому немає підстав для їх поділу. Вони можуть бути 

названі соціально-партнерськими (колективними) [56, с. 100]. 

Ми підтримуємо позицію О.С. Пашкова і О.В. Смирнова, які 

запропонували об’єднувати їх одним поняттям «організаційно-управлінські 

відносини», що складаються у процесі організації та управління працею між 

роботодавцем, з одного боку, і трудовим колективом або профспілковим 

органом − з іншого. Вони стосуються в основному встановлення й 

застосування умов праці. О.С. Пашков до них включив, по суті, всі відносини 

похідні від трудових. Учений визначав предмет трудового права як 

відносини із застосування праці робітників і службовців, а також як 

організаційно-управлінські, що виникають усередині трудових колективів (з 

установлення умов праці, участі працівників та їх колективів в управлінні 

виробництвом, з контролю за дотриманням трудового законодавства, із 

працевлаштування, професійної підготовки тощо) [57, с. 7-8]. 

Російський науковець О.В. Смирнов відзначає, якщо трудові 

правовідносини опосередковують застосування праці окремих осіб, то 

організаційно-управлінські спрямовані на організацію й управління 
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колективною працею. Це одна із принципових відмінностей, що дає підставу 

розглядати їх як відносно самостійні в системі правовідносин трудового 

права. Ці правовідносини також спрямовані на впорядкування не тільки 

трудових, а й усієї системи відносин, що становлять предмет цієї галузі 

права. Від них тією чи іншою мірою залежить можливість їх появи, розвитку 

й припинення. Наприклад, вони впливають на відносини з  професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві, 

коли в підборі кандидатур для направлення на підвищення кваліфікації й 

навчання іншій професії бере участь  колектив, з нагляду за охороною праці 

тощо [58, с. 9].  

Межі колективно-договірного регулювання, які слід відносити до 

організаційно-управлінських правовідносин в трудовому праві, визначаються 

рівнем сторін договору. І, як доречно відзначає П.Д. Пилипенко, ці 

правовідносини виходять за межі конкретного підприємства і можуть 

існувати навіть у масштабах усієї країни. Йдеться насамперед про 

правовідносини соціального партнерства, які виникають на національному 

рівні в результаті проведення переговорів, погодження взаємних інтересів та 

укладення генеральних угод. Соціальне партнерство забезпечують правові 

норми, що регулюють статус і права профспілок, організацій та об’єднань 

роботодавців, їх співробітництво на підприємствах і за його межами [59,                 

с. 62]. 

Слушною вважаємо думку О.В. Смирнова про те, що абсолютна 

більшість відносин з організації праці є предметом правової регламентації. За 

допомогою права регулюється залучення громадян до праці, встановлюються 

її умови, регламентується керівництво людьми в процесі праці. Разом із тим 

зазначимо, що інтерес до питань організації праці як до комплексного об’єкта 

правового регулювання все ж таки недостатній. Зазвичай фахівці аналізували 

окремі елементи суспільної організації праці у зв’язку з характеристикою 

традиційних інститутів трудового права (трудового договору, робочого часу 

й часу відпочинку, дисципліни праці, її охорони тощо). Такі дослідження 
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мають значення для розвитку правової доктрини, вдосконалення трудового 

законодавства й практики його застосування [58, с. 3-7]. Свого часу 

М.П. Карпушин відзначав, що відносини з організації праці тісно 

переплітаються з трудовими, однак потрібно підкреслити, що вони не 

зводяться тільки до них і за своєю суттю є комплексними. Роботодавець 

зобов’язується надати працівникові робоче місце, забезпечити нормальні й 

безпечні умови праці, техніку безпеки, а працівник бере на себе обов’язок 

належним чином організувати свою роботу, виконувати встановлений обсяг  

роботи, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку. 

Ці відносини з організації праці становлять невід’ємну частину відносин 

трудових, призначення яких полягає в організації індивідуальної праці 

працівників у колективному виробництві. Вищезазначений автор звертав 

увагу на те, що трудові правовідносини являють собою комплекс відносин – 

власне трудових (обов’язок з надання роботи, виконання роботи певного 

виду тощо), майнових (щодо винагороди за працю та інших виплат 

працівникові) й організаційних (підпорядкування режиму праці, 

забезпечення належних її умов) [60, с. 34-37].  

Досліджуючи організаційно-управлінські відносини як об’єкт 

регулювання нормами трудового права, не можна не звернути увагу на 

питання розмежування організаційно-управлінських відносин, які 

регулюються трудовим та адміністративним правом. Зокрема, норми 

адміністративного права регулюють: 1) управлінські відносини, в межах яких 

безпосередньо реалізуються завдання, функції та повноваження виконавчої 

влади; 2) управлінські відносини внутрішнього організаційного характеру, 

що склались у процесі діяльності інших органів державної влади; 3) 

управлінські відносини, що виникають за участі суб’єктів місцевого 

самоврядування; 4) управлінські відносини організаційного характеру, що 

виникають в середині системи громадських організацій [61, 62]. Як бачимо, 

об’єктом регулювання нормами адміністративного права, окрім зовнішніх 

(пов’язаних із виконавчою і розпорядчою діяльністю органів виконавчої 
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влади), виступають і внутрішньоорганізаційні управлінські відносини, які 

складаються в процесі внутрішньої організації та діяльності апарату органів 

виконавчої влади та інших державних органів (апарату прокуратури, апарату 

судів, Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента 

України тощо), а також адміністрацій державних підприємств, установ, 

організацій. Як зазначається в теорії адміністративного права, така 

внутрішньоорганізаційна діяльність є допоміжною щодо основної діяльності, 

її призначення полягає в забезпеченні організаційних умов для успішної 

реалізації основних функцій конкретної інституції. 

Як слушно стверджує Ю.А. Тихомиров, у будь-якому суспільстві й 

державі завжди приділялася велика увага управлінню й регулюванню 

соціальних справ. Без цього дуже важко підтримувати їхню сталість та 

забезпечити розвиток як цілісних систем. Суспільство й держава 

заінтересовані в успішному управлінні своїми соціальними справами. Це 

справи публічні, що відображають загальний інтерес і потреби соціуму, 

держави й громадян у питаннях самозбереження і своєї життєдіяльності. При 

цьому виникає потреба організовувати, упорядковувати й здійснювати 

регламентацію поведінки людей, діяльність державних і соціальних 

інститутів, щоб підтримувати суспільних порядок. Автор робить висновок, 

що управління − це процес спрямованого впливу суб’єкта на об’єкт для 

переведення останнього в новий стан. Управління суспільними процесами 

являє собою цілеспрямований вплив людей на суспільну систему в цілому й 

на її окремі ланки на підставі пізнання й використання властивих їй 

закономірностей в інтересах забезпечення її оптимального функціонування й 

розвитку та досягнення поставлених цілей [63, с. 3, 7-9, 32-33]. 

У науці адміністративного права та державного будівництва існує 

наукова позиція, згідно з якою під державним управлінням розуміють 

специфічну діяльність держави, що виявляється у функціонуванні низки 

уповноважених структур (органів), які безперервно, планомірно, владно й у 

рамках правових установок впливають на суспільну систему з метою її 
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вдосконалення відповідно до публічних інтересів. Державне управління − це 

функція держави, надана спеціальним органам, уповноваженим нею (або 

органами місцевого самоврядування), які здійснюють державне управління, 

виконують завдання й функції, покладені на державу. Ця система в цілому 

й кожен з її складників, зокрема, діють винятково від імені держави. Рішення, 

що ними приймаються, обов’язкові для всіх учасників суспільних відносин, у 

тому числі для недержавних організацій і формувань, відзначають такі 

фахівці як В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух та деякі інші [64,              

с. 20-32]. 

Доволі доречною та обґрунтованою, з нашої точки зору, є позиція  

Ю.П. Битяка та В.М. Гаращука стосовно об’єктів управління нормами 

адміністративного права. Автори наголошують на тому, що для окреслення 

кола відносин, які потребують адміністративно-правового врегулювання, 

треба виходити з того, що державне управління здійснюється з метою 

впорядкування різноманітних процесів, які відбуваються в суспільстві, 

відповідно до правил, закріплених у нормативно-правових актах. 

Призначенням же виконавчої влади є контроль за виконання законів та інших 

правових актів. Ось чому державне управління можна вважати формою 

зовнішнього вияву функцій виконавчої влади, хоча воно не завжди збігається 

з останньою, оскільки це управління здійснюється й за межами системи цих 

органів. Таким чином, норми адміністративного права регулюють відносини, 

які виникають у процесі як реалізації виконавчої влади, так і здійснення 

державного управління за межами цієї гілки влади  [65, с. 26-30; 66, с.3-6]. 

Тому можна стверджувати, що предмет адміністративного права становлять 

суспільні відносини, що виникають із метою реалізації й захисту прав 

громадян, утворення нормальних умов для функціонування соціуму й 

держави. 

Необхідно відзначити, що організація та управління трудовими 

процесами як об’єкт регулювання нормами трудового права містить в собі 

елементи управління та організації діяльністю найманих працівників та 
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службовців. Тому вважаємо, що необхідно розмежувати організаційно -

управлінські відносини, які врегульовані нормами адміністративного та 

трудового права. Перш за все потрібно наголосити на тому моменті, що 

предмет і метод нормативно-правового врегулювання відповідних 

правовідносин виступають найвагомішими аргументами для розподілу 

системи права на певні галузі права. Враховуючи положення загальної теорії 

та права, слід відзначити, що будь-яка галузь права об’єднує в собі відповідні 

правові норми, які регулюють конкретний вид суспільних відносин. 

Безперечно, між адміністративними та трудовими правовідносинами існують 

певні спільні риси стосовно організаційних та управлінських відносин. Але 

саме предмет та метод правового регулювання означених правовідносин є 

тією межею, яка надає можливість осмислити теоретичні питання щодо 

відмінностей в урегулюванні адміністративних та трудових правовідносин з 

точки зору організації та управління цими процесами. 

Як слушно наголошує З.Р. Кісіль, трудове право має багато спільних 

точок дотику з адміністративним правом. Так, трудові відносини як основний 

предмет трудового права виникають, зазвичай, на підставі односторонніх 

владних волевиявлень відповідних органів управління, наприклад, наказу про 

зарахування на роботу. Значна кількість трудових прав громадян реалізується 

за допомогою юридичних актів управління, наприклад, для отримання 

відпустки, заробітної платні необхідно видати адміністративний акт – наказ. 

Крім того, адміністративне право регулює відносини державної служби, 

відносини між адміністрацією підприємств, установ, організацій та 

професійними спілками з питань організації виробництва і праці. 

Адміністративне право закріплює основні організаційні форми участі 

працюючих в управлінні виробництвом [67]. 

У той же час слід звернуту увагу на ключові особливості організаційно-

управлінських відносин, які регулюються нормами адміністративного права, 

що є підставами розмежування організаційно-управлінських відносин у 

трудовому та адміністративному праві. По-перше, зазначимо, що 
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адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, що виникають у 

сфері виконавчо-розпорядчої та організаційної функцій державної влади та 

місцевого самоврядування, врегульовані нормами адміністративного права і 

забезпечуються заходами державного впливу. По-друге, об’єктом 

адміністративно-правового регулювання є діяльність публічного характеру, у 

межах якої безпосередньо реалізується публічний інтерес, виразити який 

можуть тільки суб’єкти, що діють від імені держави чи іншого публічного 

суб’єкта. По-третє, у суб’єктному складі адміністративних правовідносин 

завжди присутній суб’єкт владних повноважень в особі органу державної 

влади чи місцевого самоврядування (або їх посадові особи) тощо [68,                 

с. 32-33]. 

Крім того, змістом адміністративно-управлінських відносин є 

виконавчо-розпорядча діяльність відповідних суб’єктів, а організаційно -

управлінських відносин на підприємстві – трудова діяльність, спільна 

(колективна) праця робітників. Також відмінним у організаційно-

управлінських відносинах в адміністративному й трудовому праві є те, що 

управлінські відносини, які опосередковують виконавчо-розпорядчу 

діяльність в сфері державного управління, є, як правило, відносинами 

нерівності сторін: один з учасників цих відносин підлеглий іншому, правове 

регулювання здійснюється переважно методом владних приписів, тому й 

самі відносини управління набувають в цьому випадку характеру відносин 

влади та підпорядкування. Натомість, в управлінні та організації праці на 

підприємстві беруть участь колективи працівників, профспілки, їх  виборні 

органи і дані організаційно-управлінські відносини об’єктивно не можуть 

регулюватися адміністративно-правовим методом владних вповноважень, що 

притаманний для регулювання відносин з участю органів державного 

управління. 

Питання співвідношення адміністративного права з трудовим полягає в 

тому, що нормами останнього врегульовано відносини між рівноправними 

суб’єктами (працівником і роботодавцем), які дійшли згоди щодо умов праці. 
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Разом із тим виникнення і припинення трудових відносин супроводжуються 

виданням наказів, які за своєю природою є односторонніми управлінськими 

актами (але це не управлінські відносини адміністративного характеру). 

Особливо тісно взаємодіють норми адміністративного і трудового права в 

питаннях упорядкування відносин, зумовлених перебуванням осіб на 

державній службі. 

Щодо рівноправності суб’єктів трудових правовідносин, а саме 

роботодавця та найманого працівника, то навіть при підписанні трудового 

договору вона неможлива, завжди  існує певна ієрархія. Але вона стосується 

винятково тільки правовідносин, які пов’язані з виконанням певної трудової 

функції найманим працівником. Що ж стосується адміністративного права, 

то цій галузі права притаманна чітко виражена система ієрархії 

(підпорядкованості) суб’єктів адміністративних правовідносин. Для 

адміністративного права, відзначає О.А. Хименко, більшою мірою властивий 

імперативний метод, його ще називають адміністративно-правовим або 

методом «влада – підпорядкування». Він був і залишається основним у цій 

галузі [69, с. 132].  

Т.О. Коломоєць, розмірковуючи про спільність адміністративного та 

трудового права, доходить висновку, що адміністративне і трудове право  

зменшує нерівноправність статусу суб’єктів їх правовідносин: одна сторона 

наділена владно-організаційними повноваженнями стосовно другої, а тому 

методи правового регулювання адміністративно-правових і трудових 

відносин є нібито тотожними  [70, с.15]. М’яко кажучи, ця позиція фахівця є 

доволі поверховою та не відображає сутності об’єктів врегулювання як 

трудових, так і адміністративних відносин [71, 72], саме тому зазначений 

автор робить хибний висновок. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, приходимо до висновку, що 

організаційно-управлінські правовідносини є одним із невід’ємних об’єктів 

регулювання нормами саме трудового права, які слід розмежовувати з 

організаційно-управлінськими відносинами в адміністративному праві з 
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наступних підстав: 1) вони регулюються відповідно нормами трудового та 

адміністративного права; 2) змістом правовідносин є відповідно трудова та 

виконавчо-розпорядча діяльність; 3) адміністративно-правові відносини 

мають місце виключно у сфері виконавчо-розпорядчої та організаційної 

діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування; 4) вони 

носять публічний характер та регулюються нормами адміністративного 

права; 5) у них обов’язкова наявність суб’єкта владних повноважень,  що 

обумовлює застосування методу владних приписів у правову регулюванні; 6) 

мають приватний характер; 7) у них переважаюче договірне правове 

регулювання і рівне становище суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин, що регулюються нормами трудового права тощо. 

 

 

1.3 Сутність, поняття та особливості організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві 

 

Дослідження особливостей правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві обумовлює необхідність 

визначення, передусім, поняття й особливостей даної правової категорії. 

Адже чітке розуміння й усвідомлення сутності й специфіки організаційно -

управлінських правовідносин у сфері праці у порівнянні з трудовими та 

низкою інших відносин, що є об’єктом регулювання нормами трудового 

права, сприятиме підвищенню ефективності правового регулювання як 

власне організаційно-управлінських правовідносин, так і удосконаленню 

трудового законодавства в цілому. 

Переходячи до означених в даному підрозділі проблем, перш за все 

необхідно звернути увагу на деякі положення загальної теорії держави та 

права відносно поняття та змісту правовідносин, порядку їх виникнення, 

зміни та припинення. Так, проблема прав людини, відзначає у своїй науковій 

статті А.В. Поляков, була й залишається основною і для філософії, і для 
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юриспруденції. Надзвичайно актуальною вона є для сфери відносин з 

управління й організації праці. Без людини права не існує, але воно не може 

існувати й у рамках сприяння окремій особистості. Навіть якщо припустити, 

що метою права є не людина, а суспільство й держава, то все одно як дія 

права, так і його оцінювання можливі тільки через окрему людську 

особистість. Те саме спостерігається й у відносинах з організації і управління 

працею: право хоча й конституюється через соціальні інститути, отримує 

через них правовий сенс, але основним правовим діячем залишається 

людина. Вона своєю особистістю, ставленням до навколишнього світу, 

своїми діями й поведінкою входить у царину права, створює й перетворює її, 

користується її благами  [73, с. 6]. 

Р.З. Лівшиць називає відносини з організації праці (у тому числі участі 

трудящих в управлінні виробництвом), із встановлення умов праці 

колективними трудовими відносинами. На його думку, ці відносини 

взаємопов’язані з господарськими (особливо у сфері організації праці), але 

завжди залишаються різнорідними, як різнорідною є трудова і господарська 

діяльність  [74, с. 86]. О.В. Смирнов до системи суспільних відносин, що 

складають сферу дії радянського трудового права, включає організаційно -

управлінські відносини між профспілковими органами та адміністрацією 

підприємств, установ, організацій. Як предмет радянського трудового права, 

на думку вченого, організаційно-управлінські відносини слід розглядати в 

двох взаємопов’язаних аспектах. По-перше, як частину трудових відносин, 

оскільки вони стосуються організації і встановлення умов праці конкретного 

працівника. По-друге, як самостійну групу відносин, оскільки вони 

стосуються вирішення загальних організаційних питань, пов’язаних із 

встановленням і застосуванням умов праці для всього колективу 

підприємства (установи, об’єднання) або його структурного підрозділу. 

Подвійна природа цих відносин обумовлюється специфікою завдань, що 

вирішуються в ході організації праці та управління виробництвом. З одного 

боку, вимагається організація взаємодії працівника з виробничим 
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середовищем або, іншими словами, забезпечення застосування його праці на 

даному підприємстві. З іншого боку, необхідно створити загальну нормальну 

виробничу обстановку, що забезпечує належну дисципліну праці, її оплату та 

охорону  [75, с. 35-38]. 

П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 3.Я. Козак та інші вітчизняні фахівці з 

трудового права роблять висновок, що трудові правовідносини – це 

врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у 

результаті укладення трудового договору (власне трудові), а також відносини 

з приводу встановлення умов праці на підприємствах, навчання й 

перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов’язані з наглядом і 

контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових 

спорів та працевлаштуванням громадян  [47, с. 59]. М.П. Карпушин ще за 

радянських часів звертав свою увагу на те, що трудові правовідносини 

являють собою комплекс відносин – власне трудових (обов’язок з надання 

роботи, виконувати роботу певного виду  тощо), майнових (щодо винагороди 

за працю та інших виплат працівникові) й організаційних (підпорядкування 

режиму праці, забезпечення належних її умов) [60, с. 34-37]. 

В.І. Прокопенко, висловлюючи свою думку стосовно предмета 

трудового права, відзначає, що колективні відносини належать до предмета 

трудового права, але є не трудовими, а правовими і похідними від трудових 

[76, с. 18].  Зазначений автор наголошує на тому, що такі відносини 

виникають у процесі участі робітників і службовців в управлінні 

виробництвом, при встановленні умов праці, їх реалізації та застосуванні 

законодавства про працю [38, с. 18]. Дещо іншої точки зору дотримується               

О.І. Процевський, який визнає трудовими лише ті відносини, які виникають з 

реалізації людиною своєї здатності до праці між такими суб’єктами як 

найманий працівник і роботодавець [77, с. 83]. Порівнюючи ці дві наукові 

позиції, вважаємо, що позиція В.І. Прокопенка виглядає більш привабливою 

та обґрунтованою, тому що в реальній дійсності між роботодавцями та 

найманими працівниками в особі їх представників (профспілок) виникають 
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певні правовідносини, які «тісно пов’язані з трудовими» та є похідними від 

них.  

Слід погодитися з позицією деяких російських фахівців з трудового 

права, які зазначають, що організаційно-правові зв’язки пронизують весь 

предмет трудового права  [78, с. 16-20]. Тому вважаємо, що організаційно- 

управлінські відносини, які мають місце в трудовому праві, необхідно 

досліджувати як комплексне явище в трудовому праві відповідно до умов 

регулювання праці. 

Автор праці підтримує наукову позицію В.І. Щербини, який наголошує 

на тому, що трудова діяльність працівників здійснюється, як правило, в 

колективних формах організації праці, що передбачає організуючу роль 

роботодавця, виробничу взаємодію працівника з іншими працівниками в 

рамках бригади, відділу, цеху чи іншого структурного підрозділу або з 

працівниками інших підрозділів підприємства, установи, організації. 

Повноваження роботодавця із забезпечення організації та управління 

виробничим процесом мають визначатися виключно нормами трудового 

права, бо виробничий процес, основними суб’єктами якого є працівники, це, 

безумовно, предмет правової регламентації норм трудового права. Участь 

працівників у виробничому процесі є юридично визнаною формою 

заробляння людиною собі на життя в колективно-організованих формах 

трудової діяльності. Суб’єктом виробничих відносин, загалом, є 

роботодавець. Трудові відносини опосередковують застосування праці 

працівників, а виробничі направлені на організацію і управління 

колективною працею. Це одна із принципових відмінних ознак, яка дає 

підстави розглядати їх в якості відносно самостійних у предметі трудового 

права. Проте, неспростовним є тісний зв’язок виробничих відносин із 

трудовими, а деякою мірою вони навіть переплітаються з ними. Це ще раз 

підтверджує нашу тезу про те, що виробничий процес без працівника, без 

його праці, без основної рушійної сили виробництва не уявляється як такий  

[79, с. 81]. 
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З точки зору С.О. Іванова, в поняття організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві входять відносини зі встановлення умов праці на 

виробництві. Це дуже важлива група суспільних відносин, що охоплює 

відносини адміністрації підприємства і профспілкового комітету, а також 

відносини вищестоящих господарських та профспілкових органів  [80, с. 9]. 

Характеризуючи дані правовідносини, Ю.В. Поканевич відзначає, що 

конструкція «управління як вид практичної діяльності» вирізняється такими 

сутнісними характеристиками: (1) управління − це один із специфічних видів 

людської діяльності, що відрізняє його від інших видів; (2) головною його 

формою є вплив відповідних суб’єктів на об’єкт управління; (3) як вид 

діяльності, управління здійснюється безперервно в часі і просторі; (4) воно 

здійснюється як процес у чіткій структурно-логічній послідовності окремих 

його етапів; (5) управлінська діяльність завжди підпорядкована конкретним 

цілям; (6) як вид практичної діяльності, управління завжди характеризується 

певним результатом; (7) управлінська діяльність потребує раціонального 

використання необхідних ресурсів  [81, с. 268]. 

Варто звернути увагу й на точку зору Л.А. Сироватської, на думку якої 

правовідносини у сфері трудового права – це врегульовані трудовим правом 

трудові і похідні від них (тісно пов’язані з трудовими) громадські стосунки. 

Провідне місце серед громадських стосунків, врегульованих трудовим 

правом, займають трудові. Проте і похідні від трудових (тісно з ними 

пов’язані) також мають важливе значення. І з цією позицією зазначеного 

фахівця ми повністю погоджуємося, адже трудові правовідносини за своєю 

структурою не є однорідними. Аналізуючи зміст трудових правових 

відносин, Л.А. Сироватська робить доречний висновок, що в складі трудових 

правовідносин існують інші правовідносини, які : 1) передують виникненню 

трудових; 2) супутні цим правовідносинам; 3) випливають з трудових 

правовідносин. До першої групи входять, наприклад, правовідносини по 

працевлаштуванню, до другої – організаційно-управлінські і соціально-

економічні, що виникають на основі генеральних, регіональних, галузевих , 
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професійних і територіальних угод, до третьої – правовідносини по розгляду 

трудових суперечок. Таким чином, зауважує зазначений фахівець, необхідно  

підкреслити, що усі вказані правовідносини поза зв’язком з трудовими не 

мають самостійного значення і існують тільки завдяки теперішнім, минулим 

або майбутнім трудовим правовідносинам. Отже, в результаті дії трудового 

права на певні правовідносини, що складають предмет трудового права, 

утворюєься реальна система правовідносин, що характеризується 

визначеною єдністю. Автор зазначає, що серед іншого до цих правовідносин 

необхідно віднести: трудові; організаційно-управлінські та деякі інші [82,             

с. 52-53]. 

На думку вітчизняного фахівця Д.О. Карпенко, сутністю організаційно-

управлінських правовідносин є врегулювання питань організації й оплати 

праці, її охорони, які стосуються трудових колективів, галузей народного 

господарства чи регіонів країни, а значить, і конкретного робітника та 

службовця [83, с. 51]. При цьому радянський фахівець з трудового права            

А.Є Пашерстник відзначав, що організаційно-управлінські правовідносини 

органічно пов’язані з трудовими й зумовлені ними. Разом з останніми й 

деякими іншими правовідносинами вони утворюють єдину систему у сфері 

трудового права. Випливаючи з трудових, вони, у свою чергу, впливають на 

них. Існує і зворотній зв’язок – залежність трудових правовідносин від 

відносин з організації та управління працею, які спрямовані на відносини, що 

формуються у процесі праці. Ці правовідносини автор назвав «порядком 

проведення праці» [84, с. 58]. 

Аналогічно П.Д. Пилипенко відстоює позицію, згідно з якою трудове 

право, крім трудових, регулює також (а) відносини, які виникають у процесі 

укладення та підписання колективних договорів і угод; (б) відносини з 

приводу встановлення умов праці на підприємствах (колективні трудові 

відносини); (в) відносини, пов’язані з працевлаштуванням; (г) відносини 

щодо вирішення трудових спорів (конфліктів) та (ґ) деякі інші, тісно 

пов’язані з трудовими [85, 86]. Трудові правовідносини, таким чином, 
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складають як власне зазначені правовідносини, так і тісно з ними пов’язані, 

тобто комплекс відносно самостійних, взаємопов’язаних правовідносин. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, пропонуємо визначити 

організаційно-управлінські відносини в трудовому праві як врегульовані 

нормами трудового права (трудового законодавства та локальних 

нормативно-правових актів) відносини, що виникають між роботодавцями, 

працівниками, трудовими колективами, професійними спілками та їх 

об’єднаннями, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями та органами 

соціального партнерства в процесі реалізації владно-розпорядчих 

повноважень роботодавця, повноважень трудового колективу та профспілок 

з приводу укладення колективних договорів та встановлення умов і оплати 

праці, режиму робочого часу та відпочинку, дотримання трудового 

законодавства під час вирішення індивідуальних та колективних трудових 

спорів тощо. 

Варто зазначити, що організаційно-правові відносини в трудовому 

праві є різноманітними. Проте єдиної наукової думки стосовно класифікації 

(видів) організаційно-управлінських відносин в трудовому праві не існує. 

Так, наприклад, російська вчена Л.А. Сироватська виділяє у сфері трудового 

права організаційно-управлінські й соціально-економічні правовідносини  

[82, с. 90]. О.В. Смирнов, в свою чергу, організаційно-управлінські 

правовідносини взагалі не поділяє на види, а визнає їх особливим видом 

соціально-партнерських правовідносин  [87, с. 374]. На думку ж 

В.М. Толкунової та К.М. Гусова, організаційно-управлінські відносини 

бувають трьох видів: (а) трудового колективу з роботодавцем і його 

адміністрацією; (б) профспілкового органу з роботодавцем і його 

адміністрацією і (в) соціально-партнерські відносини на вищому рівні 

порівняно з організацією  [88, с. 123]. З іншого боку ці ж автори пропонують 

до організаційно-управлінських відносин у трудовому праві віднести такі 

відносини: 1) щодо зайнятості й працевлаштування; 2) трудового колективу з 

роботодавцем організаційно-управлінського характеру; 3) організаційно-
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управлінського профспілкового органу чи іншого уповноваженого 

працівниками органу з роботодавцем на виробництві; 4) пов’язані з наглядом 

і контролем за трудовим законодавством та охороною праці, 5) пов’язані 

з матеріальною відповідальністю учасників трудового процесу за шкоду, 

завдану однією стороною іншій; 6) соціально-партнерські відносини 

представників колективу й роботодавця, пов’язані з веденням переговорів та 

укладенням колективного договору чи інших соціально-партнерських угод; 

7) необхідні для вирішення трудових спорів  [88, с. 12]. Позиція авторів, з 

нашої точки зору, є найбільш об’єктивною та обґрунтованою та дає 

можливість  з’ясувати тенденції розвитку трудового права взагалі. 

На думку Ю.П. Буряка, до складу організаційно-правових відносин у 

трудовій царині входять три основні блоки. Це відносини, що складаються: 

1) між роботодавцем та організацією (або представницьким органом) 

працівників з приводу укладення, виконання й контролю за виконанням 

колективного договору або угоди; 2) між роботодавцем і колективом 

працівників з приводу здійснення своїх повноважень у галузі локальної 

правотворчості і правозастосовної практики, коли його адресатом є весь 

колектив або якась його частина; 3) між колективом працівників та 

роботодавцем при реалізації колективом своїх повноважень як самостійно, 

так і через виборні представницькі органи  [89, с. 428-431]. 

Класифікуючи організаційно-управлінські відносини, які мають місце в 

трудовому праві, колектив вітчизняних фахівців (П.Ю. Буряк,                             

Б.А. Карпінський, М.І. Григор’єва) обґрунтовує позицію, з якою 

погоджується автор, стосовно того, що до складу організаційно -правових 

відносин у трудовій царині входять три основні блоки. Це відносини, що 

складаються: (а) між роботодавцем та організацією (або представницьким 

органом) працівників з приводу укладення, виконання й контролю за 

виконанням колективного договору або угоди; (б) між роботодавцем і 

колективом працівників з приводу здійснення своїх повноважень у галузі 

локальної правотворчості і правозастосовної практики, коли його адресатом є 



64 

весь колектив або якась його частина; (в) між колективом працівників та 

роботодавцем при реалізації колективом своїх повноважень як самостійно, 

так і через виборні представницькі органи  [89, с. 428-431]. 

Якщо звернути увагу на позицію такого науковця як І.Я. Кисельов  [90, 

с. 92], то можна зробити висновок, що організаційно-управлінські відносини 

у сфері праці, як правило, є колективними. Аналогічної точки зору 

дотримується і Г.І. Чанишева [91, с. 37]. Крім того зауважимо, що названі 

види організаційно-управлінських правовідносин, як відзначає В.А. Сафонов, 

спрямовані на поліпшення умов праці, розвиток виробничої демократії в 

управлінні організаціями, захист трудових прав працівників і на консенсус у 

цих питаннях між представниками працівників і роботодавцями та 

адміністрацією [92, с. 82]. 

Отже, до складу організаційно-управлінських відносин як об’єкта 

регулювання нормами трудового права входять наступні відносини: 1) які 

виникають між суб’єктами цих правовідносин при утворенні професійних 

спілок чи інших представницьких органів на конкретному підприємстві; 

2) які складаються між роботодавцем та трудовим колективом (його 

представниками) з приводу підготовки, підписання, виконання та контролю 

за належними виконанням умов колективного договору або угоди; 3) які 

виникають при здійсненні управління виробництвом; 4) які складаються між 

роботодавцем та представниками колективу найманих працівників з приводу 

прийняття та затвердження локальних нормативно-правових актів в рамках 

конкретного підприємства або на регіональних, галузевих чи національних 

рівнях; 5) які складаються при вирішенні колективних трудових спорів між 

суб’єктами організаційно-управлінських відносин. 

З наведеного вище випливає, що основним класифікаційним критерієм 

при розгляді організаційно-управлінських відносин у сфері праці 

визначається їх суб’єктний склад. Згідно з даним критерієм доцільно 

виокремлювати індивідуальні організаційно-управлінські та колективні 

організаційно-управлінські відносини, які регулюються нормами трудового 
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права. Як слушно зауважує з цього приводу Н.Б. Болотіна, колективні 

трудові правовідносини – це середовище буття індивідуальних трудових 

відносин, а організаційний аспект притаманний у рівній мірі як колективним 

правовідносинам, так і індивідуальним [93; 94, с. 74]. 

Аналогічно В.В. Чечоткін зазначає, що організаційно-управлінські 

правовідносини можуть бути індивідуальними та колективними – між 

роботодавцем і найманим працівником, між роботодавцем і трудовим 

колективом (його представницьким органом) у галузі управління 

колективною працею, розподілу прибутку підприємства, організації 

встановлення й застосування умов праці, її оплати та охорони, а також 

застосування норм трудового законодавства [95, с. 63]. 

Крім того, за змістом організаційно-управлінських правовідносин 

виокремлюють правовідносини, які пов’язані з: 1) участю працівників в 

управлінні виробництвом; 2) колективними переговорами; 3) укладенням і 

виконанням колективного договору; 4) працевлаштуванням; 5) професійною 

підготовкою кадрів на виробництві, перепідготовкою і підвищенням 

кваліфікації; 6) встановленням умов праці, організацією на виробництві 

оплати праці, охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, часу 

відпочинку; 7) контролем і наглядом за додержанням трудового 

законодавства; 8) вирішенням колективних трудових спорів; 9) участю 

профспілок у регулюванні трудових відносин тощо [55, с. 21; 96, с. 251-252; 

97]. Детально ці та інші види організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві будуть розглянуті далі. 

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що основні особливості 

організаційно-управлінських відносин, які регулюються нормами трудового 

права, полягають у наступному: 1) трудові правовідносини є первинними по 

відношенню до організаційно-управлінських відносин в трудовому праві, але 

недооцінити ролі та сутності останніх в забезпеченні прав громадян на працю 

неможливо, адже завдяки організаційно-управлінським відносинам між 

суб’єктами трудового права забезпечується ефективне управління трудовими 
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процесами; 2) чинним законодавством передбачені випадки, коли суб’єкт 

підприємницької діяльності виступає як в особі роботодавця, так і 

працівника, тобто підприємницька діяльність здійснюється без залучення 

найманої праці і в зв’язку з цим організаційно-управлінські відносини в 

цьому випадку не виникають; 3) організаційно-управлінські відносини 

виникають як на окремо взятому підприємстві, так і на локальному, 

галузевому, національному рівнях, шляхом прийняття локальних, галузевих 

та інших нормативних актів, які не суперечать чинному законодавству 

України про працю; 4) організаційно-управлінські відносини в сфері праці є 

ширшими за змістом, ніж колективні трудові правовідносини, суттєво 

відрізняються від останніх за суб’єктним складом та змістом, оскільки 

охоплюють також і сферу організаційно-управлінських відносин 

індивідуального характеру; 5) регулюються нормами трудового права.  

 

 

1.4 Міжнародні стандарти у сфері регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві 

 

Дослідження теоретико-правових основ організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві в рамках зазначеної проблематики з наукової 

точки зору не буде повним без ретельного аналізу міжнародних стандартів у 

сфері регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Одним із базових критеріїв, що характеризують рівень розвитку суспільно -

політичної формації, є ступінь зрілості та характер виявів відносин у сфері 

праці. З набуттям Україною незалежності особливого значення серед 

останніх набули організаційно-управлінські відносини. Саме вони 

виступають одним із найбільш ефективних механізмів соціального діалогу, 

основною формою взаємодії працівників і роботодавців у країнах із 

ринковою економікою. Тому на порядок денний виходить питання аналізу 

зарубіжного досвіду правового регулювання відносин з організації та 
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управління працею. Не применшуючи значення теоретичних здобутків 

правознавців-попередників, наголосимо, що комплексного дослідження, 

присвяченого вказаній вище проблемі, в умовах ринкової економіки ще не 

провадилось. Наукова робота в цьому напрямку є досить складною за своєю 

сутністю й потребує науково виважених, аргументованих підходів  [98,             

с. 62-63]. 

А.В. Андрушко доречно зауважує, що «інтеграція українського 

трудового права в європейську правову систему без забезпечення інтересів 

прав працівників може потягти за собою необмежені правомочності 

роботодавців, які виявлятимуться в посиленій експлуатації праці, в 

скороченні соціальних програм, тому що в першу чергу роботодавці 

зацікавлені у збільшенні своєї власності, фінансовому та майновому капіталі, 

стійкому підвищенні прибутку. Інтереси працівників у трудових відносинах 

нині, на жаль, повною мірою не забезпечуються законодавством, їх 

задоволення залежить від соціально-орієнтованої економічної та правової 

політики» [99, с. 7]. 

Існуючі на сучасному етапі розвитку світової спільноти тенденції 

(процеси глобалізації, індустріалізації виробництва, свободи руху людини, 

товарів та робочої сили) певним чином впливають на розвиток забезпечення 

трудових прав людини в цілому у світі. Тому вважаємо, що один із 

підрозділів нашої наукової праці необхідно присвятити саме дослідженню 

міжнародного досвіду врегулювання організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. На нашу думку, цю частину дослідження необхідно 

проводити у форматі поєднання двох методів наукового пізнання – 

історичного розвитку організаційно-управлінських відносин взагалі з 

аналітично-правовим аналізом міжнародних стандартів у врегулюванні 

означеної галузі трудових правовідносин. Це надасть можливість комплексно 

та всебічно з’ясувати проблеми становлення, розвитку та сучасних тенденцій 

правового регулювання організаційно-управлінських відносин, які 

складаються в трудовому праві на міжнародному рівні. Поєднання 
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зазначених методів надасть можливість здійснити повний аналіз напрямків 

розвитку правового регулювання трудових правовідносин в зарубіжних 

країнах та в Україні, виокремити певні позитивні моменти з приводу 

врегулювання організаційно-управлінських правовідносин, які 

застосовуються у міжнародній практиці, зробити деякі висновки стосовно 

застосування позитивного досвіду країн світу щодо врегулювання 

організаційно-управлінських відносин в трудовому законодавстві та 

можливостей їх застосування в національному законодавстві. 

Досліджуючи міжнародні стандарти у сфері регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, варто погодитися з 

думкою Г.І. Чанишевої про те, що міжнародно-правове регулювання праці 

можна визначити як встановлену міжнародними договорами (актами) 

систему стандартів щодо регулювання праці, яку держави, що приєдналися 

до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), 

використовують в національному трудовому законодавстві. Суб’єктами 

міжнародно-правового регулювання праці є Організація Об’єднаних Націй 

(ООН) та її спеціалізований орган – Міжнародна організація праці (МОП), а 

також різні об’єднання держав: Рада Європи, Європейський Союз, СНД та ін. 

[100, с. 221]. На думку О.С. Волохова, міжнародно-правове регулювання 

праці можна визначити як застосування положень міжнародних документів у 

сфері праці до трудових і пов’язаних з ними відносин, які виникають у межах 

окремої держави та в діяльності транснаціональних корпорацій [101, c. 347]. 

Такими «міжнародними документами у сфері праці…» є власне міжнародні 

стандарти. 

У даному контексті відзначимо, що в юридичній літературі під 

міжнародними стандартами розуміють такі різнорідні норми як правила 

міжнародних договорів, резолюції міжнародних організацій, політичні 

домовленості (Гельсінський заключний акт, документи Віденської та 

Копенгагенської зустрічей, міжнародні звичаї) [102, с. 31]. На думку                   

П.М. Рабіновича, міжнародні стандарти виражаються у вигляді певних 
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показників цих прав, встановлених у міжнародних актах, які заохочують або 

зобов’язують держави [103, с. 19]. Натомість Л.С. Кириченко наголошує на 

тому, що міжнародні стандарти не є юридично обов’язковими документами 

для виконання, розуміючи при цьому під ними документи, які базуються на 

консенсусі та приймаються міжнародними організаціями на добровільній 

основі [104]. Тобто кожна країна має право застосовувати їх повністю, у 

певній частині чи зовсім не застосовувати, оскільки міжнародні стандарти 

носять рекомендований характер і встановлюють вимоги та показники, які 

відповідають світовому технічному рівню. 

У сфері праці міжнародні стандарти є своєрідною нормативною 

субстанцією міжнародного трудового права, що відображає результати 

діяльності держав і направлена на внесення до ринкової економіки 

соціальних цінностей. Змістом цих стандартів є концентроване відображення 

досвіду багатьох країн, результат прискіпливого відбору найбільш цінних та 

універсально значимих норм і положень національних систем трудового 

права, створення оригінальних синтетичних правил за участю юристів, які 

представляють існуючі системи правового регулювання праці, підсумок 

зіткнення різноманітних думок та підходів, різнорідних політичних сил та 

інтересів, ідеологічних концепцій, знаходження компромісних юридичних 

формул, трансформованих у міжнародні норми  [90, с. 448]. З іншої точки 

зору, міжнародно-правові стандарти у сфері праці та трудових відносин – це 

впорядкована система міжнародних норм та принципів, розроблених на 

основі взаємних угод між державами щодо питань, пов’язаних із визнанням 

та закріпленням основних прав людини у сфері праці, регламентуванням 

найманої праці та її окремих умов, захистом індивідуальних та колективних 

інтересів працівників, визначенням основ правового статусу трудівників-

мігрантів, регулюванням праці окремих категорій працівників, формуванням 

соціальної політики та визначенням її пріоритетів [105, с. 240; 106].  

Утворення системи міжнародних стандартів, забезпечення її цілісності, 

єдності та функціональної здатності є результатом нормотворчої діяльності, 
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яка здійснюється в рамках ООН, МОП, регіональних об’єднань держав на 

основі дво- і багатосторонніх домовленостей між ними. Така діяльність має 

впорядкований та системний характер, що досягається завдяки чіткому 

перерозподілу завдань, функцій та повноважень міжнародних організацій, 

взаємоузгодженням інтересів між самими державами та дотриманням 

загальновизнаних норм і принципів сучасного міжнародного права.  

Таким чином, пропонуємо під міжнародними стандартами у сфері 

регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

розуміти систему міжнародних нормативно-правових актів у сфері 

управління та організації праці, які приймаються на двосторонній чи 

багатосторонній, добровільній основі шляхом досягнення консенсусу між 

урядами держав світу, міжнародними організаціями і відповідно носять 

рекомендаційний характер, встановлюючи еталонні показники та вимоги 

стосовно прав, обов’язків, гарантій їх дотримання тощо, що виникають з 

приводу реалізації організаційно-управлінських відносин у сфері трудового 

права, з метою оптимізації та підвищення ефективності здійснення останніх.  

Основними особливостями (ознаками) міжнародних стандартів у сфері 

регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, на 

нашу думку, є наступні: 1) встановлюються у сфері правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві; 2) розробляються 

та затверджуються на міжнародному рівні на двосторонній чи 

багатосторонній основі; 3) приймаються урядами держав та міжнародними 

організаціями; 4) мають універсальний характер (єдині для всіх держав-

учасниць); 5) мають рекомендаційний характер (країна має право 

застосовувати їх повністю, частково або зовсім не застосовувати, 

приєднуючись чи ні до конкретного міжнародного нормативно -правового 

акта); 6) встановлюють еталонні показники, норми, принципи, гарантії 

додержання відповідних прав і обов’язків суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у сфері праці; 7)  закріплюються міжнародними 

стандартами у формамі багатосторонніх та двосторонніх міжнародних 
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договорів, інших міжнародних нормативно-правових актів; 8) виражаються у 

нормах права, принципах тощо; 9) передбачають оптимізацію та підвищення 

ефективності організаційно-управлінських відносин у трудовому праві;              

10) відображають найкращий світовий досвід тощо. 

Якщо ж здійснити певне історичне дослідження, яке стосується 

розвитку наукової думки з приводу врегулювання трудових та тісно 

пов’язаних з ними правовідносин і відповідно розвитку міжнародних 

стандартів у даній галузі, то необхідно перш за все відзначити, що одними з 

найперших країн, де виникали означені правовідносини, безперечно є 

індустріально розвинуті країни. В.П. Зайцев, досліджуючи історико -правові 

аспекти зародження організаційних та управлінських відносин, відзначає: «У 

країнах Західної Європи правове регулювання організаційно-управлінських 

відносин започатковане у другій половині XVIII – на початку XIX ст. Цей 

процес був захисною реакцією найманих працівників на соціальні та 

політичні наслідки промислового перевороту, який зруйнував традиційні 

відносини між роботодавцями та працівниками. Формування колективно-

договірної системи розпочалося на початку XIX ст. в Англії,   найбільш 

промислово розвинутій країні того часу. Саме в цей період виникає рух так 

званих «шоп-стюардів» – осіб, яких обирали робітники цехів терміном на 

один рік. «Шоп-стюарди» різних цехів створювали на підприємстві комітет 

цехових старост. Зазвичай ці представники наглядали за тим, як підприємці 

дотримувалися умов колективного договору, захищали економічні й 

соціальні інтереси зайнятих» [107, с. 90]. 

Доволі привабливою є позиція В. Г. Антонова, який звертає  увагу при 

дослідженні організаційно-управлінських відносин в зарубіжних країнах на 

те, що практика соціально-трудових відносин кінця ХІХ ст. у деяких 

західноєвропейських державах, передусім в Англії, довела не тільки 

можливість, а й необхідність партнерських відносин. Поки працівники 

й підприємці стоять один проти одного без будь-яких організаційних 

моментів, непорозуміння між ними переходить у страйки, стихійні акції 



72 

протесту. Основний зміст партнерських відносин полягає в тому, щоб 

в інтересах стабілізації ситуації у виробничій і іншій сферах суспільного 

життя не поглиблювати суперечності, не протиставляти об’єктивно існуючі 

різні інтереси працівників, роботодавців, влади, а активно здійснювати 

пошуки і знаходити точки взаємодії, досягаючи розумного компромісу 

в рішеннях [108, c. 104]. 

Суб’єктивне право на участь в управлінні виробництвом і встановленні 

умов праці є складовою частиною (елементом) правового статусу трудящих і 

профспілкових органів, відзначає О.В. Смирнов  [109, с. 40]. Вперше його 

передбачила ст. 165 Конституції Німеччини, відповідно до якої робітники і 

службовці мали право разом із підприємцями, на рівних із ними правах, 

брати участь у регулюванні заробітної плати та умов праці, а також у 

загальному господарському розвитку продуктивних сил [110, с. 239]. 

Л.І. Зубок ще в радянські часи відзначила певні тенденції розвитку 

трудових правовідносин і в Сполучених Штатах Америки. З цього приводу 

автор зазначала: «Наприкінці ХІХ ст. розвиток організаційно-управлінських 

відносин поширюється й на США. У 1886 р. виробник сигар С.  Гомперс 

утворив Американську федерацію праці, куди увійшли профспілки 

ремісників. Найбільш важливим завданням профспілки було ведення 

переговорів щодо укладення колективних договорів. Загалом же 

американські профспілки зосереджували увагу на проведенні переговорів з 

роботодавцями та представництві інтересів працівників у випадку конфліктів 

із адміністрацією підприємств» [111, с. 67]. 

Вважаємо за необхідне відзначити той факт, що на початку ХХ століття 

така наука як трудове право не сформувалася ні у світовій спільноті, ні в 

країнах Західної Європи, ні на теренах Російської імперії. Але деякі російські 

фахівці-правознавці,такі як Л.С. Таль, ще наприкінці ХІХ та на початку ХХ 

століття звертали свою увагу на певний вид нормативних актів, які тим чи 

іншим чином врегульовували різноманітні трудові правовідносини та 

виокремлювли односторонні нормативні акти, які походять не від 
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центральної влади, а від глави чи органів громадських або приватних установ 

чи господарських підприємств, що визначають їх внутрішній порядок. Ці 

акти стали досить поширеним явищем і мали різні назви: регламенти, 

правила, постанови, тарифи тощо  [112, с. 46]. 

«На початку XX ст. у багатьох європейських державах колективно-

договірна система набула офіційного статусу та стала відігравати ключову 

роль у регулюванні відносин у сфері праці. Цей процес був започаткований 

данським Цивільним кодексом 1907 р. та швейцарським Кодексом обов’язків 

1911 р. Згодом законодавче регулювання названих відносин відбулося в 

Норвегії (1915 р.), Німеччині (1918 р.), Франції (1919 р.) та Нідерландах 

(1927 р.)», – відзначає у своїй праці Н.О. Толбухіна  [113, с. 34].  

Слід погодитися з тим, що «права і свободи людини певною мірою 

наднаціональні і поза територіальні, як загальнолюдська цінність, незалежна 

від націй, ідеологій, релігій, вони давно стали об’єктом міжнародно-

правового регулювання» [114, с. 6]. Здійснюючи певні наукові дослідження у 

сфері становлення трудових відносин, деякі фахівці, такі як В. Каскель, 

звертали свою увагу на той факт, що «у Німеччині початку 20-х рр. ХХ 

століття колективний договір визначався як угода, що укладається у 

письмовій формі між організаціями, з одного боку, і окремими особами, що 

наймаються на роботу або їх організаціями, з іншого, яка нормує умови праці 

майбутніх трудових договорів» [110, с. 67]. Вищезазначене вказує на те, що 

на початку ХХ століття, з огляду на певні тенденції, сформувався очевидний 

напрям розвитку системи захисту суб’єктів трудових правовідносин, який 

стосувався як найманих працівників, так і роботодавців. Причому у цій 

ситуації пріоритетним виступав принцип взаємних домовленостей між 

зазначеними суб’єктами правовідносин. 

Слід звернути увагу на думку І.Я. Кисельова, який відзначає, що немає 

жодної західної країни, де б трудове право виконувало роль інструменту 

економічного розвитку. Із самого початку свого виникнення воно спрямоване 

на забезпечення прав працівників і встановлення умов його найму. У країнах 
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розвиненої ринкової економіки і країнах, які здійснюють перехід до неї, є 

загальновизнаним, що в центрі трудового права має бути людина, її 

особистість. На думку західних юристів, трудовому праву поряд із 

забезпеченням охорони праці належить місія бути гарантом реалізації 

широкого комплексу соціально-економічних прав і свобод, якими наділено 

людину – учасника процесу праці. Ці права і свободи разом із політичними, 

громадянськими та іншими визнані світовим співтовариством основою 

цивілізованості будь-якої держави  [90, с. 31]. 

Якщо дотримуватися певної хронології у становленні розвитку 

врегулювання організаційно-управлінських відносин на міжнародному рівні, 

то необхідно відзначити ту роль, яку відіграє Міжнародна організація праці в 

сучасному становленні та сприянні врегулювання правовідносин у сфері 

забезпечення належних та взаємовигідних умов праці. Так, на міжнародному 

рівні імплементація міжнародно-правових норм у сфері представництва 

професійними спілками колективних інтересів працівників переважно 

відноситься до сфери функціонування МОП. «Головна заслуга МОП перед 

трудящими всіх країн − її нормотворча діяльність, що виражається в 

підготовці та прийнятті міжнародних конвенцій і рекомендацій, перш за все в 

області профспілкових свобод і гуманізації умов праці», − робить висновок 

А.А. Силін [115, с. 7-8]. За роки, що минули, відзначають деякі фахівці, МОП 

прийняла понад 370 конвенцій та рекомендацій, що охоплюють 

найрізноманітніші галузі соціально-трудових відносин, в тому числі і сферу 

соціального партнерства [116, с. 42-43]. Нормативно-правові акти МОП 

упорядковують та визначають стандарти з врегулювання трудових 

правовідносин у багатьох сферах. В рамках зазначеного дослідження нас, 

перш за все, цікавлять акти, які стосуються врегулювання організаційних та 

управлінських відносин в міжнародному трудовому праві. 

Слід відзначити, що ця міжнародна організація стала впливовою 

спеціалізованою установою, метою якої є встановлення міжнародних 

стандартів та рекомендацій з приводу охорони праці, встановлення гідних 
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умов праці, налагодження ефективної взаємодії між роботодавцями та 

найманими працівниками, підтримання соціального миру у сфері 

забезпечення трудових прав та обов’язків суб’єктів означених правовідносин. 

За період свого заснування та діяльності ця міжнародна організація (МОП) 

набула авторитетного визнання відповідними суб’єктами міжнародного 

права. І, як доречно відзначає З.С. Богатиренко, Міжнародна організація 

праці є першою спеціалізованою установою ООН.  У цілому ж рішеннями 

ООН закріплено основні права людини у сфері праці. Саме правові 

документи ООН, які за своєю природою мають універсальний характер, у 

яких отримали програмне та нормативне закріплення трудові права, стали 

фундаментальними в процесі формування правової моделі міжнародних 

трудових стандартів. Найголовнішими з них є: Загальна декларація прав 

людини (1948), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966), 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966), 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1966 

p.), Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до 

жінок (1979 p.), Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих-

мігрантів та членів їх сімей (1990 p.). Саме ці та інші міжнародні документи,  

на наш погляд, створили формальні передумови для такого моделювання і 

впорядкування нормотворчої діяльності МОП у другій половині XX ст. [47,  

с. 523]. 

Характерною особливістю структури МОП є трипартизм, тобто 

формування й діяльність майже всіх органів на підставі тристороннього 

представництва: урядів, підприємців і працівників. Ця установа  найбільш 

повно виражає міжнародні стандарти трудових прав. Сучасний етап її 

розвитку характеризується вдосконаленням нормотворчої діяльності щодо 

опрацювання принципів і прав у сфері праці, вдосконалення концепції гідної 

праці тощо» [117, с. 8-10]. Так, серед міжнародних документів МОП, які є 

стандартами правового регулювання організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, варто відзначити наступні: Конвенція МОП № 150 про 
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адміністрацію праці: роль, функції та організація, Конвенція МОП № 154 про 

сприяння колективним переговорам, Конвенція МОП № 98 про застосування 

принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів, 

Рекомендація МОП № 91 щодо колективних договорів, Конвенція МОП                

№ 144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм, Конвенція МОП № 11 про права на організацію 

та об’єднання працівників у сільському господарстві, Конвенція МОП № 22 

про трудові договори моряків, Конвенція МОП № 187 про основи, що 

сприяють безпеці та гігієні праці, Конвенція МОП № 157 про встановлення 

міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення, 

Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, 

Конвенція МОП про право на об’єднання та регулювання трудових 

конфліктів на територіях за межами метрополії, Конвенціях МОП № 64 про 

регулювання письмових трудових контрактів працівників з корінного 

населення, Конвенція МОП № 86 про максимальну тривалість трудових 

договорів працівників з корінного населення, Конвенція МОП № 176 про 

безпеку та гігієну праці на шахтах, Конвенція МОП № 135 про захист прав 

представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються 

та інші. 

Загальна декларація прав людини 1948 р. [118] у ст. 8 зобов’язує 

національні суди здійснювати «ефективне поновлення» порушеного права. І, 

як доречно відзначає Г.І. Чанишева, ефективність засобів державного 

захисту, в тому числі судового, залежить від того, наскільки є розвинутими 

відповідні структури, від їхньої компетенції. Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права зобов’язує держави розвивати 

можливості судового захисту, що свідчить про особливу увагу саме до цього 

засобу захисту порушених прав. Принцип ефективного поновлення 

порушених прав поступово реалізується у національному судочинстві. 

Можливості судового захисту розширено, нині працівник вправі оскаржити 

до суду будь-яке порушення його трудових прав. Наступним кроком могло б 
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стати створення спеціалізованих трудових судів, які вже тривалий час 

успішно функціонують у західних та деяких постсоціалістичних країнах  

[100, с. 220]. 

Слід відзначити, що одним із важливих нормативно-правових актів 

МОП у сфері врегулювання організаційно-управлінських відносин на 

міжнародному рівні, з нашої точки зору є Конвенція про свободу асоціації та 

захист права на організацію № 87 від 09.07.1948, яка набрала чинності в 

Україні 4 липня 1950 року. Якщо звернутися до текстового аналізу цього 

міжнародного акта, то необхідно відзначити, що працівники та роботодавці 

мають рівне право створювати на свій вибір організації без попереднього на 

те дозволу, а також право вступати в такі організації при умові виконання 

статутів останніх. У статті 3 зазначається, що організації працівників і 

роботодавців мають право опрацьовувати свої статути й адміністративні 

регламенти, вільно обирати своїх представників, організовувати свій апарат і 

свою діяльність і формулювати свою програму дій. Причому, державна влада 

утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або 

перешкодити його законному здійсненню. Згідно з положеннями, 

закріпленими у ст. 4 Конвенції, організації працівників і роботодавців не 

підлягають розпускові або тимчасовій забороні в адміністративному порядку. 

Організації працівників і роботодавців мають право створювати федерації та 

конфедерації, а також право приєднуватися до них, кожна така організація, 

федерація чи конфедерація має право вступати до міжнародних організацій 

працівників і роботодавців (ст. 5) [119]. 

Іншим фундаментальним міжнародно-правовим актом в сфері 

організаційно-управлінських відносин є Конвенція про застосування 

принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів № 98. 

У ч. 1 ст. 1 зазначеної Конвенції вказується, що працівники мають належний 

захист від будь-яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження 

свободи об’єднання в галузі праці. Частиною 1 ст. 2 закріпляється 

положення, згідно з яким організації працівників і підприємців мають 
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належний захист від будь-яких актів взаємного втручання у створення й 

діяльність організацій та керування ними. А ст. 4 визначає, що там, де це 

потрібно, вживають заходів, що відповідають умовам країни, з метою 

заохочення й сприяння повному розвиткові й використанню процедури 

ведення переговорів на добровільних засадах між підприємцями чи 

організаціями підприємців, з одного боку, та організаціями працівників, з 

іншого боку, з метою регулювання умов праці шляхом укладення 

колективних договорів  [120]. 

Отже, в ході еволюції світового розвитку людства, в процесі 

паралельного формування політичних ідей стосовно рівності кожної людини 

та індустріального суспільства, у якому з’явилися такі суб’єкти 

правовідносин як роботодавці та робітники, виникли суперечності між 

інтересами великого капіталу та найманих працівників, постало питання 

щодо вирішення великої кількості проблем, які стосуються нормативно -

правового врегулювання трудових та тісно пов’язаних з ними прав людини і 

громадянина. До тісно пов’язаних з трудовими правами людини в 

міжнародній практиці відносять, серед іншого, сферу врегулювання інтересів 

роботодавців та найманих працівників, які прийнято називати організаційно -

управлінськими відносинами у трудовому праві. 

На фоні поодиноких спроб на початку ХХ сторіччя врегулювання 

організаційних та управлінських правовідносин у сфері трудового права в 

окремо взятих країнах, конвенції МОП, які були прийняті в 50-х роках ХХ 

сторіччя, мають принципове значення у подальшому розвитку тенденцій з 

забезпечення прав свобод та законних інтересів суб’єктів трудових 

правовідносин на міжнародному рівні. На сучасному етапі розвитку 

міжнародно-правових відносин основні вимоги та рекомендації МОП 

полягають в наступному: 1) як працівники, так і роботодавці мають право 

створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу, а також 

право вступати в такі організації з єдиною умовою підлягати статутам цих 

останніх; 2) зазначені організації працівників і роботодавців мають право 
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опрацьовувати свої статути й адміністративні регламенти, вільно обирати 

своїх представників, організовувати свій апарат і свою діяльність і 

формулювати свою програму дій; 3) встановлення державою мінімальних 

стандартів та невтручання з її боку в переговорний процес між роботодавцем 

та працівниками стосовно питань не врегульованих чинним законодавством, 

які не суперечать чинному законодавству. 

Проте не можна не погодитися з позицією деяких фахівців, які 

зазначають, що «крім міжнародних трудових стандартів, закріплених в актах 

ООН та МОП, на розвиток системи трудових прав впливають й європейські 

трудові стандарти, встановлені актами Ради Європи, Європейського Союзу, а 

також стандарти трудових прав, які містяться в актах інших регіональних 

об’єднань держав, дво- і багатосторонніх договорах, що укладаються 

державами безпосередньо» [100, с. 218]. 

Тому вважаємо своєчасним здійснити певні наукові дослідження у 

сфері забезпечення нормативно-правового врегулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві Європейського Союзу. 

Звертаючись до аналізу нормативно-правового масиву законодавства 

Європейського Союзу з приводу врегулювання організаційних та 

управлінських відносин, необхідно відзначити наступне. Аcquis ЄС – це 

правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства 

Європейського Союзу (регламенти, директиви, резолюціі), але не 

обмежується ними, що прийняті в рамках Європейського співтовариства, 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції 

та внутрішніх справ. Право Європейського Союзу – це система правових 

норм, які регулюють процеси європейської інтеграції та діяльність ЄС  [121]. 

Як відзначає Р. Бонвичини «основу для побудови системи соціального 

партнерства (діалогу) у ЄС становлять статті 5 і 6 Європейської соціальної 

хартії 1989 р. (переглянуто 03.05.1996 р.), у яких закріплюється право на 

об’єднання й на ведення колективних переговорів» [122, с. 116-117]. 
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Декілька іншої точки зору притримується В.І. Муравйов, який 

доводить, що «правовою базою розвитку соціального діалогу в рамках ЄС є 

статті 151-156 розділу X «Соціальна політика» ДФЄС. Соціальний діалог 

визначено серед спільних цілей, які ставлять перед собою Союз та держави-

члени (ст. 151 ДФЄС). Такий соціальний діалог може вестися за бажанням 

сторін до встановлення договірних відносин та укладення угод (ст. 155 

ДФЄС). Головне значення мають колективні угоди, що укладаються між 

представниками європейських об’єднань профспілок та союзів роботодавців 

у сфері трудового та соціального права. Відповідно до ст. 152 ДФЄС Союз 

заохочує та сприяє діалогу між соціальними партнерами при повазі їхньої 

автономності з урахуванням особливостей національних систем. При цьому 

Комісія правомочна вживати будь-яких заходів з метою полегшення діалогу 

та, піклуючись про збалансовану підтримку сторін, має своїм завданням 

сприяти проведенню консультацій соціальних партнерів на рівні Союзу. У 

свою чергу, держави-члени можуть доручати соціальним партнерам, за їхнім 

спільним запитом, реалізацію директив та рішень Ради, прийнятих згідно зі 

ст. 155 ДФЄС, коли це вважається доречним». Продовжуючи аналіз 

тенденцій розвитку організаційно-управлінських відносин в Європейському 

Союзі, зазначений автор робить висновок, що соціальний діалог в ЄС є 

процесом узгодження інтересів (консультації, переговори про укладення 

колективних договорів та угод, інші домовленості) між соціальними 

партнерами. До соціальних партнерів належать наймані працівники (як 

правило, їх представники – профспілки), роботодавці та, в певних випадках, 

органи ЄС. Враховуючи можливість участі інституцій ЄС у діалозі, 

зазначимо, що існують такі поняття, як «трипартизм» (передбачається 

активна участь органів ЄС) та «біпартизм» (коли активна участь органів ЄС 

не передбачається). На підставі цього соціальний діалог може відбуватися на 

різних рівнях: підприємства, галузі, регіону, держави, 

загальноєвропейському рівні тощо. А тому європейський соціальний діалог 
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має декілька рівнів: міжгалузевий (який складається з елементів трипартизму 

та біпартизму) та галузевий  [121]. 

Базові правила щодо права на об’єднання містяться у регіональних 

угодах − Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод, 

Європейській соціальній хартії (переглянутій), Хартії Співтовариства про 

основні соціальні права трудящих. Зокрема, право на об’єднання визнане 

одним з основних прав людини у положеннях Європейської Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. У ст. 11  

зазначеного регіонального нормативно-правового акта чітко визначено, що  

кожен має право на свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право 

створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. У ч. 2 

ст. 11 зазначається про неможливість жодного обмеження права на 

об’єднання, крім встановлених законом і необхідних в демократичному 

суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, або 

для захисту прав і свобод інших осіб. При цьому окремо зауважується про 

відсутність перешкод для запровадження законних обмежень на здійснення 

права на об’єднання особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи 

адміністративних органів держави  [123]. 

Хартія Співтовариства про основні соціальні права трудящих від 

09.12.1989 містить положення щодо профспілкових прав суб’єктів трудових 

правовідносин (статті 11-14). Регламентації права на об’єднання присвячено 

ст. 11 даної Хартії. Нормами цього акта передбачається, що роботодавці і 

працівники в Європейському Співтоваристві мають право на об’єднання з 

метою утворення за своїм вибором професійних організацій або професійних 

союзів для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. У ч. 2 ст. 11 

визначається, що кожний роботодавець і кожний працівник мають свободу 

вступати або не вступати в подібні організації, не зазнаючи внаслідок цього 

будь-яких персональних або професійних збитків [124]. Текстовий аналіз 
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цього акта в плані стосовно свободи об’єднання та колективних переговорів 

певним чином дублює відповідні міжнародно-правові конвенції. 

У сфері соціального партнерства можна виокремити такі директиви 

ЄС: Директиву 94/45/ЄС Ради від 22.09.1994 «Про заснування на 

підприємствах і групах підприємств, що діють у масштабах Співтовариства, 

Європейського комітету підприємства або процедури з метою інформування 

працівників і проведення з ними консультацій»; Директиву 2001/86/ЄС Ради 

від 08.10.2001 «Про доповнення статусу європейського акціонерного 

товариства правилами, що регулюють залучення працівників до управління»;  

Директиву 2003/72/ЄС Ради від 22.07.2003 р. «Про доповнення статусу 

європейського кооперативного суспільства правилами, що регулюють 

залучення працівників до управління» [125, с. 34].  

Головним принципом взаємодії працівників та роботодавців є принцип 

співпраці (ст. 9 Директиви 94/45/ЄС). Цей принцип тлумачиться як здатність 

сторін приймати конструктивні рішення та готовність до спільного 

вирішення всіх соціальних проблем на підприємстві. На кожному 

підприємстві, яке підпадає під сферу дії Директиви 94/45/ЄС, створюється 

спеціальний переговорний орган – Європейська робоча рада за ініціативою 

мінімум 100 працівників. Спеціальні правила стосовно залучення працівників 

до управління в рамках ЄС встановлюються Директивою 2001/86/ЄС «Про 

доповнення статусу європейського акціонерного товариства правилами, що 

регулюють залучення працівників до управління» та Директивою 2003/72/ЄС 

«Про доповнення статусу європейського кооперативного товариства 

правилами, які регулюють залучення працівників до управління». Положення 

Директив пов’язано з Регламентом Ради ЄС 1435/2003 «Про статус 

європейського кооперативу» та Регламентом Ради ЄС 2157/2001 «Про статус 

європейського акціонерного товариства», в яких відсутні положення про 

права працівників на інформування та консультації. Директиви 2001/86/ЄС та 

2003/72/ЄС закріплюють стандартні положення про залучення працівників до 

управління, ведення колективних переговорів, впроваджують загальні 



83 

правила інформування та консультацій з працівниками. Під «залученням до 

участі в управлінні» розуміють інформування, проведення консультацій, 

участь у самому управлінні та будь-який інший механізм, за допомогою 

якого представники працівників можуть впливати на функціонування 

юридичної особи. Це здійснюється шляхом реалізації можливості чинити 

вплив на склад спостережного або адміністративного органу юридичної 

особи через право обирати або призначати частину органу, рекомендувати до 

призначення або заперечувати проти призначення частини чи всього складу 

такого органу  [121]. 

Слід зауважити, що Європейська Комісія у своєму Звіті про трудові 

відносини в Європі за 2000 р. визначала соціальний діалог як здійснення 

постійної взаємодії між соціальними партнерами з метою досягнення угод 

про контроль над певними економічними й соціальними змінними на мікро- і 

макрорівнях  [126, с. 11-12]. 

У Звіті Європейської Комісії про здійснення Європейської політики 

сусідства у відношенні України у 2007 році, стосовно забезпечення основних 

прав, свобод та законних інтересів громадян в Україні, в тому числі і 

трудових прав, відзначається: «Що стосується виконання головних 

зобов’язань перед Міжнародною організацією праці (МОП), то слід 

зазначити, що українська влада активізувала свої зусилля, спрямовані на 

забезпечення прав профспілок і впровадження основних нормативів праці, 

зокрема завдяки створенню Соціально-економічної ради, спрощенню 

системи реєстрації нових профспілок і реалізації національної програми 

забезпечення гідних умов праці на 2006-2007 роки у рамках програмного 

діалогу та технічної допомоги з боку МОП» [127]. 

Деякі західні науковці, а цього разу ми маємо на увазі В. Бломайєра, 

аналізуючи сучасний стан розвитку трудового права, яке здійснюється на 

рівні Європейського Союзу, зазначають, що «значні проблеми викликає 

європейське законодавство у сфері колективного трудового права. Вони 

виникають через те, що в державах-членах сформувались усілякі організації 
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й традиції, які на європейському рівні ледь можна привести до єдності. 

Спільність полягає лише в тому, що в усіх країнах існують профспілки й 

об’єднання роботодавців» [128, с. 454]. Із останньою думкою зазначеного 

автора необхідно погодитися, адже кожна країна має свою історію, традиції, 

склавшийся віками менталітет, різний рівень соціально-економічного 

розвитку. Не є винятком з цього правила й Україна. 

Глибокою та доволі обґрунтованою важаємо позицію В.В. Жернакова 

стосовно імплантації національного трудового законодавства до вимог 

Європейського Союзу і, як доречно відзначає автор, процес євроінтеграції 

слід аналізувати в контекст і загальної проблеми міжнародно-правового 

регулювання праці. Продовжуючи свою думку, науковець наголошує на 

тому, що «для розвитку трудового права України не варто необдумано 

використовувати досвід правового регулювання соціально-трудових відносин 

у країнах Європи, який не свідчить про високий рівень забезпечення 

соціально-економічних прав працівників… Самобутність вітчизняного 

трудового права полягає, зокрема, в істотній соціальній спрямованості його 

норм, що залишилася нам у добру спадщину від часів Радянського Союзу, та 

яку слід розцінювати як надбання нашої високої правової культури. Отже, 

трансформація трудового права України під впливом європейської інтеграції  

має відбуватися з дотриманням таких принципових положень, як 

поступовість, послідовність, продуманість, довгострокова стратегія, 

обов’язковість перехідного періоду адаптації. Тому питання вибору між до 

корінним реформуванням трудового права України та поступовим 

удосконаленням законодавства про працю під впливом стандартів ЄС 

видається риторичним» [129, с. 115-118]. 

Досліджуючи тенденції розвитку організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві країн Європейського Союзу В.І. Муравйов 

робить висновок, згідно з яким «Законодавство ЄС впроваджує мінімальні 

стандарти залучення працівників до управління підприємством. Разом із тим, 

регулювання цього питання відбувається переважно на національному рівні 
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держав-членів. У більшості держав ЄС існують системи непрямої та 

представницької участі працівників в управлінні, які функціонують на основі 

законодавства та колективних угод (Австрія, Бельгія, Данія, Італія, 

Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Франція тощо). Робочі ради в Німеччині, 

окрім права на інформування та консультації, мають право на прийняття 

спільних рішень з питань щодо фінансового, економічного стану 

підприємства, зайнятості та питань, пов’язаних з управлінням персоналом. У 

Франції розширено зміст права на інформування та консультації. Робочі ради 

мають майже однакові права з аудиторами компанії щодо доступу до 

необхідної інформації. Найширшими можливостями обмеження адміністрації 

підприємства щодо прийняття фінансових та економічних рішень мають 

робочі ради у Швеції та Фінляндії. Рішення, прийняті без проведення 

переговорів з представниками профспілок, можуть бути забороненими до 

виконання» [121]. 

Отже, в результаті узагальнення та аналізу розглянутих вище 

міжнародно-правових актів, вважаємо доцільним класифікувати міжнародні 

стандарти, які регламентують організаційно-управлінські відносини у сфері 

трудового права, за суб’єктною ознакою на наступні групи: 1) міжнародні 

стандарти, закріплені в нормативно-правових актах ООН (Загальна 

декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації та ін.); 2) міжнародні стандарти МОП (численні конвенції та 

рекомендації МОП); 3) міжнародні стандарти Ради Європи та ЄС 

(Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

Європейська соціальна хартія, регламенти, директиви, резолюції, хартії); 

4) міжнародні стандарти, які містяться в нормативних актах регіональних 

об’єднань держав, двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорах, 

укладених урядами держав та ін. 

Досліджуючи міжнародні стандарти у сфері регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, варто звернути 
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увагу на досвід їх застосування в побудові системи організації та управління 

працею в окремо взятих країнах світу. Так, позитивні наслідки виробничої 

демократії в розвитку трудових відносин ілюструє досвід розвинутих країн 

світу і, в першу чергу, держав Західної Європи і Північної Америки. Правда, 

у США демократія в управлінні підприємствами і соціальне партнерство не 

так розвинуті, як у країнах – членах Європейського союзу. Японська модель 

«капіталізму з людським обличчям» будується на обмеженні влади 

менеджменту партнерством із робітниками для вирішення проблем 

покращення якості продукції. Вона полягає у залученні робітників до 

прийняття автономних управлінських рішень на робочому місці і набуття 

ними відповідальності за результати своєї праці, на противагу використання 

механізму зовнішнього контролю якості  [130, с. 68-69]. 

Для забезпечення соціального миру між роботодавцями і найманими 

працівниками, сталості економічного розвитку і соціальної захищеності 

працівників необхідне досягнення балансу між соціальною та виробничою 

функціями. Реалізація цього принципу можлива за допомогою інститутів 

соціального партнерства у сфері праці. У сучасних умовах необхідно 

посилити захисну функцію трудового права. Відбулось розширення судового 

захисту трудових прав. Нині працівник вправі оскаржити до суду будь-яке 

порушення його трудових прав. Для більш повного забезпечення прав і 

свобод кожного громадянина необхідно посилити захисну функцію 

профспілок, нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, 

охорону здоров’я на виробництві, законодавчо закріпити норми конвенцій та 

рекомендацій МОП про інспекцію праці. Особливо потрібно відзначити 

важливість колективного захисту трудових прав працівників  [100, с. 212-

213]. 

У країнах із ринковою економікою набувають усе більшого поширення 

нові тенденції в управлінні підприємствами, які виявляються у співучасті 

працівників у справах підприємства, і цей напрям розглядається як один із 

найважливіших важелів економічного зростання і соціальної стабільності. 
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Практика «участі», яка отримала поширення на Заході, розглядається як 

діяльність профспілкових та інших представників персоналу, що направлена 

на вирішення питань соціального й економічного розвитку трудового 

колективу. Як і Німеччина, Франція після війни успішно розвивала 

інституційні форми участі працівників в управлінні акціонерними 

товариствами і підприємствами та показала багатьом країнам, які 

розвиваються, приклад соціального партнерства і виробничої демократії. На 

відміну від соціально-трудового законодавства країн Західної Європи, закони 

США не вимагають наділення працівників правом обирати своїх 

представників у раду директорів або брати участь у її роботі, як, наприклад, 

це має місце у Німеччині  [130, с. 70, 73, 77]. 

М.В. Баглай, вивчаючи досвід організаційно-управлінських відносин в 

деяких зарубіжних країнах світ,у відзначає наступне: німецькі правознавці є 

прихильниками концепції особисто-правових відносин. Вони акцентують 

увагу не на організаційному, а на юридичному аспекті цієї проблеми. 

Стверджується, що особисті зв’язки працівника і підприємця мають 

юридичний характер і обумовлюють специфічні обов’язки працівника – 

обов’язок слухняності і обов’язок відданості підприємцю. Таке трактування 

обов’язків працівників значно розширює господарські прерогативи 

підприємця, обґрунтовує його право не тільки керувати процесом робіт, але й 

нав’язувати працівникам певну поведінку як на підприємстві, так і поза ним. 

На їхню думку, господарські прерогативи підприємця випливають з самої 

сутності трудових відносин, а обсяг цих прерогатив може бути різним і 

визначається не тільки законами, але й колективними угодами і навіть 

трудовими договорами  [131, с. 144, 149]. 

Шонія Г.В. відзначає, що у Трудовому кодексі Франції міститься 

окремий розділ «Колективні угоди». Він визначає правила, за допомогою 

яких реалізується право робітників на колективні переговори щодо умов 

найму і праці. Укладати колективний договір мають право профспілки, 

визнані представницькими, з одного боку, та організації роботодавців або 
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окремі роботодавці – з іншого. Колективний договір може містити кращі 

положення, ніж ті, що передбачені чинним законодавством. Для всіх 

підприємств із загальною кількістю понад 50 працівників Закон вводить 

обов’язкові щорічні колективні переговори з  трьох питань: заробітна плата, 

зайнятість і тривалість робочого дня  [132, с. 12]. 

У Швеції, як зазначає А.М. Волков, основною функцією колективного 

договору вважається збереження трудового миру. У разі його відсутності 

дозволяються страйки і локаути. Інша важлива його функція – регулювання 

заробітної плати та умов праці. У зв’язку з опосередкованим впливом 

держави на відносини у сфері праці через систему оподаткування та 

соціально-економічні заходи, на практиці профспілки та організації 

роботодавців досить часто консультуються з урядом щодо регулювання 

трудових відносин. Ключовими шведськими законами, що захищають права 

працівників, є Закон «Про трудові спори» 1974 р. і Закон «Про захист праці» 

1982 р. [133, с. 48]. 

Заслуговує на увагу також досвід правового регулювання у сфері 

виробничої демократії у соціалістичних країнах. Зокрема, за Кодексом про 

працю Угорської Народної Республіки 1967 р. права трудящих у цій сфері 

розділялися на дві великі групи. До першої відносилися права, пов’язані зі 

встановленням умов праці та культурно-побутовим обслуговуванням 

працівників. До другої – права, направлені на забезпечення участі трудящих 

в управлінні підприємством, у прийнятті рішень на рівні підприємства 

(участь у роботі виробничих нарад тощо). Під час кодифікації законодавства 

про працю соціалістичних країн участь трудящих в управлінні виробництвом 

отримала широку правову основу. В Угорщині склався правовий інститут 

заводської демократії – система норм, що була направлена на забезпечення 

участі трудящих в управлінні підприємствами. А в Польській Народній 

Республіці було прийнято Закон від 20 грудня 1958 року про робітниче 

самоуправління  [134, с. 31-32, 121, 208]. 
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Досліджуючи досвід організації праці в Австрії, В.А. Туманов 

відзначає, що згідно із Законом «Про колективні трудові договори» 1974 р. 

виробнича рада укладає з підприємцем угоду, в якій визначається широке 

коло виробничих, економічних і соціальних питань. В угоді стосовно 

найманих працівників зазначаються заходи щодо усунення або пом’якшення 

шкідливих наслідків змін, які відбулися в процесі виробничої діяльності. 

Угода передбачає заходи для запобігання нещасним випадкам, професійним 

захворюванням, створення належних умов праці, використання відпустки, 

тимчасове зменшення або збільшення тривалості робочого часу, виплат, а 

також надання виплат, порядок участі в розподілі прибутку, виплати пенсій із 

фонду підприємств [135, с. 291]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку світової спільноти важливим 

моментом в забезпеченні прав, свобод та законних інтересів людини, до яких 

належать і трудові права, є врегулювання організаційно-управлінських 

відносин в трудовому праві. Це стосується в повній мірі таких питань як 

захист трудових прав найманих працівників та роботодавців, участі 

робітників або їх представників (профспілок та інших законних утворень) в 

управлінні процесами, пов’язаними з організацією та управлінням працею, 

які пропонується здійснювати завдяки соціального діалогу між зазначеними 

суб’єктами правовідносин та представниками держави чи інших впливових 

організацій в залежності від їх рівня. 

Для удосконалення правового регулювання організаційно-

управлінських правовідносин у сфері трудового права, з метою збереження 

сталості в суспільстві, належного забезпечення умов праці, ООН, МОП, 

Радою Європи, ЄС та іншими міжнародними, регіональними організаціями 

та національним законодавством зарубіжних країн рекомендується 

вирішувати зазначені вище питання шляхом соціального діалогу на різних 

рівнях. Крім того, з підписанням Угоди про асоціацію Україна – ЄС вагомого 

значення набуває гармонізація національного трудового законодавства до 
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законодавства ЄС з орієнтацією на європейські стандарти регулювання 

організаційно-управлінських відносин у сфері праці. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, приходимо до 

висновку щодо необхідності закріплення в майбутньому Трудовому кодексі 

України поняття міжнародних стандартів у сфері організації та управління 

працею із відповідним врегулюванням питання міжнародно-правового 

аспекту регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. Це передбачає 

однозначне визначення місця міжнародно-правових актів у системі джерел 

трудового права, оскільки на сьогодні перевага віддається нормам 

ратифікованих міжнародних договорів над актами національного 

законодавства у випадку різного врегулювання організаційно-управлінських 

правовідносин у сфері праці, проте дане положення не закріплено на 

конституційному рівні. Зважаючи на рекомендаційний характер міжнародних 

стандартів, вважаємо, що кожен ратифікований міжнародний договір чи 

інший міжнародний нормативно-правовий документ, що є формою 

закріплення міжнародних стандартів, має бути визначений національним 

законодавством як обов’язковий для його учасників з метою підвищення 

ефективності правового регулювання організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві як на національному, так і на міжнародному рівнях.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Визначено, що методологією дослідження організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві є динамічний процес вивчення, 

відбору та застосування комплексу теоретичних методів (діалектичний, 

історико-правовий, порівняльно-правовий, структурно-іункціональний та 

ін.), способів і принципів пізнання й наукового дослідження, і практичних 

методів (спостереження, експеримент, анкетування, документальний аналіз і 

т.п.), способів, процедур дослідження сутності, видів, особливостей 
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правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві. 

2. Охарактеризовано комплекс філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових і спеціальних методів пізнання та дослідження 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, які запропоновано 

поділити на наступні групи: 1) філософсько-світоглядні методи: 

діалектичний, визнання чи заперечення об’єктивних державно-правових 

закономірностей та можливостей здобуття істинних знань про них, 

системний, структурно-функціональний тощо; 2) загальнонаукові методи: 

логіко-семантичний, узагальнення, порівняння, групування, абстрагування, 

аналізу, синтезу, індукції, дедукції, логічний, аналітичний, історичний, 

історико-порівняльний, статистичний, документальний, моделювання та ін.; 

3) спеціальні методи: формально-юридичний, тлумачення норм права, 

вивчення юридичної практики, історико-правовий, порівняльно-правовий, 

функціонально-правового аналізу, документально-правового аналізу, 

кількісного та якісного аналізу, раціональної критики правових норм та ін.  

3. Дослідження особливостей правового регулювання організаційно -

управлінських відносин у трудовому праві передбачає використання 

широкого спектру розглянутих філософсько-світоглядних, загальнонаукових 

та спеціальних методів пізнання та наукового дослідження, які в своїй 

сукупності та взаємозв’язках між собою становлять систему методів, процес 

застосування якої відображає особливу методологію об’єктивного та 

суб’єктивного характеру, орієнтовану на всебічне й повне дослідження 

особливостей правового регулювання організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві та розробку пропозицій щодо використання отриманих 

результатів і висновків у нормотворчій діяльності та правозастосовній 

практиці. 

4. Обґрунтовано, що організаційно-управлінські правовідносини є 

одним із невід’ємних об’єктів регулювання нормами саме трудового права, 

які слід відрізняти й розмежовувати з організаційно-управлінськими 
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відносинами в адміністративному праві з наступних підстав: 1) регулюються 

відповідно нормами трудового та адміністративного права; 2) змістом 

правовідносин є відповідно трудова та виконавчо-розпорядча діяльність; 3) 

адміністративно-правові відносини мають місце виключно у сфері 

виконавчо-розпорядчої та організаційної діяльності в органах державної 

влади та місцевого самоврядування; 4) публічний характер організаційно -

управлінських відносин, що регулюються нормами адміністративного права; 

5) обов’язкова наявність суб’єкту владних повноважень в адміністративно-

правових відносинах, що обумовлює застосування методу владних приписів 

у правову регулюванні; 6) приватний характер організаційно-управлінських 

відносин у сфері праці; 7) переважаюче договірне правове регулювання і 

рівне становище суб’єктів організаційно-управлінських відносин, що 

регулюються нормами трудового права та ін. 

5. Запропоновано визначити сутність поняття «організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві» як врегульовані нормами 

трудового права (трудового законодавства та локальних нормативно-

правових актів) відносини, що виникають між роботодавцями, працівниками, 

трудовими колективами, професійними спілками та їх об’єднаннями, 

організаціями роботодавців і їх об’єднаннями, та органами соціального 

партнерства в процесі реалізації владно-розпорядчих повноважень 

роботодавця, повноважень трудового колективу та профспілок з приводу 

укладення колективних договорів та встановлення умов і оплати праці, 

режиму робочого часу та відпочинку, дотримання трудового законодавства, 

під час вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів тощо.  

6. Визначено, що до складу організаційно-управлінських відносин, як 

об’єкту регулювання нормами трудового права, входять наступні відносини: 

1) які виникають між суб’єктами цих правовідносин при утворенні 

професійних спілок чи інших представницьких органів на конкретному 

підприємстві; 2) які складаються між роботодавцем та трудовим колективом 

(його представниками) з приводу підготовки, підписання, виконання та 



93 

контролю за належними виконанням умов колективного договору або угоди; 

3) які виникають при здійсненні управління виробництвом; 4) які 

складаються між роботодавцем та представниками колективу найманих 

працівників з приводу прийняття та затвердження локальних нормативно-

правових актів в рамках конкретного підприємства або регіональних, 

галузевих чи національних рівнях; 5) які складаються при вирішенні 

колективних трудових спорів між суб’єктами організаційно – управлінських 

відносин. 

7. Сформульовані основні особливості організаційно-управлінських 

відносин, які регулюються нормами трудового права: 1) трудові 

правовідносини є первинними по відношенню до організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві, але недооцінити ролі та сутності 

останніх в забезпеченні прав громадян на працю не можливо, адже завдяки 

організаційно-управлінським відносинам між суб’єктами трудового права 

забезпечується ефективне керування трудовими процесами; 2) чинним 

законодавством передбачені випадки, коли суб’єкт підприємницької 

діяльності, являє собою в одній особі, як роботодавця, так і працівника, тобто 

підприємницька діяльність здійснюється без залучення найманої праці, і в 

зв’язку з цим організаційно-управлінські відносини в цьому випадку не 

виникають; 3) організаційно-управлінські відносини виникають як на окремо 

взятому підприємстві, так і на локальному, галузевому, національному 

рівнях, шляхом прийняття локальних, галузевих та інших нормативних актів, 

які не суперечать чинному законодавству України про працю; 4) 

організаційно-управлінські відносини в сфері праці є ширшими за змістом, 

ніж колективні трудові правовідносини, суттєво відрізняються від останніх за 

суб’єктним складом та змістом, оскільки охоплюють також і сферу 

організаційно-управлінських відносин індивідуального характеру; 5) 

регулюються нормами трудового права. 

8. Запропоновано під міжнародними стандартами у сфері регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві розуміти систему 
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міжнародних нормативно-правових актів у сфері управління та організації 

праці, які приймаються на двосторонній чи багатосторонній, добровільній 

основі шляхом досягнення консенсусу між урядами держав світу, 

міжнародними організаціями і відповідно носять рекомендаційний характер, 

встановлюючи еталонні показники та вимоги стосовно прав, обов’язків, 

гарантій їх дотримання тощо, які виникають з приводу реалізації 

організаційно-управлінських відносин у сфері трудового права, з метою 

оптимізації та підвищення ефективності здійснення останніх. 

9. Основними особливостями (ознаками) міжнародних стандартів у 

сфері регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, 

на нашу думку, є наступні: 1) встановлюються у сфері правового 

регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві; 2) 

розробляються та затверджуються на міжнародному рівні на двосторонній чи 

багатосторонній основі; 3) приймаються урядами держав та міжнародними 

організаціями; 3) приймаються урядами держав та міжнародними 

організаціями; 4) притаманний універсальний характер (єдині для всіх 

держав-учасниць); 5) мають рекомендаційний характер (країна має право 

застосовувати їх повністю, частково або зовсім не застосовувати, 

приєднуючись чи ні до конкретного міжнародного нормативно -правового 

акту); 6) встановлюють еталонні показники, норми, принципи, гарантії 

додержання відповідних прав і обов’язків суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у сфері праці; 7) формами закріплення міжнародних 

стандартів є багатосторонні та двосторонні міжнародні договори, інші 

міжнародні нормативно-правові акти; 8) виражаються у нормах права, 

принципах тощо; 9) мають за мету оптимізацію та підвищення ефективності 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві; 10) відображають 

найкращий світовий досвід та ін. 

10. Здійснено класифікацію міжнародних стандартів, які 

регламентують організаційно-управлінські відносини у сфері трудового 

права, за суб’єктною ознакою на наступні групи: 1) міжнародні стандарти, 
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закріплені в нормативно-правових актах ООН (Загальна декларація прав 

людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та 

ін.); 2) міжнародні стандарти МОП (численні конвенції та рекомендації 

МОП); 3) міжнародні стандарти Ради Європи та ЄС (Європейська конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод, Європейська соціальна 

хартія, регламенти, директиви, резолюції, хартії); 4) міжнародні стандарти, 

які містяться в нормативних актах регіональних об’єднань держав, 

двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорах, укладених урядами 

держав та ін. 

11. Для вдосконалення правового регулювання організаційно-

управлінських правовідносин у сфері трудового права рекомендується 

розширювати межі соціального діалогу на різних рівнях. Крім того, з 

підписанням Угоди про асоціацію Україна – ЄС вагомого значення набуває 

гармонізація національного трудового законодавства до законодавства ЄС з 

орієнтацією на європейські стандарти регулювання організаційно-

управлінських відносин у сфері праці. Акцентовано увагу на необхідності 

закріплення в майбутньому Трудовому кодексі України поняття міжнародних 

стандартів у сфері організації та управління працею із відповідним 

врегулюванням питання міжнародно-правового аспекту регулювання 

трудових та пов’язаних з ними відносин. Це передбачає однозначне 

визначення місця міжнародно-правових актів в системі джерел трудового 

права, оскільки на сьогодні перевага віддається нормам ратифікованих 

міжнародних договорів над актами національного законодавства у випадку 

різного врегулювання організаційно-управлінських правовідносин у сфері 

праці, проте дане положення не закріплено на конституційному рівні. 

Зважаючи на рекомендаційний характер міжнародних стандартів, 

обґрунтовано, що кожен ратифікований міжнародний договір чи інший 

міжнародний нормативно-правовий документ, що є формою закріплення 

міжнародних стандартів, має бути визначеним національним законодавством 
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як обов’язків для його учасників з метою підвищення ефективності 

правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

2.1 Сучасний стан правового регулювання відносин з організації та 

управління працею в Україні 

 

В умовах фінансової нестабільності в Україні та соціально-політичної 

напруги в суспільстві результативність організаційно-управлінських 

правовідносин у сфері праці залежить, у першу чергу, від ефективності 

нормативно-правового регулювання організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. Сучасний стан нормативно-правового регулювання в цій 

сфері свідчить про необхідність його суттєвого вдосконалення, що 

обґрунтовує актуальність обраної теми дослідження. 

Як доречно відзначає С.С. Алексєєв, серед особливостей правового 

регулювання суспільних відносин слід відзначити, насамперед те, що воно, 

відповідно до своєї соціальної природи є таким різновидом соціального 

регулювання, який має цілеспрямований, організований за своєю 

спрямованістю результативний характер. Окрім того, правове регулювання 

здійснюється за допомогою цілісної системи засобів, які реально виражають 

саму матерію права як нормативного інституційного утворення – регулятора. 

Особливість правового регулювання також полягає у тому, що воно має свій 

специфічний механізм, під яким розуміють взяту у єдності систему правових 

засобів, за допомогою яких забезпечується результативний правовий вплив 

на суспільні відносини [136, с. 145]. Це у повній мірі стосується і             

нормативно-правового врегулювання організаційних та управлінських 

правовідносин у трудовому праві. 

Відповідно до положень, закріплених в ст. 141 Кодексу законів про 

працю, законодавець зобов’язує власника або уповноважений ним орган 

правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання 
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продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, 

неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, 

уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх 

праці та побуту.  

При цьому сучасні тенденції розвитку трудового права, як відзначає 

А.Д. Зайкин, характеризуються розширенням сфери договірного 

регулювання, в тому числі, за рахунок звуження меж централізованого  [137,  

с. 21]. Дещо аналогічної точки зору притримується і вітчизняний фахівець з 

трудового права П.Д. Пилипенко, визначаючи, що «поєднання у трудовому 

праві диспозитивного й імперативного методів відбувається з деякою 

перевагою на користь децентралізованого правового регулювання. Це 

пояснюється, насамперед, тим, що основу трудових відносин складають 

відносини, які регулюються на договірному рівні. Навіть відносини трудової 

дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку, а отже, і субординації при 

цьому є результатом добровільно взятих на себе працівником зобов’язань 

щодо дотримання встановлених роботодавцем правил» [59, с. 23]. 

З точки зору тенденцій сучасного стану врегулювання трудових та 

тісно пов’язаних з ними правовідносин, необхідно відзначити, що така 

наукова позиція є цілком переконливою та відповідає сучасним підходам у 

врегулюванні зазначених правовідносин реаліям сьогодення і ґрунтується на 

прерогативах договірного встановлення умов праці. Насамперед мова йде 

про можливість працівників і роботодавців виражати й узгоджувати свої 

інтереси у сфері праці з урахуванням особливостей організації праці на 

конкретно взятому суб’єкті підприємницької діяльності, в конкретно взятому 

регіоні або враховуючи галузеві та локальні специфічні особливості.  

Варто зазначити, що чинним законодавством про працю 

передбачається, що в галузі трудового права договірне регулювання має дві 

форми:1) індивідуальну; 2) колективну, що дає підстави відзначити, що в цій 

сфері правового регулювання існує система договорів (індивідуальних та 

колективних). Зокрема, Н.Б. Болотіна стверджує, що зміст трудового 
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договору, а саме він є першочерговим і базовим у системі договорів про 

працю, які можуть укладатись між працівником і роботодавцем, складають 

умови, що встановлюються централізовано, нормативно-правовими актами 

про працю, а також закріплені за угодою сторін  [138, с. 39]. Н.Д. 

Гетьманцева, досліджуючи співвідношення централізованого та локального 

правового регулювання трудових відносин, відзначає, що колективний 

договір можна визначити як локальний нормативно-правовий акт, котрий 

містить правові норми, спрямовані на регулювання соціально-трудових 

відносин  [139, с. 14-17]. Аналогічної точки зору притримується і Р.І. 

Кондратьєв  [140, с. 28]. 

Отже, основними видами правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у сфері праці є централізоване та локальне. 

Розглянемо їх детальніше. Як доречно відзначає П.Д. Пилипенко, сфера 

«локального регулювання – це, переважно, трудовий договір, робочий час, 

час відпочинку, трудова дисципліна тощо. Інші ж інститути трудового права: 

працевлаштування, нагляд і контроль за дотриманням трудового 

законодавства, вирішення трудових спорів – традиційно і справедливо 

вважаються ділянками централізованого правового забезпечення» [59, с. 48]. 

На думку Л.С. Таля, характерною ознакою джерел трудового права є 

наявність, поряд з централізованим правовим регулюванням, локального. 

Науковець зазначає, що невелика кількість учених (Вільда, Маурер, Гірке) 

правильно визначають автономію як визнану та охоронювану державою 

правотворчу діяльність спілок чи осіб у підвладній їм сфері. Продовжуючи 

свою думку, фахівець надає характеристику локальним нормативно-

правовим актам та відзначає, що «акти соціальної автономії виходять від 

носія влади (одноособового чи колективного) за певною соціальною сферою і 

встановлюють не конкретні та індивідуальні правовідносини, а окремий 

правопорядок, що диктується індивідуально невизначеному колу осіб, 

причетних до цієї сфери. Цим актам, таким чином, притаманні всі атрибути 

норм об’єктивного права. Соціальна автономія, на відміну від приватної, 
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фактично складає одну з реальних правостворюючих сил, що діють у певній, 

точно визначеній сфері, поряд із визнаними джерелами офіційного права»  

[141, с. 39]. 

Щодо розмежування нормативно-правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві, необхідно 

відзначити, що основою децентралізованого регулювання є умови угоди, 

укладеної шляхом узгоджених дій суб’єктів договірного процесу у формі 

юридичних приписів, обов’язкових для сторін угоди. Як відзначає                     

О.В. Міцкевич,  основою централізованого регулювання виступають норми 

права – формально визначене загальнообов’язкове правило соціальної 

поведінки, встановлене або санкціоноване державою з метою регулювання 

суспільних відносин, для охорони якого існують передбачені законом заходи 

контролю за дотриманням і примусу за правопорушення [142, с. 225-226]. Як 

бачимо, договірні (локальні) норми визначаються та юридично 

закріплюються шляхом узгодження волі суб’єктів організаційно-

управлінських правовідносин, які виникають в трудовому праві задля 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників цих 

правовідносин. Але слід відзначити, що локальні норми, які приймаються на 

відповідному рівні, не повинні суперечити чинному законодавству та 

порушувати права суб’єктів цих правовідносин. 

Отже, нормативно-правове регулювання організаційно-управлінських 

відносин у сфері праці полягає у комплексному застосуванні 

централізованого та локального регулювання. Під централізованим 

нормативно-правовим регулюванням організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві розуміємо правотворчу та правозастосовну діяльність 

органів державної влади та місцевого самоврядування із визначення та 

забезпечення мінімальних державних стандартів у сфері праці і, зокрема, 

щодо її організації та управління, дотримання гарантій прав суб’єктів 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві. Відповідно, 

локальним нормативно-правовим регулюванням організаційно-
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управлінських відносин у трудовому праві є діяльність роботодавця, 

трудового колективу або їх представників з правової регламентації даних 

правовідносин на договірній основі на конкретному підприємстві (в установі, 

організації, їх об’єднанні) за допомогою локальних правових актів, що 

містять норми трудового права, з метою заповнення прогалин у трудовому 

законодавстві та його доповнення з урахуванням потреб того чи іншого 

суб’єкта організаційно-управлінських відносин у сфері праці. 

Крім того, особливістю сучасного регулювання організаційних та 

управлінських правовідносин в трудовому праві є одночасне використання 

імперативного та децентралізованого методів правового регулювання у їх 

тісній взаємодії. Зокрема В.В. Чечоткін у своєму дисертаційному дослідженні 

відзначає, що законодавчо-нормативний метод є прямим (безпосереднім) 

методом визначення змісту організаційно-управлінських правовідносин, 

тому що держава за допомогою прийнятих нормативно-правових актів 

безпосередньо в нормах права визначає права, обов’язки, повноваження та 

відповідальність суб’єктів організаційно-управлінські правовідносин  [95,               

с. 75]. З цього приводу необхідно погодитися і з позицією І.Я. Кисельова, 

який відзначає, що, «виходячи з того, що трудове право розглядається як 

симбіоз, амальгама приватного і публічного права, то, регулюючи трудові 

відносини, воно передбачає застосування як «авторитарного», так і 

«автономного» методів правового регулювання» [143, с. 11-12]. 

Продовжуючи свою наукову думку, автор наголошує на тому, що 

авторитарний метод полягає у виданні державою законодавчих і підзаконних 

актів,  автономний  же являє собою санкціонування державою джерел 

правового регулювання праці, які розробляються підприємцями й 

організаціями трудящих  [90, с. 28-31]. 

На наш погляд, вищезазначені положення можливо взяти за відправну 

точку в дослідженні сучасного стану нормативно-правового врегулювання 

організаційно-управлінських відносин, які виникають в трудовому праві. Як 

доречно відзначають певні вітчизняні фахівці, шляхом прийняття 
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відповідних законів визначаються мінімальні державні стандарти у сфері 

праці та мінімальний рівень гарантій трудових прав суб’єктів трудових 

правовідносин, форми і способи включення людини у процес праці та ін. 

Визначення договірних юридичних приписів відбувається на основі і в 

рамках, визначених централізовано прийнятими правовими приписами  [42, 

с. 38]. 

Відзначимо, що нормативно-правове регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві здійснюється шляхом розробки, 

прийняття та застосування системи норм трудового права, яку пропонуємо 

представити наступним чином: 

1) централізоване нормативно-правове регулювання: 1.1) Конституція 

України; 1.2) Кодекс законів про працю України, Господарський кодекс 

України та інші кодифіковані акти у сфері регулювання організаційно -

управлінських відносин у трудовому праві; 1.3) закони України «Про 

колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про 

охорону праці», «Про оплату праці», «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх 

діяльності» та ін.; 1.4) укази Президента України; 1.5) постанови Кабінету 

Міністрів України; 1.6) накази Міністерства соціальної політики та інших 

центральних органів влади; 1.7) нормативно-правові акти органів місцевого 

самоврядування з організації та управління працею; 1.8) галузеві та національні 

колективні угоди та ін.; 

2) локальне нормативно-правове регулювання: 2.1) колективні 

договори; 2.2) правила внутрішнього трудового розпорядку; 2.3) посадові 

інструкції, інструкції з охорони праці; 2.4) положення про оплату праці, про  

преміювання, графіки відпусток та ін.; 2.5) накази, розпорядження 

роботодавця та інші локальні акти. 

Досліджуючи централізоване нормативно-правове регулювання 

організаційно-управлінських правовідносин у сфері праці, відзначимо, що 
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відповідно до ст. 1 Кодексу законів про працю України цей кодифікований 

нормативно-правовий акт регулює трудові відносини всіх працівників, 

сприяючи 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. Законодавство про 

працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових 

прав працівників [48]. 

Слід відзначити, що в юридичній літературі висловлювалися численні 

пропозиції як з боку науковців, так і з боку законодавців про вдосконалення 

чинного законодавства про працю. І це зумовлено, на думку С.П. Мавріна, «у 

відмові від використання командно-адміністративних методів управління 

економікою з характерним домінуванням нормативних актів, що містили 

переважно такі засоби правового регулювання як припис та заборона. 

Перехід до ринкової економіки цілком природно вимагає розширення 

диспозитивно-децентралізованого регулювання праці з домінуванням таких 

правових засобів як дозвіл (стимулювання) та заборона (відповідальність), 

що містяться не лише у позитивному, але й суб’єктивному трудовому праві» 

[144, с. 42]. 

Досліджуючи нормативно-правове регулювання організаційно-

управлінських відносин у сфері праці, зазначимо, що одним із важливих 

моментів для кожного найманого працівника є питання, які стосуються 

нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної 

плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.). Адже 

докладання своїх професійних навичок, здібностей найманим працівником у 

певні сфері виробництва, на конкретному підприємстві передбачає адекватну 

винагороду працівникові у вигляді заробітної плати, яка, в свою чергу, являє 

собою основу для забезпечення матеріальних та духовних потреб працівника.  
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Відповідно до ст. 94 КЗпП, заробітна плата – це винагорода, обчислена, 

як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган 

виплачує працівникові за виконану ним роботу  [48]. Розмір заробітної плати 

залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових 

якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 

підприємства, установи, організації і максимальним розміром не 

обмежується. Питання державного і договірного регулювання оплати праці, 

прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається цим Кодексом, 

Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими 

актами. Для забезпечення захисту прав найманих працівників держава, в 

особі Верховної Ради України, встановлює розмір мінімальної заробітної 

плати, нижче якого роботодавець не вправі провадити оплату за виконану 

працівником роботу. 

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-

ВР визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці 

працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового 

договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності 

та господарювання (далі – підприємства), а також з окремими громадянами 

та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований 

на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати 

[145]. 

Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств, зазначає 

законодавець у ст. 14 вказаного Закону, здійснюється на основі системи угод, 

що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева 

(міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному 

(колективний договір) рівнях відповідно до законів. 

Відповідно до ст. 15 вищезазначеного нормативно-правового акта, 

форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 
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виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною, 

галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли 

колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець 

зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє 

інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим 

уповноваженим на представництво органом.  

У той же час законодавець у ст. 24 Закону України «Про оплату праці» 

від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР визначає строки, періодичність і місце 

виплати заробітної плати, причому обов’язковою умовою є те, що заробітна 

плата виплачується працівникам регулярно, але не рідше двох разів на місяць 

через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не 

пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Безперечно, положення цієї статті дає можливість при наявності 

домовленостей між суб’єктами трудових правовідносин встановити в 

колективному договорі положення, згідно з яким заробітна плата на 

конкретному підприємстві може виплачуватися потижнево. З одного боку, є 

мінімальна гарантія та обмеження у виплаті заробітної плати роботодавцем 

стосовно строків її виплати, з іншого – існують варіанти локального 

врегулювання цього питання з урахуванням специфіки виробництва 

конкретного підприємства. 

І слід відзначити, що такі приклади врегулювання організаційно-

управлінських відносин в трудовому законодавстві не поодинокі, а навпаки, 

вся система цієї галузі права «пронизана» ними. Так, наприклад, відповідно 

до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 

2694-XII, яка визначає управління охороною праці та обов’язки роботодавця, 

закріплене положення, згідно з яким роботодавець зобов’язаний створити на 

робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно 

до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог 
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законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою 

роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною 

праці, серед яких одним із способів забезпечення організаційно-

управлінських відносин є розробка за участю сторін колективного договору і 

реалізація комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та 

підвищення існуючого рівня охорони праці. Крім того, відповідно до п. 8 ч. 2 

ст. 13 зазначеного Закону роботодавець розробляє і затверджує положення, 

інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – 

акти підприємства) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки 

працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на 

будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-

правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників 

нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці  

[146]. Зазначені правові акти, які має право видавати роботодавець, 

відносяться до групи локальних нормативно-правових актів, яка проте лише 

ними не обмежується. 

Отже, доходять висновку певні вітчизняні фахівці, локальні нормативні 

акти трудового права – це передбачені законодавством нормативні акти, які 

приймаються на підприємствах, установах, організаціях для вирішення 

питань правового регулювання трудових та тісно пов’язаних із ними, 

відносин, конкретизації та поглиблення правового регулювання суспільних 

відносин  [147, с. 48]. 

Головною особливістю локальних нормативних актів є те, що їх 

творцями і адресатами є трудові колективи підприємств, установ, 

організацій. За суб’єктним критерієм можна виділити такі різновиди 

локального нормотворення: 1) самостійна нормотворчість роботодавця;                  

2) нормотворчість роботодавця з урахуванням думки виборного 

представницького органу трудового колективу працівників;                              

3) нормотворчість роботодавця за погодженням виборним представницьким 
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органом трудового колективу; 4) спільна нормотворчість роботодавця і 

трудового колективу [148, с. 151]. 

Одним із важливих локальних нормативно-правових актів є 

колективний договір. Деякі фахівці з трудового права ще у радянський період 

розвитку науки відзначали, що як на соціалістичному етапі розвитку, так і 

нині, інститут колективного договору здійснює такі основні функції:                        

а) виробничу – підвищення ефективності виробництва. Колективний договір 

– важливий інструмент процесу виробничого планування; б) узгодження 

інтересів державних, колективних та особистих; в) соціальну – покращення 

умов праці та побуту, підвищення кваліфікації, культури працівників;                           

г) виховну – підвищення творчої активності і свідомості трудящих;                          

ґ) стабілізаційну – забезпечення стабільності кадрів; д) нормативну – 

локальне регулювання відносин [134, с. 67-69]. 

Із названих функцій, відзначає в своєму дослідженні А.М. Соцький, 

випливає, що зміст колективного договору далеко не вичерпується 

питаннями організації оплати праці, незважаючи на їх постійну важливість 

для сторін соціально-економічних відносин. Це обумовлено тим, що зміст 

виробничих відносин значно ширший і потребує їх врегулювання саме на 

локальному рівні, з урахуванням особливостей того чи іншого підприємства, 

установи, організації [149, с. 52]. 

У даному контексті варто зазначити, що негативним моментом, на 

нашу думку, є власне побудова чинного КЗпП відносно того, що норми, які 

врегульовують порядок підготовки, прийняття та дії колективних договорів 

на підприємстві, передують нормам, які регламентують аналогічні питання з 

приводу врегулювання трудових договорів. Адже ця побудова (структура) 

нормативно-правового акта є не логічною, тому що індивідуально-трудові 

правовідносини є первинними по відношенню до колективно-договірних 

правовідносин, котрими врегульовуються деяка інша група правовідносин, 

яку в трудовому праві деякі фахівці називають «тісно пов’язаними з 

трудовими правовідносинами». 
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У ст. 10 КЗпП [48] визначається, що колективний договір укладається 

на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, 

узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. 

Причому в ч. 2 ст. 13 зазначеного Кодексу законодавець визначає, що у 

колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо: 

змін в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; 

нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної 

плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); 

встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у 

формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, 

організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості 

робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово -

побутового, культурного, медичного обслуговування, організації 

оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи 

інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів 

оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. Це, так би мовити, мінімальний стандарт як для 

роботодавців, так і для найманих працівників або їх представників при 

підготовці, прийнятті та підписанні колективного договору. Але життя, сам 

процес виробництва (матеріального та не матеріального) є явищем 

багатогранним і на законодавчому рівні всі ці питання об’єктивно не можуть 

бути врегульовані.  

Тому законодавець у ч. 3 ст. 13 КЗпП [48], яка визначає зміст 

колективного договору, закріплює положення, згідно з яким колективний 

договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і 

угодами гарантії, соціально-побутові пільги. Іншими словами, законодавець 

дає можливість суб’єктам трудових та тісно пов’язаних з ними 

правовідносин взаємно врегульовувати свої права, обов’язки та законні 
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інтереси на локальному рівні, але слід наголосити, що локальне 

врегулювання не може суперечити чинного трудовому законодавству та 

погіршувати становище сторін. 

У даному контексті слід відмітити, що в прийнятті локальних 

нормативно-правових актів важливу роль відіграють профспілки, як і в 

забезпеченні конституційно проголошеного права громадянина на працю в 

цілому. Як доречно відзначає Н.А. Циганчук, захисна функція профспілок 

реалізується шляхом захисту індивідуальних та колективних інтересів 

трудящих та суспільства в цілому, через участь у підготовці нормативних 

актів державного, галузевого та локального рівнів, у зміні умов праці та 

контролі за поновленням порушених прав найманих працівників, колективів 

та всього суспільства і попередженні порушень  [149, с. 135-136]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV професійні спілки 

створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Згідно з 

положеннями, закріпленими в ч. 1 ст. 25 вищезазначеного нормативно -

правового акта, профспілки представляють права та інтереси працівників у 

відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, 

організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної 

власності, беруть участь у роботі комісій з приватизації представляють 

інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході 

процедури банкрутства. У ч. 2 ст. 25 законодавець зобов’язує роботодавців  

брати участь в заходах профспілок щодо захисту трудових та соціально -

економічних прав на їх запрошення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виборний 

орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або 

організації укладає та контролює виконання колективного договору, звітує 

про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з 
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вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності 

посадових осіб за невиконання умов колективного договору [150]. 

Весь комплекс представницьких прав профспілок за своєю 

функціональною спрямованістю поділяється на чотири основні групи: 

організаційно-управлінські права; права у сфері локального нормотворення 

(встановлення умов праці); права у сфері правозастосовчої діяльності 

(застосування умов праці); контрольно-наглядові права [149, с. 146]. Проте, 

на нашу думку, реальність застосування даних прав на практиці є сумнівною, 

оскільки на сьогодні проект Трудового кодексу України, покликаний 

систематизувати та уніфікувати трудове законодавство, не закріплює прав 

профспілок. 

Крім того, в розумінні нормативно-правового регулювання трудових та 

тісно пов’язаних з ними правовідносинами не останню роль відіграють, 

наприклад, такі локальні норми, які закріплені в наказах по підприємству, в 

посадових інструкціях, в розпорядженнях керівника, в дорученнях, вказівках 

тощо. Одним із прикладів локальних актів є штатний розклад. Як відзначав 

свого часу відомий російський фахівець Д.М. Бахрах, штатний розклад 

державного органу, підприємства, установи являє собою затверджений у 

встановленому порядку і складений за певною формою, перелік структурних 

підрозділів, назв і кількості посад як в цілому, так і по кожному окремому 

найменуванню з конкретизацією посадових окладів. Призначення штатного 

розкладу полягає в тому, щоб, виходячи із загального обсягу діяльності 

організації, розподілити її повноваження серед особового складу, встановити 

обсяг коштів на його утримання, визначити взаємовідносини між 

працівниками і оклад кожного з них [151, с. 113-114]. 

Іншим важливим локальним актом є Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, які визначають умови праці працівників, розробляються у 

відповідності з законодавством України і мають за мету сприяти 

забезпеченню найбільш повних можливостей для реалізації працівниками 

своїх знань, продуктивної праці у відповідності з покликанням, бажанням і 
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здібностями кожного працюючого, якості праці, отримання заробітної плати 

в залежності від кількості і якості праці. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку покликані також сприяти зміцненню трудової дисципліни, 

раціональному використанню робочого часу і підвищенню продуктивності 

праці.  

Досліджуючи локальні нормативних акти в трудовому праві, 

Ю.П. Пилипенко доходить висновку, що локальне правове регулювання, 

хоча і здійснюється у межах, визначених централізованим законодавством, 

має самостійне значення і займає самодостатнє, рівноцінне місце поряд з 

централізованим; суспільні відносини визначають необхідність і доцільність 

використання відповідного виду правового регулювання. Внутрішній 

трудовий розпорядок потребує передусім використання локального 

правового регулювання; для внутрішнього трудового розпорядку є 

характерним поєднання локального і централізованого правового 

регулювання. Централізоване правове регулювання здійснюють з метою 

забезпечення мінімальних трудових гарантій сторін трудового договору та 

видання актів рекомендаційного характеру; правове регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку здійснюють усією сукупністю 

нормативно-правових засобів, основу яких становлять локальні; основними 

нормативно-правовими засобами локального правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку є нормативно-правові акти та 

нормативно-правові договори, які разом з правовими звичаями формують 

цілісну систему взаємопов’язаних та узгоджених норм права [152, с. 149-

150]. 

Важливим у з’ясуванні та дослідженні сучасного стану нормативно-

правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві України було прийняття Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI, який визначає правові засади 

організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою 

вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, 
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регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення 

підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в 

суспільстві [153]. Слід відзначити, що цей нормативно-правовий акт 

закріплює поняття соціального діалогу, принципи забезпечення соціального 

діалогу, визначає рівні (національний, галузевий, територіальний, локальний) 

та суб’єктів (сторін) соціального діалогу, встановлює форми здійснення 

соціального діалогу. Заходи, передбачені цим Законом, в значній мірі 

позитивно впливають, в тому числі, і на організаційно-управлінські 

правовідносини в трудовому праві з метою забезпечення конституційно 

проголошених прав та свобод, закріплених у статтях 42-45 Конституції 

України. 

На думку деяких фахівців, «основним принципом соціального 

партнерства є принцип трипартизму, який можна визначити як участь усіх 

трьох суб’єктів соціально-трудових відносин – роботодавця, найманого 

працівника і держави в особі уряду – в усіх заходах, при проведенні яких 

зачіпаються інтереси кожного із суб’єктів. Трипартизм повинен 

реалізовуватись на чотирьох рівнях: державному (центральному), 

галузевому, регіональному і низовому (на підприємствах, в установах, 

організаціях). Обов’язковими умовами співробітництва на всіх рівнях має 

бути добровільність, рівноправність, відповідальність, самообмеження і 

взаємні уступки під час переговорів у рамках чинного законодавства та 

погоджених правил» [149, с. 182]. 

Одним із прикладів соціального діалогу на національному рівні є 

підписання 09.11.2010 року між Кабінетом Міністрів України та Федерацією 

професійних спілок України Генеральної угоди про регулювання основних 

принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових 

відносин в Україні на 2010-2012 роки, в якій зазначається, що сторони в 

період дії Угоди спрямовуватимуть скоординовані зусилля на забезпечення 

економічного зростання, прискорення людського розвитку та виконання 

першочергових завдань у соціально-економічній і трудовій сфері, зокрема 
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підвищення рівня зайнятості населення та стале зростання заробітної плати 

працівників, досягнення стабільності та злагоди у суспільстві. Цей локальний 

нормативно-правовий акт національного рівня містить наступні розділи:                

1) «Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної 

зайнятості»; 2) «Оплата праці»; 3) «Охорона праці, умови праці та 

відпочинку, охорона навколишнього середовища»; 4) «Соціальний захист 

працівників»; 5) «Задоволення духовних потреб населення»; 6) «Соціальний 

діалог». У кожному з них пропонуються відповідні заходи щодо покращення 

соціально-економічних та трудових правовідносин в Україні, визначені 

взаємні права та обов’язки сторін цієї Генеральної угоди  [154]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна відзначити, що нормативно-

правове регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, яке має місце на сучасному етапі розвитку України, характеризується 

своєрідним симбіозом законодавчих норм та норм локального врегулювання 

[155, 156]. Причому, якщо перша група норм, мається на увазі централізоване 

регулювання, встановлює мінімальні гарантії забезпечення трудових та тісно 

пов’язаних з ними прав громадян на реалізацію своїх можливостей та 

здібностей, то інша група норм (локальні) дає можливість як роботодавцю, 

так і найманому працівникові на договірній основі, в залежності від 

особливостей конкретного підприємства, галузі народного господарства та 

інших чинників, врегульовувати необхідні виробничі питання з метою 

забезпечення ефективного функціонування конкретного підприємства.  

Характеризуючи сучасний стан нормативно-правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України, можна 

виділити наступні характерні риси: 1) переважає договірне (колективно-

договірне) регулювання; 2) комплексне застосування централізованого та 

децентралізованого методів правового регулювання з домінуванням 

останнього; 3) більшість організаційно-управлінських відносин регулюється 

за допомогою локальних правових норм (колективний договір, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, інструкції про охорону праці, 
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положення про оплату праці, трудову дисципліну і т.д.); 4) будується на 

принципах соціального партнерства; 5) суперечності, які виникають між 

суб’єктами організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві, 

вирішуються в більшості випадків мирним шляхом пошуку консенсусу, 

натомість метод владних приписів і заборон відходить на задній план у 

правовому регулюванні даних відносин; 6) добровільний і вольовий характер 

договірного регулювання; 7) вагома роль профспілок у локальному 

регулюванні тощо. 

 

 

2.2 Особливості правового регулювання відносин з організації та 

управління працею в країнах СНД 

 

На сучасному етапі трудове право України характеризується 

бурхливим розвитком трудових і тісно пов’язаних з ними правовідносин, що 

обумовлює необхідність удосконалення правового регулювання, зокрема 

організаційно-управлінських правовідносин у сфері праці, зважаючи на їх 

роль і значущість. У пошуках «оптимальної» моделі забезпечення 

економічних прав та законних інтересів громадянина та людини в Україні 

необхідно звернутися до певного досвіду з правового регулювання відносин з 

організації та управління працею. Одним із напрямів дослідження може 

слугувати досвід регулювання організаційно-управлінських відносин, які 

складаються в трудовому праві в країнах СНД, причому слід відзначити, що 

ці правовідносини в рамках зазначеної політично-економічної організації 

врегульовуються як на міжнародному, так на національному рівні та завдяки 

підписанню двосторонніх угод між конкретними державами-учасниками 

СНД. 

Слід погодитися з позицією деяких російських фахівців з трудового 

права, які відзначають, що «у світі існує декілька об’єднань держав, найбільш 

відомі з яких – це Європейський Союз, Організація африканської єдності, 
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Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Ліга арабських держав, 

СНД, ЄврАзЕс та ряд інших. Подібні союзи держав мають своєю метою 

створення єдиного економічного простору. Для досягнення мети створення 

цих союзів держави йдуть шляхом уніфікації законодавства, прийняття 

єдиних правил в різних областях, шляхом спрощення деяких процедур, 

зокрема це стосується регламентації норм у сфері праці» [157, с. 163]. 

Зазначене цілком відноситься і до правового врегулювання організаційно -

управлінських відносин, які виникають в трудовому праві. 

Україна є державою-членом СНД та у зв’язку з цим учасницею 

багатосторонніх угод, окремі з яких включають регулювання трудових 

відносин, прав людини і громадянина у трудовій і соціальній сферах. Так, 

конвенції та рекомендації МОП не забезпечили належний рівень зближення 

правового режиму іноземців у трудовій сфері в країнах СНД. У країнах СНД 

діє принцип національного режиму, проте обсяг та його зміст не є 

однаковими. Внаслідок цього прогалини в міжнародно-правовому 

регулюванні на світовому рівні компенсуються державами СНД шляхом 

укладення багатосторонніх та двосторонніх договорів з питань праці. 

Правовою підставою для укладення спеціальних договорів є статті 2, 19 

Статуту СНД. 

Найбільш актуальними серед багатосторонніх угод є Угода про 

співробітництво в галузі охорони праці (1994 р.), Угода про порядок 

розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з працівниками 

під час перебування їх поза державою проживання (1994 р.), Угода про 

порядок розробки і дотримання погоджених норм і вимог охорони праці до 

продукції, яка взаємопоставляється (1996 р.). Аналіз зазначених договорів 

дозволяє стверджувати про багатостороннє регулювання країнами СНД в 

основному питань охорони праці. Україна також є учасницею значного числа 

двосторонніх міждержавних угод щодо регулювання відносин у галузі праці 

й соціальній сфері. Так, у 1993 р. укладено Угоду між Урядом України і 

Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист 
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громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн, у 

1996 р. аналогічну угоду укладено між урядами України та Республіки 

Білорусь, у 1997 р. – між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про 

взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської 

Республіки. У рамках СНД також приймаються так звані «модельні закони»  

– акти м’якого права. Зокрема, в 2000 р. було прийнято модельний закон про 

служби охорони праці  [158, с. 79-81]. 

Таким чином, робить висновок Д.А. Тішко, в умовах ринкової 

економіки перед Україною стає необхідність інтенсифікувати процес 

ратифікації та реалізації змісту конвенцій МОП, здійснювати подальшу 

адаптацію трудового законодавства до стандартів законодавства ЄС, 

розробити та прийняти деталізовану Конвенцію СНД з міжнародного 

трудового права. Крім того, необхідно зробити опрацювання та реалізацію 

довгострокової програми перегляду національного законодавства з 

урахуванням вимог міжнародно-правових актів у цій сфері  [159, с. 134]. 

У 1994 р. було укладено Угоду держав-учасниць СНД про 

співробітництво у сфері охорони праці для проведення скоординованої 

політики у питаннях охорони праці, визнання стандартів безпеки праці, 

затвердження погоджених норм і вимог по охороні праці, створення спільної 

інформаційної системи з банком даних по охороні праці тощо. Цього ж року 

було укладено Угоду про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, 

заподіяної працівникам: каліцтва, професійного захворювання або іншого 

пошкодження здоров’я, пов’язаного із виконанням ними трудових обов’язків  

[160]. 

Доречною та обґрунтованою відносно правового регулювання 

організації та управління працею є позиція С.С. Мехбалієва, який відзначає, 

що «ускладнення системи трудових відносин обумовлює зростання 

регулюючої ролі держави на національному ринку праці. Більший процес 

глобалізації змушує звернути ще більшу увагу на міждержавне 

співробітництво в галузі регулювання міжнародного ринку праці. У цьому 
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зв’язку особливо актуальною стає проблема міждержавного регулювання 

системи трудових відносин. У загальносвітовому процесі економічної 

інтеграції формування ринку праці країн СНД займає особливе місце. В 

певному сенсі ця проблема представляє унікальне явище в світовій теорії та 

практиці трудових відносин  [161, с. 7]. 

Одним із основних документів СНД є Хартія соціальних прав і гарантій 

громадян незалежних держав, яка була затверджена Міжпарламентською 

Асамблеєю держав-учасниць СНД 29 жовтня 1994 року  [162]. Що стосується 

врегулювання організаційно-управлінських відносин, які виникають в 

трудовому праві, то необхідно відзначити, що в Хартії цим питанням 

приділяється увага в розділі III «Трудові відносини» (статті 7-30), розділі IV 

«Безпека, гігієна і виробнича серед» (статті 31-32), розділі V «Охорона 

здоров’я» (статті 33-34). 

Р.Ш. Давлетгільдєєв відзначає, що «недоліком даного документа є 

необов’язковість його положень для держав-членів СНД, тобто він носить 

рекомендаційний характер». Автор вказує, що «обов’язковість положень 

забезпечується за рахунок дії механізмів конвенцій МОП, а також за рахунок 

інших міжнародно-правових механізмів охорони прав людини в соціальній 

сфері» [163, с. 60]. 

У постанові Міжпарламентської асамблеї держав-учасників 

Співдружності Незалежних Держав від 09 грудня 2000 року «Про концепцію 

модельного Трудового кодексу» відзначається, що при формуванні єдиного 

законодавства країн СНД слід враховувати, що створення єдиного 

економічного простору породжує необхідність введення єдиного 

законодавства, зокрема трудового, оскільки єдина економіка спричиняє 

активний рух робочої сили. Формування єдиного законодавства повинно 

будуватися як на наднаціональному рівні (модельний Трудовий кодекс), так і 

на національному  [164]. 

Розмірковуючи про розвиток трудового права в країнах СНД, 

Л.Ю. Бугров наголошує на тому, що в трудовому праві держав-членів СНД 
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спостерігається розвиток процесів, які наближують їх трудове право до 

трудового права Європейського Союзу. Однак, як зауважує автор, розвиток 

йде не так інтенсивно внаслідок принципових відмінностей у системах права 

в СНД і ЄС, складнощах підбору адекватних спеціальних мовних 

конструкцій при перекладі юридичних текстів, різного трактування щодо 

шляхів практичної реалізації гармонізації в нормативних базах  [165, с. 274]. 

Із чим ми цілком погоджуємося. 

Важливим моментом у регулюванні організаційно-управлінських 

відносин, які складаються в трудовому праві будь-якої держави, відіграють 

колективні договори. Ми спробуємо на основі аналізу поняття «колективний 

договір» та його змісту, який трактується законодавцями країн СНД, 

з’ясувати ступінь правового регулювання питань з організації та управління 

працею. 

Правове регулювання питань, пов’язаних з підготовкою, підписанням, 

змістом колективного договору між суб’єктами трудових правовідносин у 

РФ присвячено главу 7 ТК РФ (статті 40-51). Відповідно до ч. 1 ст. 40 

Трудового кодексу Російської Федерації колективний договір – це правовий 

акт, що регулює соціально-трудові відносини в організації або в 

індивідуального підприємця і укладається працівниками і роботодавцем в 

особі їхніх представників. У ст. 41 ТК РФ сказано, що зміст та структура 

колективного договору визначаються сторонами. У колективний договір 

можуть включатися зобов’язання працівників і роботодавця з наступних 

питань: форми, системи та розміру оплати праці; виплати допомоги, 

компенсацій; механізму регулювання оплати праці з урахуванням зростання 

цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених колективним 

договором; зайнятості, перенавчання, умов вивільнення працівників; 

робочого час і часу відпочинку, включаючи питання надання та тривалості 

відпусток; поліпшення умов і охорони праці працівників, у тому числі жінок 

та молоді; дотримання інтересів працівників при приватизації державного та 

муніципального майна; екологічної безпеки та охорони здоров’я працівників 
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на виробництві; гарантій і пільг працівникам, що поєднують роботу з 

навчанням; оздоровлення та відпочинку працівників і членів їх сімей; 

часткової або повної оплати харчування працівників; контролю за 

виконанням колективного договору, порядку внесення до нього змін і 

доповнень, відповідальності сторін, забезпечення нормальних умов 

діяльності представників працівників, порядку інформування працівників 

про виконання колективного договору; відмови від страйків при виконанні 

відповідних умов колективного договору; інших питань, визначених 

сторонами. У колективному договорі з урахуванням фінансово-економічного 

становища роботодавця можуть встановлюватися пільги та переваги для 

працівників, умови праці, більш сприятливі в порівнянні з встановленими 

законами, іншими нормативними правовими актами, угодами  [166]. 

У даному контексті слід відзначити, що, наприклад, регулювання 

системи оплати праці країн СНД схоже між собою, як справедливо стверджує 

М.В. Корягін. Проте все ж таки існують деякі відмінності, які впливають на 

облік оплати праці, а саме: ставки податку з доходів фізичних осіб у країнах 

СНД значно нижчі, аніж в Україні, різні класи рахунків, на яких ведеться 

синтетичний облік оплати праці, та у кожної досліджуваної країни 

індивідуальна система соціального захисту та різні ставки відрахувань [167, 

с. 208-209]. Так, суттєвих відмінностей у складі основних компонентів для 

обліку оплати праці між країнами СНД немає, види та форми оплати праці у 

більшості країн СНД однакові, відмінності спостерігаються у системах 

оплати праці. Зокрема, в Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані та 

Азербайджані існує побічно-відрядна система оплати праці, на відміну від 

України, де вона називається непрямою відрядною і застосовується для 

оплати праці обслуговуючого персоналу (у відсотках до заробітної плати 

робітників основного виробництва). У Білорусі, Молдові та Казахстані в 

наявності безтарифна система оплати праці, при якій не встановлюється 

твердого окладу або тарифної ставки, а, як правило, встановлюється частка в 

фонді оплати праці на основі присвоєного працівнику постійного 
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коефіцієнта, який визначає рівень його трудової участі. Натомість в Україні у 

більшості випадків застосовується тарифна система оплати праці. У 

Республіці Казахстан, окрім застосовуваних в Україні систем оплати праці, 

додаються такі системи як плаваючих окладів та виплат на комісійній основі 

[168]. 

Досліджуючи особливості правового регулювання країн СНД, 

зазначимо, що більшість трудових кодексів країн СНД не містять спеціальної 

норми про відповідальність роботодавця за порушення термінів виплати 

гарантійних виплат. Натомість у проекті Трудового кодексу України [169] 

передбачена відповідальність роботодавця за порушення строків виплати 

гарантійних виплат. Встановлено, що в разі порушення зазначених строків 

роботодавець зобов’язаний сплатити працівнику при затримці виплат до 30 

календарних днів – у розмірі 10% від нарахованих, але не виплачених йому 

гарантійних виплат; до 90 календарних днів – 50%; понад 90 календарних 

днів – 100%. Вважаємо це позитивним кроком на шляху реформування 

трудового законодавства в цілому й організаційно-управлінських 

правовідносин, зокрема. 

Слушною з цього приводу є точка зору О.П. Рудницької, яка зазначає, 

що правове регулювання гарантійних виплат у трудових кодексах Російської 

Федерації, Білорусі, Узбекистану, Азербайджану, Киргизстану та в 

законодавстві про працю і у проекті Трудового кодексу України має як 

спільні, так і відмінні риси. У трудових кодексах Російської Федерації, 

Білорусі визначається поняття гарантій як засобів, способів та умов, з 

допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав у 

сфері соціально-трудових відносин. Кодекси Узбекистану, Азербайджану, 

Киргизстану таких понять, як гарантійні виплати та гарантії не містять. Крім 

того, лише в Трудовому кодексі Азербайджана гарантійні виплати віднесені 

до інституту оплати праці та регулюються однією статтею, при цьому не 

розмежовуються такі категорії, як «гарантійні виплати» та «компенсаційні 

виплати» [170, с. 183]. 
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Також відзначимо, що, наприклад, право на створення профспілок у тій 

чи іншій формі закріпили в конституціях усі держави СНД. По повноті 

обсягу закріплення та відповідності міжнародним стандартам необхідно 

виділити Україну, Азербайджан та Російську Федерацію. Конституції деяких 

держав СНД, закріпивши право на утворення профспілок, не захистили прав 

осіб, які вирішили не вступати у профспілку або вийти з неї. Зокрема, 

конституції Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови і 

Туркменистану не закріпили зазначене право для людини і громадянина. 

Аналогічно усі держави СНД, крім деяких, передбачили право на страйк у 

своїх конституціях. Тільки конституції Узбекистану, Таджикистану і 

Туркменистану, надавши можливість діяльності професійним спілкам, хоча й 

з деякими обмеженнями, не закріпили право трудящих на страйк, що не 

відповідає міжнародним стандартам. Щодо правового регулювання умов 

праці в країнах СНД, варто відмітити, що серед конституцій держав-

учасниць СНД найбільш повно ці права зафіксовані в конституціях Білорусі, 

Російської Федерації, України. Зокрема, Республіка Білорусь, як слушно 

підкреслює Є.В. Краснов, є єдиною з держав-учасниць СНД, яка закріпила в 

Конституції (ст. 41) норми про забезпечення задовільного існування для 

працівників та членів їх сімей, захист від дискримінації у праві на рівну 

винагороду за працю рівної цінності [171, с. 350-352]. 

Досліджуючи правове регулювання організаційно-управлінських 

відносин в державах СНД, відзначимо, що трудове законодавство 

Азербайджанської Республіки складається з Трудового кодексу 

Азербайджанської Республіки, відповідних законів Азербайджанської 

Республіки, нормативно-правових актів, прийнятих відповідними органами 

виконавчої влади в рамках своїх повноважень, міжнародних договорів, 

укладених Азербайджанською Республікою або стороною яких вона є, 

пов’язаних з трудовими, соціально-економічними питаннями (ст. 1 

Трудового кодексу Азербайджанської Республіки). Питанням, пов’язаним з 

правовим регулюванням колективних договорів присвячено розділ 
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«Колективний договір і угода», який об’єднує в собі глави 3-6 (статті 22-41). 

Необхідно відзначити, що ТК Азербайджанської Республіки не містить 

законодавчого визначення поняття «колективний договір», що є суттєвим 

недоліком законодавства, але аналіз вищезазначених норм дає змогу зробити 

висновок, що питання підготовки, підписання та змісту колективних 

договорів доволі чітко визначається в цьому нормативно-правовому акті. 

Так, відповідно до положень, закріплених в ст. 31 Трудового кодексу 

Азербайджанської Республіки, визначається, що зміст колективного договору 

визначають сторони. Як правило, в колективний договір включаються 

взаємні зобов’язання сторін з наступних питань: а) підвищення ефективності 

виробничої та економічної діяльності підприємства; б) визначення порядку 

та розмірів оплати праці, грошових премій, посібників, надбавок та інших 

виплат; в) механізм регулювання розміру заробітної плати з урахуванням 

підвищення цін, рівня інфляції; г) зайнятість, додаткова освіта, умови 

вивільнення працівників; ґ) умови про час роботи і відпочинку, тривалості 

відпустки; д) визначення працівникам і членам їх сімей культурних і 

побутових послуг, соціальних гарантій і пільг; е) порядок визначення та 

перегляду норм праці, розцінок праці; є) поліпшення умов праці жінок, 

працівників, які не досягли 18 років; ж) визначення додаткових гарантій для 

поліпшення охорони праці; з) відшкодування шкоди, заподіяної працівникові 

у зв’язку з виконанням трудових обов’язків; и) створення органу, який 

розглядає трудові спори до суду, і порядок його діяльності; і) визначення 

переважних додаткових умов медичного та соціального страхування 

працівників; ї) у разі припинення трудового договору з ініціативи 

роботодавця, проведення узгодження з профспілковою організацією;                    

й) дотримання екологічної безпеки і здоров’я працівників; к) створення умов 

для забезпечення роботодавцем утримання допомогою бухгалтерії членських 

внесків до профспілки з заробітної плати працівників, які є членами 

профспілки, та перерахування їх на спеціальний рахунок профспілкової 

організації даного підприємства протягом 4 робочих днів, а також інших 
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необхідних умов для ефективної організації статутної діяльності профспілок ; 

л) згоду на додаткові способи врегулювання колективного трудового спору; 

м) контроль за виконанням умов колективного договору; н) відповідальність 

сторін за порушення умов колективного договору; о) заходи щодо зміцнення 

трудової і виконавської дисципліни; п) надання допомоги по наданню 

інформації та веденню пояснювальних робіт про знущання відносно окремих 

працівників, відкритих ворожих і образливих діях на робочому місці або у 

зв’язку з роботою і запобігання таких дій, застосування всіх необхідних 

заходів для захисту працівників від такого роду звернення; р) надання 

допомоги по веденню пояснювальних робіт відносно питань сексуального 

підбурювання на робочому місці або у зв’язку з роботою, а також 

запобігання подібних підбурювань, застосування всіх необхідних заходів для 

захисту працівників від такого роду звернення; с) створення працівникам 

умов для заняття фізичною культурою та спортом, у тому числі 

реабілітаційними та професійно-практичними вправами в умовах робочого 

режиму і після роботи, спортивно-оздоровчим туризмом. У колективному 

договорі з урахуванням економічних можливостей підприємства можуть 

бути передбачені інші, в тому числі поліпшені в порівнянні з передбаченими 

цим Кодексом, трудові та соціально-економічні умови (додаткові відпустки, 

надбавки до пенсій, оплата транспортних і витрат на відрядження, видача 

безкоштовних або за пільговими цінами обідів та інші пільги і компенсації). 

Обов’язкове також відображення у колективному договорі положень, 

передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, для 

включення в колективний договір [172]. 

Необхідно відзначити, що трудовим законодавством Азербайджанської 

Республіки при підписанні колективних договорів передбачається комплекс 

організаційних заходів з врегулювання питань, пов’язаних з організацією та 

управлінням працею на конкретному підприємстві. Крім того, главою 6 

«Колективні угоди» передбачаються сторони, порядок підписання, зміст 
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генеральної колективної угоди, галузевої (тарифної) колективної угоди та 

територіальної (районної) колективної угоди. 

Якщо звернутися до досвіду правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві Республіки Вірменія, то необхідно 

відзначити наступне. Відповідно до положень, закріплених в ч. 1 ст. 45 

Трудового кодексу Республіки Вірменія, колективний договір – це укладена в 

письмовій формі добровільна угода між роботодавцем (представником 

роботодавця) або асоціацією роботодавців та професійною спілкою, а у 

встановлених цим Кодексом випадках також і Урядом Республіки Вірменія, 

яким регулюються трудові відносини між працівниками та роботодавцями. 

Колективні договори є двосторонніми, за винятком укладання за участю 

Уряду Республіки Вірменія, який є тристороннім. 

У ст. 49 Трудового кодексу Республіки Вірменія закріплено положення, 

згідно з яким зміст і структуру республіканського, галузевого та 

територіального колективних договорів визначається сторонами договору. 

Республіканським колективним договором можуть встановлюватися:                       

1) додаткові заходи, щодо забезпечення безпеки та гігієни праці; 2) додаткові 

гарантії зайнятості; 3) додаткові соціально-трудові гарантії, які сторони 

вважатимуть необхідними; 4) порядок отримання інформації про виконання 

колективного договору та здійснення нагляду за виконанням колективного 

договору. Галузевим і територіальним колективними договорами можуть 

встановлюватися: 1) умови оплати праці, механізми регулювання оплати 

праці з урахуванням рівня інфляції і зростання цін; 2) умови праці;                         

3) робочий час і час відпочинку (включаючи і надання відпусток та їх 

тривалість); 4) порядок і умови скорочення чисельності працівників, гарантії 

в разі скорочень; 5) умови безпеки і гігієни праці; 6) умови екологічної 

безпеки виробництва та охорони здоров’я працівників; 7) умови отримання 

працівниками спеціальності, підвищення кваліфікації та перекваліфікації 

працівників; 8) такі гарантії і компенсації, які сторони вважатимуть 

необхідними; 9) порядок отримання інформації про виконання колективного 
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договору та здійсненні нагляду і контролю за виконанням колективного 

договору; 10) відповідальність за невиконання колективного договору;                 

11) порядок і терміни пред’явлення працівниками і роботодавцями вимог у 

разі колективних трудових спорів; 12) заходи соціального партнерства, 

спрямовані на уникнення колективних спорів, страйків; 13) інші питання за 

згодою сторін. Необхідно відзначити, що в трудовому законодавстві 

Республіки Вірменія існує таке поняття як колективний договір організації, 

під яким слід розуміти письмову угоду за встановленими частиною 3 статті 

49 цього Кодексу умовам, укладений між роботодавцем і професійною 

спілкою працівників даної організації (ч. 1 ст. 55 ТК Республіки Вірменія), 

причому колективним договором організації сторонами встановлюються 

умови, які не регулюються трудовим законодавством, іншими нормативними 

правовими актами або республіканськими, галузевими та територіальними 

колективними договорами, або не суперечать їм і не погіршують становище 

працівників порівняно з передбаченими ними умовами. Колективний договір 

організації містить взаємні зобов’язання працівників і роботодавців за 

встановленими частиною 3 статті 49 діючого Кодексу питань або їх частини 

(ст. 57 ТК Республіки Вірменія) [173]. 

Дослідження досвіду врегулювання організаційно-управлінських 

правовідносин в трудовому праві Республіки Молдова дає можливість 

зауважити наступне: у ст. 11 «Нормативне і договірне регулювання трудових 

відносин» Трудового кодексу Республіки Молдова закріплено положення, 

згідно з яким мінімальний рівень трудових прав і гарантій для працівників 

встановлюється цим кодексом та іншими нормативними актами, що містять 

норми трудового права. Індивідуальними і колективними трудовими 

договорами та колективними угодами можуть бути встановлені для 

працівників додаткові, крім передбачених цим кодексом та іншими 

нормативними актами, трудові права і гарантії. Глава V Трудового кодексу 

Республіки Молдова «Колективний трудовий договір і колективна угода» 

визначає поняття, сторони та порядок підготовки, підписання, дії, контролю 



126 

за виконанням колективного трудового договору і колективної угоди. У ч.1 

ст. 30 ТК Республіки Молдова надається визначення поняттю «колективний 

трудовий договір», під яким слід розуміти правовий акт, що регулює трудові 

та інші соціальні відносини на підприємстві, укладений у письмовій формі 

між працівниками і роботодавцем в особі їхніх представників. Причому 

колективний трудовий договір може бути укладений як по підприємству в 

цілому, так і в його філіях і представництвах. При укладенні колективного 

трудового договору у філії або представництві підприємства стороною 

договору є керівник відповідного підрозділу, уповноважений на це 

роботодавцем. Стаття 31 ТК Республіки Молдова визначає зміст і структура 

колективного трудового договору. Вони  визначаються сторонами. У 

колективний трудовий договір можуть бути включені взаємні зобов’язання 

працівників і роботодавця з наступних питань: a) форми, системи та розміри 

оплати праці; b) виплата допомог, компенсацій; c) механізм регулювання 

оплати праці з урахуванням рівня інфляції та досягнення економічних 

показників, передбачених колективним трудовим договором; d) робочий час і 

час відпочинку, а також питання, що стосуються порядку надання та 

тривалості відпусток; e) поліпшення умов і охорони здоров’я та безпеки 

праці працівників, у тому числі жінок, молоді та інвалідів; f) дотримання 

інтересів працівників при приватизації підприємства та житлового фонду, що 

знаходиться на його балансі; g) екологічна безпека та охорона здоров’я 

працівників на виробництві; h) гарантії і пільги працівникам, що поєднують 

роботу з навчанням; i) відновлення здоров’я, відпочинок працівників і членів 

їх сімей; j) контроль за виконанням положень колективного трудового 

договору, процедура його зміни і доповнення; k) забезпечення нормальних 

умов для діяльності представників працівників; l) відповідальність сторін;    

m) відмова від страйків при виконанні відповідних умов колективного 

трудового договору;  n) з інших питань. У колективному трудовому договорі 

можуть бути передбачені з урахуванням фінансово-економічного становища 

роботодавця пільги і переваги для працівників, а також умови праці, більш 
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сприятливі в порівнянні з передбаченими чинним законодавством і 

колективними угодами. У колективний трудовий договір можуть бути 

включені і нормативні положення, якщо вони не суперечать чинному 

законодавству. Специфікою трудового законодавства Республіки Молдова є 

той момент, що глава VI ТК Республіки Молдова «Участь працівників в 

управлінні підприємством» чітко визначає право працівників на участь в 

управлінні підприємством і форми участі. Так, відповідно до ст. 42 

Трудового кодексу Республіки Молдова право працівників на участь в 

управлінні підприємством безпосередньо або через їх представницькі органи 

і форми цієї участі регулюються цим кодексом, іншими нормативними 

актами, установчими документами підприємства та колективним трудовим 

договором. Участь працівників в управлінні підприємством може 

здійснюватися у формі: a) участі в розробці проектів нормативних актів в 

соціально-економічній сфері на рівні підприємства; а-1) участі в 

затвердженні нормативних актів на рівні підприємства у випадках, 

передбачених цим кодексом та іншими законодавчими або нормативними 

актами; b) запиту думки представників працівників з питань, що зачіпають 

права та інтереси трудового колективу; c) співробітництва з роботодавцем в 

рамках соціального партнерства; d) в інших формах, що не суперечать 

чинному законодавству  [174]. 

Дещо іншим чином на законодавчому рівні вирішуються питання 

організації та управління працею в Республіці Узбекистан. У ст. 29 

Трудового кодексу Республіки Узбекистан надається визначення поняття і 

мета колективних договорів і угод. Так, за трудовим законодавством 

Республіки Узбекистан, колективний договір – це нормативний акт, який 

регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між 

роботодавцем і працівниками на підприємстві. Колективна угода – 

нормативний акт, що містить зобов’язання по встановленню умов праці, 

зайнятості та соціальних гарантій для працівників певної професії, галузі, 

території. Причому слід відзначити, що колективні договори та угоди 
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укладаються з метою сприяння договірному регулюванню трудових відносин 

і узгодження соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців. 

Відповідно до положень ст. 37 ТК Республіки Узбекистан зміст і структура 

колективного договору визначаються сторонами. У колективний договір 

можуть включатися взаємні зобов’язання роботодавця та працівників з 

наступних питань: форма, система і розмір оплати праці, грошові 

винагороди, посібники, компенсації, доплати; механізм регулювання оплати 

праці, виходячи із змін цін, рівня інфляції, виконання показників, визначених 

колективним договором; зайнятість, перенавчання, умови вивільнення 

працівників; тривалість робочого часу і часу відпочинку, відпусток; 

поліпшення умов і охорони праці працівників, у тому числі жінок та осіб, які 

не досягли вісімнадцяти років, забезпечення екологічної безпеки; 

дотримання інтересів працівників при приватизації підприємства, відомчого 

житла; пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням; 

добровільне й обов’язкове медичне і соціальне страхування; розміри і строки 

внесення роботодавцем додаткових внесків на індивідуальні накопичувальні 

пенсійні рахунки своїх працівників; контроль за виконанням колективного 

договору, відповідальність сторін, соціальне партнерство, забезпечення 

нормальних умов функціонування профспілок, інших уповноважених 

працівниками представницьких органів. У колективному договорі, з 

урахуванням економічних можливостей підприємства, можуть міститися й 

інші, у тому числі більш пільгові трудові та соціально-економічні умови, 

порівняно з нормами та положеннями, встановленими законодавчими та 

іншими нормативними актами (додаткові відпустки, надбавки до пенсій, 

достроковий відхід на пенсію, компенсація транспортних та відрядних 

витрат, безкоштовне або частково оплачуване харчування працівників на 

виробництві та їх дітей у школах та дошкільних установах, інші додаткові 

пільги і компенсації). У колективний договір включаються нормативні 

положення, якщо в чинних законодавчих актах міститься прямий припис про 

обов’язкове закріплення цих положень у колективному договорі  [175]. 
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Здійснюючи аналіз досвіду правового регулювання правовідносин у 

сфері організації та управління працею в інших країнах СНД, необхідно 

відзначити, що в главі 31 Трудового кодексу Республіки Казахстан 

«Колективний договір» (статті 281-287) [168], і в главі 6 Трудового кодексу 

Киргизської Республики «Колективні договори та угоди» (статті 41-52) [176], 

і в главі 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь «Угоди, колективні 

договори»  (статті 358-376) [177], і в главі 3 Трудового кодексу Республіки 

Таджикистан «Колективні договори і угоди» (статті 23-25) [178] містяться 

аналогічні положення, які стосуються визначення, змісту, сторін, порядку 

підготовки, підписання, умов виконання та контролю за виконанням умов 

колективних договорів за деякими специфічними відмінностями, які 

обумовлені соціально-економічним та політичним станом розвитку окремо 

взятої держави. Подібні положення, які стосуються врегулювання 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві притаманні і 

чинному законодавству України. 

Дослідження тенденцій розвитку правового регулювання 

правовідносин у сфері організації та управління працею в СНД та країнах-

учасницях цієї Співдружності не дає однозначної відповіді щодо позитивного 

врегулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Слід 

погодитися з позицією Л.Н. Чайки, яка відзначає, що «тенденція об’єднання 

держав в міждержавні союзи породжує питання регулювання трудового 

договору громадян держав таких об’єднань. Особливість викликана 

прагненням держав створити єдиний економічний і правовий простір, а 

відповідно надавати рівні права і гарантії для всіх працівників незалежно від 

їх громадянства і країни в межах такого об’єднання, в якій вони мають намір 

працювати. У першу чергу, це стосується єдиних умов трудового договору 

(зокрема заробітної плати)» [157, с. 223]. 

З цією позицією фахівця із трудового права можна погодитися лише 

частково. Дійсно, певні умови конкретного трудового договору вирішують 

деякі питання відносно врегулювання організаційно-управлінських 



130 

правовідносин в трудовому праві, але недооцінити роль колективно-

договірних відносин у вирішенні питань, пов’язаних з організацією та 

управлінням працею, неможливо [179]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, приходимо до висновку, що правове 

регулювання організаційно-управлінських відносин на рівні країн СНД, не 

враховуючи положень чинного законодавство окремо взятих країн, носить, 

перш за все, необов’язкові положення стосовно організації та управління 

працею, і в порівняння з країнами ЄС є менш ефективним. У той же час 

аналіз положень окремо взятих країн-учасниць СНД у сфері організації та 

управління працею свідчить про достатньо глибоке розуміння зазначених 

проблем та досить високий рівень правового регулювання питань, пов’язаних 

з системами оплати праці, гарантійними виплатами, охороною праці, 

умовами праці, діяльністю профспілкових об’єднань та іншими аспектами 

організаційно-управлінських відносин, які на сучасному етапі базуються на 

соціальному партнерстві між суб’єктами правовідносин. 

 

 

2.3 Європейський досвід правового регулювання організаційно -

управлінських відносин у трудовому праві 

 

Однією із сучасних тенденцій розвитку трудових і пов’язаних із ними 

правовідносин в Україні є розвиток соціального партнерства і колективно-

договірного регулювання. Проте, незважаючи на наявний вітчизняний досвід 

у даній сфері, можна стверджувати про недостатнє використання 

потенційних можливостей запровадження і функціонування даних інститутів 

трудового права, що обумовлює необхідність запозичення позитивного 

європейського досвіду, врахування європейських норм і стандартів у 

контексті інтеграції України до Європейського Союзу та запланованого 

прийняття Трудового кодексу України. Особливої уваги потребує 

вдосконалення правового регулювання організаційно-управлінських 
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відносин у трудовому праві як основи формування політики соціального 

партнерства в державі. 

Вивченню даної проблематики присвятили свої наукові праці багато 

вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: Б.А. Архипова, Н.Б. Болотіна, 

М.Й. Бару, О.М. Василенко, Н.Д. Гетьманцева, О.В. Жадан, С.І. Запара,                    

К. Еріксон, З.Я. Козак, І.О. Лосиця, П.Д. Пилипенко, Г. Рунквіст, Й. Труген, 

Г.І. Чанишева, А.І. Шебанова та ін. Однак правове регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві та європейський 

досвід його здійснення висвітлені фрагментарно, що актуалізує обраний 

напрямок дослідження. Тому вважаємо доцільним дослідити європейський 

досвід правового регулювання організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. 

Не викликає сумнівів, що розвинені країни Європи є родоначальниками 

розвитку нормативно-правового регулювання як власне трудових, так і 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Як слушно 

відзначає В.П. Зайцев із цього приводу, у країнах Західної Європи правове 

регулювання організаційно-управлінських відносин започатковане у другій 

половині XVIII – на початку XIX ст. Цей процес був захисною реакцією 

найманих працівників на соціальні та політичні наслідки промислового 

перевороту, який зруйнував традиційні відносини між роботодавцями та 

працівниками. Формування колективно-договірної системи припадає на 

початок XIX ст. в Англії – найбільш промислово розвинутій країні того часу. 

Саме в цей період виникає рух так званих «шоп-стюардів» – осіб, яких 

обирали робітники цехів терміном на один рік. «Шоп-стюарди» різних цехів 

створювали на підприємстві комітет цехових старост. Зазвичай ці 

представники наглядали за тим, як підприємці дотримувалися умов 

колективного договору, захищали економічні й соціальні інтереси зайнятих  

[107, с. 90]. 

Доволі привабливою є позиція В.Г. Антонова, який звертає увагу при 

дослідженні організаційно-управлінських відносин в зарубіжних країнах на 
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тому моменті, що практика соціально-трудових відносин кінця ХІХ ст. у 

деяких західноєвропейських державах, передусім в Англії, довела не тільки 

можливість, а й необхідність партнерських відносин. Поки працівники й 

підприємці стоять один проти одного без будь-яких організаційних моментів, 

непорозуміння між ними переходить у страйки, стихійні акції протесту. 

Основний зміст партнерських відносин полягає в тому, що в інтересах 

стабілізації ситуації у виробничій і іншій сферах суспільного життя не 

поглиблювати суперечності, не протиставляти об’єктивно існуючі різні 

інтереси працівників, роботодавців, влади, а активно здійснювати пошуки 

і знаходити точки взаємодії, досягаючи розумного компромісу в рішеннях 

[180, c. 104]. 

«Суб’єктивне право на участь в управлінні виробництвом і 

встановленні умов праці є складовою частиною (елементом) правового 

статусу трудящих і профспілкових органів», –  відзначає О.В. Смирнов  [109, 

с. 40]. Вперше воно було передбачено у ст. 165 Конституції Німеччини, 

відповідно до якої робітники і службовці мали право разом із підприємцями, 

і на рівних із ними правах, брати участь у регулюванні заробітної плати та 

умов праці, а також у загальному господарському розвитку продуктивних 

сил  [110, с. 239]. 

На початку XX ст. у багатьох європейських державах колективно-

договірна система набула офіційного статусу та стала відігравати ключову 

роль у регулювання відносин у сфері праці. Цей процес був започаткований 

данським Цивільним кодексом 1907 р. та швейцарським Кодексом обов’язків 

1911 р. Згодом законодавче регулювання названих відносин відбулося в 

Норвегії (1915 р.), Німеччині (1918 р.), Франції (1919 р.) та Нідерландах 

(1927 р.), відзначає у своїй праці Н.О. Толбухіна [181, с. 34].  

Немає жодної західної країни, відзначає І.Я. Кисельов, де б трудове 

право виконувало роль інструменту економічного розвитку. Із самого 

початку свого виникнення воно спрямоване на забезпечення прав 

працівників і встановлення умов їх найму. У країнах розвиненої ринкової 
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економіки і країнах, які здійснюють перехід до неї, є загальновизнаним, що в 

центрі трудового права має перебувати людина, її особистість. На думку 

західних юристів, трудовому праву поряд із забезпеченням охорони праці 

належить місія бути гарантом реалізації широкого комплексу соціально -

економічних прав і свобод, якими наділено людину – учасника процесу 

праці. Ці права і свободи разом із політичними, громадянськими та іншими 

визнані світовим співтовариством як основу цивілізованості будь-якої 

держави  [90, с. 31]. 

Тому вважаємо своєчасним здійснити певні наукові дослідження у 

сфері забезпечення нормативно-правового регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві Європейського Союзу. 

Звертаючись до аналізу нормативно-правового масиву законодавства 

Європейського Союзу з приводу врегулювання організаційних та 

управлінських відносин, необхідно відзначити наступне. Аcquis ЄС – це 

правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства 

Європейського Союзу (регламенти, директиви, резолюціі), але не 

обмежується ними, які прийняті в рамках Європейського співтовариства, 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції 

та внутрішніх справ. Право Європейського Союзу – це система правових 

норм, які регулюють процеси європейської інтеграції та діяльність ЄС [182]. 

Як відзначає Р. Бонвичини, «основу для побудови системи соціального 

партнерства (діалогу) у ЄС становлять статті 5 і 6 Європейської соціальної 

хартії 1989 р. (переглянуто 03.05.1996), у яких закріплюється право на 

об’єднання й на ведення колективних переговорів» [183, с. 116-117]. Деякої 

іншої точки зору притримується В.І. Муравйов, який доводить, що 

«правовою базою розвитку соціального діалогу в рамках ЄС є статті 151-156 

розділу X «Соціальна політика» ДФЄС. Соціальний діалог визначено серед 

спільних цілей, які ставлять перед собою Союз та держави-члени (ст. 151 

ДФЄС). Такий соціальний діалог може вестися за бажанням сторін до 

встановлення договірних відносин та укладення угод (ст. 155 ДФЄС). 
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Головне значення мають колективні угоди, що укладаються між 

представниками європейських об’єднань профспілок та союзів роботодавців  

у сфері трудового та соціального права. Відповідно до ст. 152 ДФЄС Союз 

заохочує та сприяє діалогу між соціальними партнерами при повазі їхньої 

автономності з урахуванням особливостей національних систем. При цьому 

комісія правомочна вживати будь-яких заходів з метою полегшення діалогу 

та, піклуючись про збалансовану підтримку сторін, має своїм завданням 

сприяти проведенню консультацій соціальних партнерів на рівні Союзу. У 

свою чергу, держави-члени можуть доручати соціальним партнерам, за їхнім 

спільним запитом, реалізацію директив та рішень Ради, прийнятих згідно зі 

ст. 155 ДФЄС, коли це вважається доречним». Продовжуючи свій аналіз 

тенденцій розвитку організаційно-управлінських відносин в Європейському 

Союзі, автор робить висновок, що соціальний діалог в ЄС є процесом 

узгодження інтересів (консультації, переговори про укладення колективних 

договорів та угод, інші домовленості) між соціальними партнерами. До 

соціальних партнерів належать наймані працівники (як правило, їх 

представники − профспілки), роботодавці та, в певних випадках, органи ЄС. 

Враховуючи можливість участі інституцій ЄС у діалозі, зазначається, що  

існують такі поняття як «трипартизм» (передбачається активна участь 

органів ЄС) та «біпартизм» (коли активна участь органів ЄС не 

передбачається). На підставі цього соціальний діалог може відбуватися на 

різних рівнях: підприємства, галузі, регіону, держави, 

загальноєвропейському рівні тощо. А тому європейський соціальний діалог 

має декілька рівнів: міжгалузевий (який складається з елементів трипартизму 

та біпартизму) та галузевий [182]. 

Базові правила щодо права на об’єднання містяться у регіональних 

угодах − Європейській Конвенції про захист прав людини і основних свобод, 

Європейській соціальній хартії (переглянутій), Хартії Співтовариства про 

основні соціальні права трудящих. Зокрема, право на об’єднання визнане 

одним з основних прав людини у положеннях Європейської Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. У ст. 11  

зазначеного регіонального нормативно-правового акта чітко визначено, що 

кожен має право на свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право 

створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. У ч. 2 

ст. 11 вказано про неможливість жодного обмеження права на об’єднання, 

крім встановлених законом і необхідних в демократичному суспільстві в 

інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту 

прав і свобод інших осіб. При цьому окремо зауважується про відсутність 

перешкод для запровадження законних обмежень на здійснення права на 

об’єднання особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи 

адміністративних органів держави  [123]. 

Хартія Співтовариства про основні соціальні права трудящих від 

09.12.1989 р. містить положення щодо профспілкових прав суб’єктів 

трудових правовідносин (статті 11-14). Регламентації права на об’єднання 

присвячено ст. 11 даної Хартії. Нормами цього акта передбачається, що 

роботодавці і працівники в Європейському співтоваристві мають право на 

об’єднання з метою утворення за своїм вибором професійних організацій або 

професійних союзів для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. У 

ч. 2 ст. 11 визначається, що кожний роботодавець і кожний працівник мають 

свободу вступати або не вступати в подібні організації, не зазнаючи 

внаслідок цього будь-яких персональних або професійних збитків [124]. 

Текстовий аналіз цього акта в плані стосовно свободи об’єднання та 

колективних переговорів певним чином дублює відповідні міжнародно-

правові конвенції. 

У сфері соціального партнерства можна виокремити такі директиви 

ЄС: Директиву 94/45/ЄС Ради від 22.09.1994 «Про заснування на 

підприємствах і групах підприємств, що діють у масштабах Співтовариства, 

Європейського комітету підприємства або процедури з метою інформування 

працівників і проведення з ними консультацій»; Директиву 2001/86/ЄС Ради 



136 

від 08.10.2001 «Про доповнення статусу європейського акціонерного 

товариства правилами, що регулюють залучення працівників до управління»;  

Директиву 2003/72/ЄС Ради від 22.07.2003 «Про доповнення статусу 

європейського кооперативного суспільства правилами, що регулюють 

залучення працівників до управління» [184, с. 34].  

Головним принципом взаємодії працівників та роботодавців є принцип 

співпраці (ст. 9 Директиви 94/45/ЄС). Цей принцип тлумачиться як здатність 

сторін приймати конструктивні рішення та готовність до спільного 

вирішення всіх соціальних проблем на підприємстві. На кожному 

підприємстві, яке підпадає під сферу дії Директиви 94/45/ЄС, створюється 

спеціальний переговорний орган  –   Європейська робоча рада, за ініціативою 

мінімум 100 працівників Спеціальні правила стосовно залучення працівників 

до управління в рамках ЄС встановлюються Директивою 2001/86/ЄС «Про 

доповнення статусу європейського акціонерного товариства правилами, що 

регулюють залучення працівників до управління» та Директивою 2003/72/ЄС 

«Про доповнення статусу європейського кооперативного товариства 

правилами, які регулюють залучення працівників до управління». Положення 

директив пов’язано з Регламентом Ради ЄС 1435/2003 «Про статус 

європейського кооперативу» та Регламентом Ради ЄС 2157/2001 «Про статус 

європейського акціонерного товариства», в яких відсутні положення про 

права працівників на інформування та консультації. Директиви 2001/86/ЄС та 

2003/72/ЄС закріплюють стандартні положення про залучення працівників до 

управління, ведення колективних переговорів, впроваджують загальні 

правила інформування та консультацій з працівниками. Під «залученням до 

участі в управлінні» розуміють інформування, проведення консультацій, 

участь у самому управлінні та будь-який інший механізм, за допомогою 

якого представники працівників можуть впливати на функціонування 

юридичної особи. Це здійснюється шляхом реалізації можливості чинити 

вплив на склад спостережного або адміністративного органу юридичної 

особи через право обирати або призначати частину органу, рекомендувати до 
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призначення або заперечувати проти призначення частини чи всього складу 

такого органу  [182]. 

А.О. Четвериков справедливо зазначає: «Європейська інтеграція, 

нормативні та інші акти, прийняті органами влади Союзу, звернені в 

кінцевому рахунку не до держав, а безпосередньо до людини. Тією чи іншою 

мірою вони зачіпають повсякденні інтереси всіх громадян » [185, с. 47]. 

Прийнята Директива Ради Європейських співтовариств від 14 жовтня 

1991 року «Про обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про 

умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин» 

(91/533/ЄЕС) зобов’язує роботодавця інформувати своїх службовців про 

суттєві умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових 

відносин. До суттєвих умов належать: особистості сторін; місце роботи; там, 

де немає фіксованого чи основного місця роботи, принцип, за яким працівник 

працевлаштований на різні місця та зареєстроване місце розташування 

підприємства, або, якщо доречно, постійне місце проживання роботодавця; 

посада, ступінь, характер або категорія роботи, на яку влаштований 

працівник; коротка характеристика чи опис роботи; дата початку трудового 

договору чи трудових відносин; тривалість оплачуваної відпустки, що має 

надаватися працівнику, чи, якщо вона не може бути визначена під час 

надання такої інформації, процедури розподілення та визначення такої 

відпустки; довжина термінів повідомлення, яких мають дотримуватись 

роботодавець та працівник, якщо їх трудовий договір чи трудові відносини 

припиняються або, якщо це не може бути визначено під час надання 

інформації, метод визначення таких термінів повідомлення; початкова 

основна кількість, інші складові елементи та частота оплати праці, які 

призначені працівнику; довжина звичайного робочого дня і тижня 

працівника; колективні трудові угоди, що визначають умови роботи 

працівника; або у випадку колективних трудових угод, що укладені за 

межами підприємства спеціальними об’єднаними органами чи установами, 
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назва компетентного органу чи об’єднаної установи, в яких угоди були 

укладені  [186]. 

Державами-членами ЄС 07 лютого 1992 було підписано Угоду про 

соціальну політику. Вона фактично є правовою основою функціонування 

«соціальної спільноти» в Європі. Даною Угодою встановлюється, що 

держави-члени можуть з ряду аспектів трудового права приймати рішення не 

консенсусом, а кваліфікованою більшістю  [157, с. 50]. 

У Звіті Європейської Комісії про здійснення Європейської політики 

сусідства у відношенні України у 2007 році стосовно забезпечення основних 

прав, свобод та законних інтересів громадян в Україні, в тому числі і 

трудових прав, відзначається: «Що стосується виконання головних 

зобов’язань перед Міжнародною організацією праці (МОП), то слід 

зазначити, що українська влада активізувала свої зусилля, спрямовані на 

забезпечення прав профспілок і впровадження основних нормативів праці, 

зокрема завдяки створенню Соціально-економічної ради, спрощенню 

системи реєстрації нових профспілок і реалізації національної програми 

забезпечення гідних умов праці на 2006-2007 роки у рамках програмного 

діалогу та технічної допомоги з боку МОП» [187]. 

Деякі західні науковці, зокрема В. Бломайєр, аналізуючи сучасний стан 

розвитку трудового права, яке здійснюється на рівні Європейського Союзу, 

зазначав, що «значні проблеми створює європейське законодавство у сфері 

колективного трудового права. Вони виникають через те, що в державах-

членах сформувались усілякі організації й традиції, які на європейському 

рівні ледь можна привести до єдності. Спільність полягає лише в тому, що в 

усіх країнах існують профспілки й об’єднання роботодавців» [182, с. 454].  З 

останньою думкою зазначеного автора необхідно погодитися, адже кожна 

країна має свою історію, традиції, які складалися століттями, менталітет, 

різний рівень соціально-економічного розвитку. 

Досліджуючи питання розвитку організаційно-управлінських відносин 

в трудовому праві країн Європейського Союзу, В.І. Муравйов робить 
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наступний висновок: «Законодавство ЄС впроваджує мінімальні стандарти 

залучення працівників до управління підприємством. Разом із тим, 

регулювання цього питання відбувається переважно на національному рівні 

держав-членів. У більшості держав ЄС існують системи непрямої та 

представницької участі працівників в управлінні, які функціонують на основі 

законодавства та колективних угод (Австрія, Бельгія, Данія, Італія, 

Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Франція тощо). Робочі ради в Німеччині, 

окрім права на інформування та консультації, мають право на прийняття 

спільних рішень з питань щодо фінансового, економічного стану 

підприємства, зайнятості та питань, пов’язаних з управлінням персоналом. У 

Франції розширено зміст права на інформування та консультації. Робочі ради 

мають майже однакові права з аудиторами компанії щодо доступу до 

необхідної інформації. Найширшими можливостями щодо обмеження 

адміністрації підприємства з приводу прийняття фінансових та економічних 

рішень мають робочі ради у Швеції та Фінляндії. Рішення, прийняті без 

проведення переговорів з представниками профспілок, можуть бути 

забороненими до виконання» [182].  

В.А. Скуратівський зазначає, що в сучасних умовах стратегія 

соціальної політики країн Західної Європи і, насамперед, членів 

Європейського Союзу досягла значних успіхів, які спрямовані на підвищення 

рівня зайнятості, посилення соціального захисту працівників та подолання 

бідності, вироблення нових організаційно-правових форм господарювання, 

наповнення відносин з організації та управління працею новим змістом (який 

базується на демократичних засадах і в центрі уваги якого є працівник) тощо 

[188, с. 299]. 

Наступним блоком нашого практичного дослідження організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві буде вивчення досвіду побудови 

організації та управління працею в окремо взятих країнах Західної Європи. У 

державах із ринковою економікою набувають усе більшого поширення нові 

тенденції в управлінні підприємствами, які виявляються у співучасті 
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працівників у справах підприємства, і цей напрям розглядається як один із 

найважливіших важелів економічного зростання і соціальної стабільності. 

Практика «участі», яка отримала поширення на Заході, розглядається як 

діяльність профспілкових та інших представників персоналу, що направлена 

на вирішення питань соціального й економічного розвитку трудового 

колективу. Як і Німеччина, Франція після війни успішно розвивала 

інституційні форми участі працівників в управлінні акціонерними 

товариствами і підприємствами та показала багатьом країнам, що 

розвиваються, приклад соціального партнерства і виробничої демократії  

[131, с. 70, 73, 77]. 

М.В. Баглай, вивчивши досвід організаційно-управлінських відносин в 

деяких зарубіжних країнах світу, відзначає наступне. Німецькі правознавці є 

прихильниками концепції особисто-правових відносин. Вони акцентують 

увагу не на організаційному, а на юридичному аспекті цієї проблеми. 

Стверджується, що особисті зв’язки працівника і підприємця мають 

юридичний характер і обумовлюють специфічні обов’язки працівника – 

обов’язок слухняності і обов’язок вірності підприємцю. Таке трактування 

обов’язків працівників значно розширює господарські прерогативи 

підприємця, обґрунтовує його право не тільки керувати процесом робіт, але й 

нав’язувати працівникам певну поведінку як на підприємстві, так і поза ним. 

На їх думку, господарські прерогативи підприємця випливають з самої 

сутності трудових відносин, а обсяг цих прерогатив може бути різним і 

визначається не тільки законами, але й колективними угодами і навіть 

трудовими договорами  [131, с. 144, 149]. 

В Австрії відсутній єдиний кодифікований акт, який би об’єднав всі 

трудові норми. Законодавство Данії, Фінляндії та Швеції є поєднанням 

законодавства і колективних угод. Причому законодавство встановлює певні 

рамки, правила. Колективні ж угоди їх уточнюють, розширюють і 

деталізують. Закон про працю Хорватії від 4 грудня 2009 року містить у собі 

статтю 7 під назвою «Свобода договору», яка дозволяє сторонам 
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встановлювати кращі умови праці, ніж ті, що встановлюються законом [189]. 

Ст. 231 Трудового кодексу Словаччини закріплює, що колективні угоди 

регулюють умови праці, включаючи умову про заробітну плату, відносини 

між працівником і роботодавцем і т.д. [190].  

У Трудовому кодексі Франції, відзначає Г.В. Шонія, міститься окремий 

розділ «Колективні угоди». Він визначає правила, за допомогою яких 

реалізується право робітників на колективні переговори щодо умов найму і 

праці. Укладати колективний договір мають право профспілки, визнані 

представницькими, з одного боку, та організації роботодавців або окремі 

роботодавці – з іншого. Колективний договір може містити кращі положення, 

ніж ті, що передбачені чинним законодавством. Для всіх підприємств із 

загальною кількістю понад 50 працівників Закон передбачає обов’язкові 

щорічні колективні переговори з трьох питань: заробітна плата, зайнятість і 

тривалість робочого дня  [191, с. 12]. 

У Швеції, вказує А.М. Волков, основною функцією колективного 

договору вважається збереження трудового миру. У разі його відсутності 

дозволяються страйки і локаути. Інша важлива його функція – регулювання 

заробітної плати та умов праці. У зв’язку з опосередкованим впливом 

держави на відносини у сфері праці через систему оподаткування та 

соціально-економічні заходи на практиці профспілки та організації 

роботодавців досить часто консультуються з урядом щодо регулювання 

трудових відносин. Ключовими шведськими законами, що захищають права 

працівників, є Закон «Про трудові спори» 1974 р. і Закон «Про захист праці» 

(1982 р.) [192, с. 48]. 

На нашу думку, особливістю організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві Швеції є й обов’язок сторін соціального партнерства 

укладати колективний договір на визначений строк, як правило на 2-3 роки, 

після завершення дії якого сторони зобов’язуються вступити в переговори 

щодо укладення нової угоди [193, с.147-151]. В Україні, на відміну від 

Швеції, згідно зі ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» 



142 

колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не 

укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено 

договором, угодою [194]. Тому вважаємо доцільним законодавчо встановити 

максимальний термін дії колективного договору – 3 роки, зважаючи на 

позитивні наслідки такої нормативно-правової новели, передусім, у 

стимулюванні фактичного колективного вирішення питань, соціального 

діалогу, врахуванні сучасного соціально-економічного стану в показниках 

оплати праці тощо. 

Заслуговує на увагу також досвід правового регулювання у сфері 

виробничої демократії у соціалістичних країнах. Зокрема, відповідно до 

Кодексу про працю Угорської Народної Республіки 1967 р. права трудящих у 

цій сфері розділялися на дві великі групи. До першої відносилися права, 

пов’язані зі встановленням умов праці та культурно-побутовим 

обслуговуванням працівників. До другої групи належали права, направлені 

на забезпечення участі трудящих в управлінні підприємством, прийняття 

рішень на рівні підприємства (участь у роботі виробничих нарад тощо). Під 

час кодифікації законодавства про працю соціалістичних країн участь 

трудящих в управлінні виробництвом отримала широку правову основу. В 

Угорщині склався правовий інститут заводської демократії – система норм, 

що була направлена на забезпечення участі трудящих в управлінні 

підприємствами. А в Польській Народній Республіці було прийнято Закон від 

20 грудня 1958 р. про робітниче самоуправління  [134, с. 31-32, 121, 208]. 

Досліджуючи досвід організації праці в Австрії, В.А. Туманов 

відзначає, що згідно із Законом «Про колективні трудові договори» 1974 р. 

виробнича рада укладає з підприємцем угоду, в якій визначається широке 

коло виробничих, економічних і соціальних питань. В угоді стосовно 

найманих працівників зазначаються заходи щодо усунення або пом’якшення 

шкідливих наслідків змін, які відбулися в процесі виробничої діяльності. 

Угода передбачає заходи для запобігання нещасним випадкам, професійним 

захворюванням, створення належних умов праці, використання відпустки, 
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тимчасове зменшення або збільшення тривалості робочого часу, виплат, 

а також надання виплат, порядок участі в розподілі прибутку, виплати пенсій 

із фонду підприємств  [135, с. 291]. 

І.Я. Кисельов, досліджуючи питання зарубіжного трудового права, 

виділяє такі його структурні частини: а) загальні положення;                                

(б) індивідуальне трудове право; (в) колективне трудове право;                                  

(г) процесуальне трудове право; (ґ) колізійне трудове право  [143, с. 30]. 

Проведений аналіз вказує на те, що першим і головним питанням 

колективного договору чи угоди є питання організації оплати праці. 

Договірне регулювання оплати праці здійснюється системою колективних 

угод. У країнах Західної Європи національні та секторальні угоди 

передбачають: 1) мінімальну зарплату у масштабах країни або за секторами 

економіки; 2) загальний порядок індексації зарплати. На рівні галузевих угод: 

1) мінімальні тарифні ставки по основних професійно-кваліфікаційних 

групах; 2) форми і системи зарплати; 3) надбавки і доплати; 4) механізм 

індексації зарплати; 5) розміри соціальних виплат і пільг. На рівні 

підприємств, фірм і компаній: 1) тарифні ставки; 2) розміри надбавок і 

доплат; 3) порядок індексації; 4) системи участі у прибутках та акціонерному 

капіталі; 5) розміри соціальних виплат і пільг  [195, с. 44].  

Галузеві колективні договори, які дуже поширені в Італії, Франції та 

ФРН, охоплюють від двох-трьох до декількох десятків галузей, мають дуже 

загальний характер. Ці договори встановлюють мінімальну заробітну плату 

по основних професійно-кваліфікаційних групах працівників, гарантовані 

розміри надбавок за стаж, надурочну і складну роботу, преміальні системи, 

умови індексації заробітної плати, порядок надання і розміри соціальних 

виплат і пільг групам працівників [196, с. 81]. 

Питання заробітної плати і надалі залишаються провідними у змісті 

колективних договорів країн Західної Європи. Так, у Німеччині, відповідно 

до принципу «тарифної автономії», соціальні партнери самостійно 

домовляються про умови і оплату праці, але з урахуванням вимог чинного 
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трудового законодавства [197, с. 44-45]. На рівні галузі при укладенні 

колдоговору з питань заробітної плати піднімаються, перш за все, питання 

мінімальної заробітної плати і тарифних сіток, а на рівні договорів 

підприємств більшою мірою конкретизуються форми підвищення заробітної 

плати, її розмір та періодичність [198, с. 87]. Договірне визначення обсягів 

заробітної плати та інших матеріальних пільг залишається головною темою 

колективних переговорів та угод між соціальними партнерами на рівні 

підприємства (фірми, компанії), галузі, регіону і держави, включаючи 

тристоронні угоди  [199, с. 30]. У країнах Центральної та Східної Європи 

головне місце в колективних договорах займають два питання: заробітна 

плата і гарантії зайнятості [199, с. 39, 44]. 

В Данії ще в 1994 році була здійснена реформа ринку праці, що 

поклала початок докорінним змінам у поглядах і ставленні до сфери праці. 

Політика Данії полягала в тому, що, не вдаючись до скорочення пільг, 

додаткових виплат і заробітних плат, держава сприяла адаптації безробітних 

в нових умовах ринку попиту і пропозиції робочої сили шляхом поліпшення 

їхніх професійних якостей і досвіду роботи [199, с. 50]. Натомість, на 

сьогодні в Україні, на наш погляд, навпаки поширена практика 

«антикризових» колективних договорів і загалом правового регулювання в 

сфері праці, орієнтованого на зменшення обсягу пільг і відповідно утримання 

рівня соціального забезпечення, який в теперішніх фінансово-валютних 

умовах є занадто низьким у порівнянні з країнами ЄС і навіть СНД.  

Досліджуючи особливості правового регулювання організаційно-

управлінських відносин в країнах Європи, зауважимо й те, що за останні 10 

років в Європі з’явилися різноманітні варіанти робочого часу. Різко 

збільшився відсоток часткової зайнятості. Якщо в 1992 році загальний 

відсоток частково зайнятих працівників становив 14,2 відсотка, то до 2002 

року цей відсоток зріс до 18,2. Варіант часткової зайнятості вирішує цілий 

ряд проблем – зменшення безробіття, реалізацію політики пріоритету сім’ї, 

забезпечення гнучкості ринку і реорганізації робочого часу. Опитування 
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показують, що частково зайняті працівники віддають перевагу безстроковим 

трудовим договорам. Європейський Союз вживає заходів, що захищають цю 

категорію працівників, особливо в таких питаннях як рівна оплата праці, 

умови праці [157, с. 70-71]. 

Як доречно відзначає Є.Б. Френкель, законодавство про працю, 

розраховане на загальне застосування, воно не переслідує мети регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві в їх повному обсязі, 

визначення всіх або конкретних умов праці. Державної регламентації 

піддаються основні, принципові питання праці. Автор звернула увагу на 

наступну особливість законодавства розвинених зарубіжних країн – 

поєднання обмеженою законодавчої регламентації з договірним 

встановленням певних умов тим, хто користується державною підтримкою. 

У зв’язку з цим законодавча регламентація зарубіжних країн визнається 

«обмеженою». Ймовірно, що такою вона може бути тільки в країнах, які 

досягли певного рівня розвитку [157, с.118]. 

Є.Б. Френкель, здійснюючи аналіз правового регулювання колективно-

договірних відносин в зарубіжних країнах, доречно відзначає, що 

«характерною особливістю правового регулювання відносин за трудовим 

договором є прагнення законодавця створити для обох сторін договору рівні 

можливості для здійснення своїх прав. Формально працівник і роботодавець 

є рівноправними суб’єктами. Кожна зі сторін може пропонувати для 

внесення до трудового договору свої умови і відмовитися від прийняття 

умов, запропонованих іншою стороною. Водночас законодавство більшості 

країн виходить з необхідності надання працівникові певних правових 

гарантій за трудовим договором, що виражається в обмеженні ряду функцій 

роботодавця. Такий підхід законодавця пояснюється тим, що хоча 

формально-юридично працівник і роботодавець рівні, однак фактично 

можливості останнього в сфері регулювання трудових відносин суттєво 

ширші» [157, с. 107]. 
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З початку 90-х років XX ст. у зв’язку з появою нових технологій, нових 

виробництв, із збільшенням необхідності підвищення економічної 

конкурентоспроможності у Франції, наприклад, намітилася тенденція 

навчання працівників, оновлення їх знань і навичок у сфері нових технологій, 

що стало знаходити відображення в трудовому договорі. Як говорилося 

вище, дана умова підлягає обов’язковому включенню в зміст трудового 

договору, що в свою чергу повинно закріпити обов’язок роботодавця щодо 

забезпечення професійного навчання співробітників.  Більш того, адаптація 

працівників до нових умов праці як самостійний напрям була присутня і в 

політиці органів влади. 3 липня 1991 у Франції прийнято міжпрофесійні 

угоди між компаніями і працівниками, які проголосили принцип взаємодії, 

що передбачав взаємні інвестиції у загальну справу з боку роботодавця і 

працівника, у зв’язку з чим стали з’являтися нові механізми для 

стимулювання і підтримки професійної гнучкості працівників  [157]. 

Особливістю регулювання трудових відносин в Чехії та Словаччині на 

сучасному етапі є велика роль в регулюванні трудових відносин колективних 

угод, які укладаються у процесі колективних переговорів. Колективними 

угодами можуть встановлюватися заробітна плата та інші умови праці. Так, 

стаття 231 Трудового кодексу Словаччини закріплює, що «колективні угоди 

регулюють умови праці, включаючи умови про заробітну плату, відносини 

між працівником і роботодавцем тощо» [157]. Відносно цього Л.Н. Чайка 

робить доречний висновок: «Це свідчить про те, що колективні угоди мають 

переважне значення у порівнянні з трудовими договорами, включаючи 

положення про те, що будь-яка норма трудового договору, що суперечить 

колективній угоді, є незаконною» [157, с.136]. 

Отже, європейський досвід у сфері правового регулювання 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві є доволі багатим, 

тому дстатньо обґрунтованою є позиція В.В. Жернакова щодо його 

запровадження в національне трудове законодавство відповідно до вимог 

Європейського Союзу. Як доречно відзначає автор, процес євроінтеграції 
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слід аналізувати також і в контексті загальної проблеми міжнародно-

правового регулювання праці. Продовжуючи свою думку, науковець 

наголошує: « Для розвитку трудового права України не варто необдумано 

використовувати досвід правового регулювання соціально-трудових відносин 

у країнах Європи, який не забезпечує високий рівень соціально-економічних 

прав працівників… Самобутність вітчизняного трудового права полягає, 

зокрема, в істотній соціальній спрямованості його норм, що залишилася нам 

у добру спадщину від часів Радянського Союзу, та яку слід розцінювати як 

надбання нашої високої правової культури. Отже, трансформація трудового 

права України під впливом європейської інтеграції має відбуватися з 

дотриманням таких принципових положень як поступовість, послідовність, 

продуманість, довгострокова стратегія, обов’язковість перехідного періоду 

адаптації. Тому питання вибору між до корінним реформуванням трудового 

права України та поступовим удосконаленням законодавства про працю під 

впливом стандартів ЄС видається риторичним» [157, с. 115, 118]. 

Таким чином, можна відзначити, що дослідження європейського 

досвіду регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому 

праві свідчить про те, що однією з головних тенденцій є практика фактичної 

участі трудового колективу в управлінні підприємством, яка направлена на 

вирішення питань соціального й економічного розвитку трудового колективу 

підприємства та роботодавця, що здебільшого врегульовується шляхом 

ведення переговорів між зазначеними суб’єктами [200, с.189-194]. 

Позитивним для України вважаємо, передусім, мирний метод соціального 

діалогу між суб’єктами трудових правовідносин у вирішенні трудових 

конфліктів, що виникають в межах організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві. Також пропонуємо в ст. 9 Закону України «Про колективні 

договори та угоди» закріпити максимальний термін укладення колективного 

договору, угоди – 3 роки, задля підвищення ролі суб’єктів соціального 

партнерства і забезпечення можливості своєчасного врахування та адаптації 
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до змін соціально-економічного та політико-правового становища в державі 

тощо. 

 

 

2.4 Досвід США, Канади та Латинської Америки правового 

регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві 

 

Напередодні прийняття Трудового кодексу України в наукових колах і 

кулуарах влади активізувалася робота по вивченню як позитивного, так і 

негативного міжнародного досвіду з правового регулювання, у тому числі 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, якість і 

адекватність якого, без сумнівів, є запорукою ефективності функціонування 

інститутів соціального партнерства і безпосередньо трудових правовідносин 

у суспільстві. Проте, як правило, переважна увага звертається на 

європейський досвід, враховуючи тенденцію до інтеграції України в ЄС, тоді 

як поза увагою залишається практика інших впливових країн світу. 

Питання колективно-правового регулювання трудових правовідносин 

знаходять своє висвітлення в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, серед яких: Н.Б. Болотіна, С.В. Венедіктов, Г.С. Гончарова,             

В.В. Жернаков, І.Я. Кисельов, А.Р. Мацюк, В.М. Новіков, П.Д. Пилипенко, 

О.І. Процевський, В.І. Прокопенко, В.Г. Ротань, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева 

та ін. Проте, незважаючи на значний науковий доробок, міжнародний досвід 

деяких країн щодо правового регулювання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві досліджений фрагментарно і потребує 

подальшого вивчення. Тому актуальним є дослідження практики США, 

Канади та країн Латинської Америки у правовому регулюванні 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Варто зазначити, що англосаксонський тип трудового права 

характеризується значною роллю колективних договорів у регулюванні 

найважливіших аспектів трудових відносин, умов праці, особливою роллю 
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судів, рішення яких мають силу прецедентів. Роль законодавства також 

велика, але головним чином в таких сферах як положення щодо профспілок, 

регулювання страйків, порядок колективно-договірного регулювання праці. 

Законодавство закріплює не стільки мінімальні норми праці, скільки 

процедуру взаємовідносин сторін колективних договорів, порядок 

формування ними норм праці. Для реалізації цієї процедури створюються 

спеціальні адміністративні та судові органи. Колективно-договірні угоди є 

головними інструментами регулювання таких питань як робочий час, 

відпустки, дисципліна праці, а в деяких країнах (США, Канада) ці угоди 

майже цілком регламентуються трудовим договором. У регулюванні 

трудового договору дуже значна роль судової практики (загального права), 

яка на казуїстичній основі застосовує специфічні критерії (ступінь 

підлеглості, підконтрольність, інтегрованість працівника на підприємстві, за 

якими трудовий договір відрізняється від договорів цивільного права 

(підряду , доручення). Підприємницькі повноваження з розірвання трудового 

договору, як правило, ширше, ніж в трудовому праві європейських 

континентальних країн. Законодавство не передбачає утворення на 

підприємствах органів представництва трудових колективів, будь-яких 

інституційних форм співучасті працівників і профспілок в управлінні 

корпораціями; така співучасть здійснюється головним чином через 

колективні договори і діяльність профспілок. Положення профспілок на 

підприємствах більшою частиною визначено в колективних договорах. Це 

особливо характерно для США та Канади, де ці питання частково 

регулюються законодавством [143, с. 56]. 

Наприкінці ХІХ ст. розвиток організаційно-управлінських відносин 

поширюється й на США. У 1886 р. виробник сигар С. Гомперс утворив 

Американську федерацію праці, куди увійшли профспілки ремісників. 

Найбільш важливим завданням профспілки було ведення переговорів щодо 

укладення колективних договорів. Загалом же американські профспілки 

зосереджували увагу на проведенні переговорів з роботодавцями та 
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представництві інтересів працівників у випадку конфліктів із адміністрацією 

підприємств  [144, с.67]. 

Здійснюючи аналіз досвіду врегулювання правовідносин у сфері 

організації та управління працею в Сполучених Штатах Америки, доречно 

відзначити наступне. На відміну від соціально-трудового законодавства країн 

Західної Європи, наголошують певні фахівці з трудового права західних 

країн, закони США не вимагають наділення працівників правом обирати 

своїх представників у раду директорів або брати участь у її роботі, як, 

наприклад, це має місце у Німеччині  [130, с. 70, 73, 77]. 

Закон США про трудові відносини (Закон Вагнера), прийнятий 

у 1935 р., не лише вперше в історії цієї країни офіційно визнав права 

профспілок, але й передбачив законодавчі гарантії цих прав. У ст.  7 Закону 

перераховувалися права робітників, порушення яких входило до поняття 

«нечесна трудова практика» підприємців. Останнім, зокрема, заборонялося: 

(а) втручатися у створення робітничих організацій, у тому числі і шляхом їх 

фінансування (заборона «компанійських союзів»), (б) дискримінувати членів 

профспілки при прийомі їх на роботу (санкціонувалася практика «закритого 

цеху»), (в) відмовлятися від укладення колективних договорів із належним 

чином обраними представниками робітників. Закон при цьому закріплював 

так зване «правило більшості», за яким від імені робітників у договірних 

відносинах із підприємцем могла вступати лише та організація, яка 

визнавалася більшістю робітників. Закон Вагнера також закріплював право 

робітників на страйк. Але всім своїм змістом він був спрямований на 

мінімізацію підстав для масових конфліктів. З цією метою був створений 

новий орган – Національне управління з трудових відносин, на яке був 

покладений обов’язок розглядати скарги робітників на «нечесну трудову 

практику» підприємця. Рішення цього органу могли бути скасовані тільки в 

судовому порядку  [201, с. 189-190].  

До числа фундаментальних законодавчих актів насамперед 

відносяться: Закон Вагнера (1935 р.), що узаконив право робітників на 
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створення профспілок, ведення колективних договорів, на страйк; Закон про 

справедливі трудові стандарти (1938 р.), що встановив, зокрема, федеральний 

мінімум погодинної оплати праці (з 25 центів в 1938 р. мінімальна ставка 

зросла до 40 центів в 1941-1945 р. і згодом підвищувалася протягом кожного 

десятиліття в 2-6 разів); Закон про трудові відносини Тафта-Хартлі (1947 г.), 

що заборонв багато форм страйкової боротьби та додав перелік положень про 

нечесну трудову практику, боротьбу з корупцією в профспілках, надзвичайні 

заходи, що запроваджуються у зв’язку з великим страйком, роль президента в 

такій ситуації тощо; Закон Лендрама-Гріффина (1959 г.), що вимагав 

звітності й гласності з питань, які стосуються взаємин між профспілками й 

наймачами, регламентував процедуру виборів посадових осіб і фінансову 

діяльність профспілок, а також відносини між членами організацій і їхніх 

керівників і деякі інші аспекти діяльності союзів; Закон про рівну оплату 

(1963 р.), відповідно до якого роботодавець зобов’язаний платити жінці не 

менше ніж чоловікові за рівну працю; Закон про цивільні права (1964 р.), що 

забороняв дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри, національного 

походження, статі й релігійних переконань у різних сферах соціального 

життя, у тому числі при найманні на роботу, у процесі праці, звільненні 

тощо; Закон про недопущення дискримінації в сфері зайнятості у зв’язку з 

віком (1967 р.), що заборонив дискримінацію за віком при прийманні на 

роботу й обов’язкове звільнення на пенсію; Закон про реабілітацію інвалідів 

(1973 р.), який заборонив дискримінацію інвалідів державними відомствами, 

підрядниками й субпідрядниками, що працюють по контрактах з 

федеральною владою, а також організаціями, що одержують федеральну 

допомогу; Закон про інвестиції в робочу силу (1998 р.), що вступив в силу в 

червні 2000 р., який передбачає розвиток професійної орієнтації й 

підготовки, у тому числі забезпечення громадян необхідною інформацією 

для кращої орієнтації на ринку праці й вибору найбільш підходящого курсу 

професійної підготовки  [201, c. 54-60]. 
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Закон Вагнера (прийнятий у 1935 р. в кризовій ситуації, що 

переслідував не в останню чергу політичні цілі Ф. Рузвельта перед черговими 

виборами) створив певний дисбаланс політичних сил, обмежуючи свободу 

дій, «нечесну трудову практику» тільки підприємців, що не могло не 

викликати бурхливого протесту з їхнього боку. Боротьба навколо Закону 

1935 р. почалася відразу ж після його прийняття. В неї включилися створена 

у цей час антирузвельтівська організація «Американська ліга свободи», а 

також такі великі організації американського бізнесу як «Національна 

асоціація промисловців», «Торгова палата» та ін.  До 1937 р. боротьба велася 

за визнання закону неконституційним, потім за перегляд його Конгресом, в 

якому за наступні 10 років було розглянуто 200 відповідних законопроектів. 

У 1947 р. такий перегляд відбувся, був прийнятий Закон Тафта-Хартлі, який 

діє до цього часу. 

Закон Тафта-Хартлі покликаний був створити механізм припинення 

незаконних страйків, а також запобігти політизації профспілок. Досягнення 

цих цілей правлячі кола бачили в проведенні політики подальшої інтеграції 

профспілок в регулюючий соціальні відносини державний механізм, а також 

у наділенні президента значними правами для запобігання конфліктів у 

промисловості, особливо тих, які загрожували громадській безпеці. Закон 

припиняв дію ряду напрямків «нечесної трудової практики» профспілок: 

забороняв деякі види страйків, в тому числі вторинні бойкоти (тобто бойкоти 

тих підприємців, які не були безпосередніми наймачами страйкуючих 

робітників), страйки солідарності, пікетування підприємств з тим, щоб 

домогтися від підприємця укладення договору з профспілкою, який не 

пройшов встановленої законом процедури його офіційного визнання, страйки 

державних службовців, страйки, що створюють загрозу національній безпеці, 

тощо. Допустимі форми страйків обумовлювалися низкою умов: введенням 

двомісячного «охолоджувального періоду», обов’язковим повідомленням 

підприємця про намір провести страйк, голосуванням робітників перед 

оголошенням страйку. 
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На основі спеціального положення закону про захист прав робітників 

від профспілок була значно посилена правова регламентація діяльності 

профспілок, зокрема закон докладно регулював порядок укладення 

колективних договорів, розглядав, яким умовам повинна відповідати 

профспілка, що домагається права участі в колективно-договірних 

відносинах, вимагав від керівників профспілок підписки про непричетність 

до діяльності комуністичної партії , подачі щорічних звітів Міністерству 

праці про свої фінансові справи тощо. Профспілкам було відмовлено в праві 

робити внески у виборчі фонди осіб, які домагаються обрання на федеральні 

посади. Закон Тафта-Хартлі при всій своїй антипрофспілковій спрямованості 

призвів до жорсткішого впорядкування відносин між працею і капіталом, 

вніс свою частку в досягнення згоди між ними і тим самим сприяв зміцненню 

політичної стабільності, в чому інтереси американських підприємців та 

американських профспілок ніколи не розходилися  [201, с. 584-585]. 

З метою доповнити Національний закон про трудові відносини, 

полегшити посередництво у спорах, що впливають на ділову активність, 

урівняти відповідальність наймачів і працівників у 1947 р. був прийнятий 

уже згаданий Закон Тафта-Хартлі. Він визнавав, що з боку наймача безчесно 

вдаватися до дискримінації у наближенні і продовженні строків найму 

з метою сприяння або протидії участі у будь-яких трудових організаціях; 

відмовлятися від колективних переговорів з представниками тих, хто 

наймається. У свою чергу, з боку трудової організації або її представників 

було безчесним брати участь або сприяти тим, хто наймається до будь-якого 

наймача, й заохочувати до участі у страйку; змусити або поставити вимогу 

будь-якому наймачеві, щоб він визнав або вів переговори з робітничою 

організацією як із єдиним представником своїх робітників  [201, с. 191-192]. 

За останні десятиліття у колдоговірній практиці західних країн і, в 

першу чергу, США з’явилися такі нові явища як «колдоговори-поступки» та 

«двоярусні» договори, основне призначення яких – допомогти підприємцям 

знизити затрати на оплату робочої сили в умовах несприятливої економічної 
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кон’юнктури в країні  [201, с. 128]. Прикладом таких угод, у розрізі 

вирішення проблеми посилення «гнучкості» ринку праці, є так звана «угода 

на перспективу». Ця угода має найбільш загальний характер, бо стосується 

всього персоналу і переслідує мету мотивації працівників до праці та 

розширення їх можливостей у сфері трудової кар’єри. Головна ідея угоди 

полягає в тому, щоб в процесі планування виробництва систематично і 

заздалегідь визначити обсяг необхідних людських ресурсів  [201, с. 66]. 

Дотепер найважливіший елемент американської моделі (яка широко 

використовується у країнах Західної Європи і в Японії) – класифікація робіт 

або їх оцінка за допомогою факторного аналізу. Аналіз робіт у фірмах 

проводиться за допомогою спеціальних довідників, схожих на вітчизняні 

тарифно-кваліфікаційні довідники, але у них надається опис робіт не тільки 

робітників, але й усіх інших професійних груп. Такий довідник пропонує 

проводити аналіз робіт за наступними напрямами: а) інформаційних даних, б) 

людей, в) предметів. Ці робочі функції поділяються на елементи і кодуються. 

В результаті аналізу на підприємстві складається карта робіт, в якій дається 

опис кожного виду робіт і посадові інструкції для працівників [201, с. 50-51]. 

Ведучи мову про досвід правового врегулювання організаційно- 

управлінських відносин в Канаді, необхідно відзначити, що трудове 

законодавство цієї країни, як і більшості країн світу, є кодифікованим. 

Структурно трудовий кодекс Канади складається з 16 розділів та 265 статей. 

Що стосується питань, пов’язаних з організацією та управлінням працею на 

підприємствах, діяльності профспілкових організацій, ведення колективних 

переговорів, то ці питання детально регламентуються в розділі III 

«Придбання і припинення права на ведення колективних переговорів», 

розділі IV – «Ведення колективних переговорів і колективних договорів», 

розділі V – «Примирення і перша конвенція», розділі VІ «Зобов’язання, щодо 

страйків та локаутів» [201]. 

Конституція Канади окреслює юрисдикцію у виданні законів про 

працю не тільки федерального парламенту, але і провінцій, причому 
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повноваження федерації в цій сфері обмежені, так як федеральні закони про 

працю поширюються лише на 10% працівників  [143, с. 58]. Варто звернути 

увагу й на те, що в Канаді боротьба профспілок за поліпшення економічного 

становища працівників найтіснішим чином була пов’язана з  боротьбою за 

визнання в загальнодержавному масштабі їх права на організацію і укладення 

колективних договорів. Проголосивши ще в 1940 р в числі основних 

принципів трудових відносин право працівників на організацію і бажаність 

проведення колективних переговорів і укладення трудових угод, уряд тільки 

в 1944 р закріпив в законодавчому порядку ці права і створив спеціальний 

адміністративний орган з проведення їх у життя, відзначає                     М.Г. 

Франгулян  [202, с. 11]. 

Найголовнішим підсумком минулого півстоліття є офіційне визнання 

існування та діяльності профспілок, причому як на федеральному, так і на 

місцевому рівні. Прийняття Закону 1948 року, безумовно, є визначальним у 

подальшому розвитку сучасної системи трудових відносин в Канаді. В 1971 

він увійшов складовою частиною в Трудовий кодекс Канади під назвою 

«Трудові відносини». Прийняття цього акта, а потім законів про трудові 

відносини на провінційному рівні (в середині 50-х років) означало, що 

трудові відносини та їх регулювання з цього часу стають важливою 

складовою частиною соціальної політики держави  [202, с. 12]. 

У середині XX століття канадське профспілкове законодавство 

продовжувало розвиватися, особливо в таких секторах як будівництво, 

транспорт, комунальні послуги та державний сектор. Основними 

професійними спілками, що діяли в Канаді у 1945-1965 рр., були Канадська 

конфедерація праці (ККТ) і професійний і робітничий конгрес Канади 

(ПРКК), які об’єдналися в 1956 р в Канадський робітниий конгрес (КРК). У 

60-і роки в Канаді були прийняті федеральні і провінційні закони, які 

регламентують широке коло питань з праці. Основне місце в законах, що 

регулюють трудові відносини, займає колективно-договірна процедура. У 

1971 р. основні закони, що регулюють трудові відносини в сферах, які 
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перебувають під федеральною юрисдикцією, були об’єднані в Трудовий 

кодекс Канади, що складається з п’яти частин. Кодекс являв собою 

інкорпорацію і часткову консолідацію трудового законодавства. Провінційні 

закони з праці, в основному, слідували за федеральним законом. Вирішальна 

роль в процесі колективно-договірного регулювання належала радам з 

трудових відносин (СТО) – федеральній і провінційним. Важливо відзначити, 

що саме особи, які працюють за наймом, вирішували питання, яким чином 

вони будуть взаємодіяти з роботодавцем – колективно чи індивідуально. 

Якщо профспілці вдавалося довести, що його підтримує більшість, вона 

отримувала право представляти певну групу працівників за наймом, яка 

іменувалася «договірною одиницею». Важливо, що Трудовий кодекс Канади 

покладає на уповноважений орган профспілки «обов’язок справедливого 

представництва». Ст. 37 Кодексу говорить, що профспілка «не повинна діяти 

довільним, дискримінаційним або недобросовісним чином» відносно 

працівників, яких вона представляє  [202, с. 14]. 

Однією зі специфічних рис трудового законодавства Канади у сфері 

врегулювання організаційно-управлінських відносин є те, що «федеральне 

трудове законодавство Канади передбачало також обов’язкову процедуру для 

вирішення конфліктів, що виникають при укладенні колективного договору. 

Канадське трудове право не регулювало безпосередньо зміст колективних 

переговорів, за винятком мінімальних трудових стандартів. Самі сторони 

повинні були укладати угоди. Важливо підкреслити, що в період дії 

положень колективного договору заборонялося проводити страйки та 

локаути і вимагалося, щоб кожен договір містив положення про примусове 

вирішення конфліктів, що виникли під час дії колективного договору, в 

арбітражі» [202, с. 15]. 

У 1985 р. для реалізації положень Конституції основні закони, що 

регулюють трудові відносини в сферах, які перебувають під федеральною 

юрисдикцією, були об’єднані в Канадський Трудовий кодекс. Невід’ємною 

частиною прийнятого Трудового кодексу, починаючи з 1985 р., став Акт про 
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трудові відносини. У прийнятому Трудовому кодексі отримала закріплення 

передбачена ще до Конституції 1982 р. норма, згідно з якою кожен працівник 

має право приєднатися до будь-якого профспілки за своїм вибором і брати 

участь в її правовій діяльності  [202, с. 16].  

Підводячи підсумки розвитку законодавства про профспілки Канади в 

50-ті – 90-ті роки ХХ ст., необхідно відзначити, що в цей час виникає 

практика укладення колективних договорів на підприємствах, які повинні 

були містити основні положення про права та обов’язки робітників і 

підприємців. За допомогою механізму колективних договорів профспілки 

захищали працівників від ряду негативних наслідків раціоналізації 

виробництва. Прогресивні профспілки боролися за право участі трудящих у 

вирішенні важливих виробничих і соціальних питань. У ході переговорів 

висувалися вимоги про обмеження звільнень, про виплату працівникам, яких 

звільняють, додаткової допомоги, про гарантії збереження заробітної плати, 

про перекваліфікацію працівників за рахунок підприємства [202, с. 15]. 

Однією зі специфічних рис трудового законодавства Канади у сфері 

врегулювання організаційно-управлінських відносин є факт «профспілкового 

монополізму», що виражається в: а) зобов’язанні роботодавця приймати на 

роботу лише членів певної профспілки, які повинні залишатися в її складі для 

збереження зайнятості (закрите підприємство closed shop); б) можливості 

роботодавця наймати працівників за своїм вибором, з обов’язковим вступом 

останніх до профспілки у визначені терміни (обов’язкове членство в 

профспілці union shop); в) обов’язку працівників незалежно від членства в 

профспілці сплачувати профспілкові внески, якщо навіть приналежність до 

профспілок не служить умовою прийому на роботу і збереження робочого 

місця (агентський цех agency shop); г) обов’язку роботодавця, дотримуючись 

принципу переважного вибору, в ході найму віддавати перевагу членам 

профспілки (preference clauses) [203, с.28]. 

В.І. Сперанський та О.В. Нетеребський, досліджуючи досвід Канади 

щодо організаційно-управлінських відносин у сфері праці, підкреслюють, що 
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потрібно налагоджувати співпрацю між профспілками з різних країн світу. 

«Якщо ринкові загрози загальні та аргументація, яку роботодавці 

пред’являють профспілкам, однакова в різних країнах, то вирішувати 

проблеми потрібно на глобальному рівні. Насправді складно домогтися 

навіть ефективної роботи профспілки і вирівнювання стандартів на 

загальнонаціональному рівні. Чітке розуміння профспілковим активом 

основних напрямків діяльності в ринкових умовах, навчання технологіям їх 

реалізації, проведення організаційного зміцнення профспілок – вимоги 

сьогодення»  [204, с. 19]. 

Північноамериканську угоду про співпрацю у сфері праці, укладену 

між Канадою, Мексикою та США в 1993 р. [205, 206, 207], побудовано на 

абсолютно іншої філософії, ніж акти ЄС. Якщо документи Європейського 

Союзу засновані на ідеї поступового зближення законодавства у 

відповідному просторі, то Північноамериканська угода є додатковим актом 

до Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (North American Free 

Trade Agreement, NAFTA) [208]. Вона виступає скоріше інструментом 

протекціонізму в сфері праці. Незважаючи на те, що в преамбулі Угоди як 

його основної мети вказується на поліпшення умов праці, реальним 

завданням Північноамериканської угоди є захист від торгової конкуренції, 

викликаної недостатнім наданням трудових прав працівникам. Ця угода, по 

суті, є своєрідною платою за доступ на внутрішній ринок в рамках угоди 

NAFTA. 

Північноамериканська угода закріплює одинадцять принципів у сфері 

праці: 1) свобода об’єднання та захист права на організацію; 2) право на 

ведення колективних переговорів; 3) право на страйк; 4) заборона примусової 

праці; 5) обмеження і захист дитячої праці; 6) мінімальні трудові стандарти, 

такі як мінімальна заробітна плата і оплата понаднормових робіт, включаючи 

осіб, на яких не поширюються колективні договори; 7) заборона 

дискримінації; 8) рівна оплата чоловікам і жінкам за однакову роботу;                         
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9) запобігання нещасним випадкам на виробництві та травмам;                               

10) компенсаційні виплати; 11) захист працівників-мігрантів. 

На держави, які підписали Угоду, накладається шість основних 

зобов’язань. По-перше, це зобов’язання встановлювати і підтримувати високі 

трудові стандарти (ст. 2). Зазначене зобов’язання будується на основі 

взаємності, тобто, якщо держава не встановила того чи іншого трудового 

стандарту, то вона не може вимагати на підставі цієї угоди дотримання 

даного стандарту від інших держав. Слід також звернути увагу на те, що 

мова йде виключно про внутрішнє законодавство. В Угоді немає посилань на 

норми МОП та на інші міжнародні акти у сфері праці. По-друге, відповідно 

до ст. 3 Угоди, держави зобов’язані забезпечувати ефективне виконання 

свого трудового законодавства з допомогою уповноважених державних 

органів. По-третє, як вказується в ст. 4, недержавні суб’єкти трудового права 

повинні мати доступ до процедур, що дозволяє застосовувати національне 

трудове право і колективні договори. В контексті даної статті Угоди під 

«трудовим правом» слід розуміти охорону праці, трудові стандарти, 

колективні відносини і права працівників-мігрантів. По-четверте, кожна зі 

сторін повинна забезпечити належні процесуальні правила (відкритість 

слухань; право представляти інформацію і свідчити; письмові рішення, 

засновані на слуханнях, в яких сторони мали можливість висловитися; 

неупередженість трибуналів та судів, а також наявність необхідних засобів 

забезпечення судового захисту – штрафів, тюремного ув’язнення) (ст. 5 

Угоди). По-п’яте, у відповідності зі ст. 6 Угоди трудове право кожного з 

учасників має бути прозорим, тобто всі трудові норми повинні перебувати у 

відкритому доступі. По-шосте, сторони Угоди повинні забезпечувати 

інформацію про застосування діючих норм трудового права, а також сприяти 

загальнодоступному утворенню в сфері свого трудового права (ст. 7) [209,                       

с. 136-137]. 

Досліджуючи практику правового регулювання організаційно-

управлінських правовідносин, варто зазначити, що в США й Канаді страйки 
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протягом дії колективного договору заборонені законом. Крім того, в США, 

Канаді в колективні договори включено «умову про соціальний мир», тобто 

про відмову від страйків і локаутів в період дії колективного договору або 

положення про обов’язкове мирне вирішення трудового конфлікту через 

арбітраж, що означає фактично відмову від страйку до вичерпання мирної 

процедури розгляду конфлікту. «Умова про соціальний мир» може бути 

відносною, інакше кажучи, діяти тільки відносно питань, урегульованих 

колективним договором, або абсолютною, повністю виключаючи страйки і 

локаути в період дії колективного договору [143, с. 150]. 

Відзначимо й те, що типовий для досліджуваних країн колективний 

договір – це об’ємний документ, що має багату за змістом нормативну 

частину. Вона включає регламентацію питань заробітної плати (тарифні 

ставки, понадтарифні надбавки, додаткові виплати), робочого часу, часу 

відпочинку та інших умов праці. Але поряд з цим колективні договори 

містять нормативні положення, що стосуються пенсійного забезпечення 

(заводські пенсії та допомоги), соціально-побутового обслуговування 

працівників, нормування та організації праці, режиму роботи, структури та 

забезпечення зайнятості, розподілу робочої сили, охорони праці та техніки 

безпеки, дисциплінарних правил, прав профспілок на підприємствах, 

виробничого навчання та професіональної підготовки кадрів, умов найму та 

звільнення, порядку розгляду трудових спорів, обмеження підрядних 

договорів. Нерідко в законах зазначається, що колективні договори можуть  

містити будь-які положення, що стосуються взаємовідносин підприємців і 

працівників  [210, с. 420]. 

Існує значна національна специфіка відносно процедури укладення 

колективних договорів в США, Канаді й країнах Латинської Америки, де 

законодавство зобов’язує підприємців вступати в переговори про укладення 

колективного договору і вести їх сумлінно, але не встановлює обов’язки 

укладати такі договори  [210, с. 422]. 
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Крім того, в законодавстві і особливо в конституціях багатьох держав 

Латинської Америки містяться загальні положення та декларації, що 

відображають ідеї «соціального католицизму», які високо оцінюють роль 

праці в житті суспільства, заявляють про її пріоритет по відношенню до 

капіталу і розглядають трудове право як важливий інструмент досягнення 

соціальної справедливості. Хоча рівень правових гарантій у сфері праці в 

країнах Латинської Америки в цілому нижчий, ніж у розвинених країнах 

Заходу, деякі латиноамериканські держави встановили для працівників 

пільги, які відсутні на Заході, чи навіть перевершують західні стандарти. 

Наприклад, мексиканське законодавство зобов’язує підприємців надавати 

своїм працівникам житло; законодавство Колумбії встановлює 18 святкових 

днів на рік. Специфіка правового регулювання праці в країнах Латинської 

Америки пояснюється цілим рядом факторів: особливостями індустріалізації, 

розвитку капіталізму, соціальної структури суспільства, ролі держави, 

класової боротьби в цьому регіоні; схильністю правлячих кіл у відповідь на 

революційні виступи мас йти на часткові поступки в цілях ослаблення 

профспілок, пом’якшення гостроти соціальних протиріч; особливостями 

політичної історії, яка характеризується встановленням в ряді країн 

авторитарно-популістських режимів; впливом християнсько-соціальної 

ідеології, лівих партій і бойових профспілок; впливом міжнародних трудових 

стандартів, а також рядом інших факторів, розгляд яких виходить за рамки 

цієї книги. Стаття 1 Трудового кодексу Коста-Ріки, прийнятого в 1943 р., 

проголошує, що Кодекс ґрунтується на християнських принципах соціальної 

справедливості, а в Колумбії встановлено, що звичай застосовується як 

джерело трудового права тільки в тому випадку, якщо він не суперечить 

принципам християнської моралі. Рівень ратифікації конвенцій МОП 

країнами Латинської Америки відносно високий. До початку 1998 р. число 

ратифікацій складає: Аргентина – 69, Болівія – 45, Бразилія–  83, Чилі – 48, 

Коста-Ріка – 48, Домініканська Республіка – 28, Еквадор – 56, Сальвадор –  

20, Гватемала – 71, Гондурас  –21, Мексика – 76, Нікарагуа – 58, Панама – 71, 
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Парагвай – 35, Перу – 67, Уругвай – 102, Венесуела – 52, Колумбія – 53  [90, 

с. 323-324]. 

Аналізуючи розвиток трудового законодавства в країнах Латинської 

Америки, І.Я. Кісильов доречно відзначає: «Можна виділити чотири риси, які 

характеризують трудове право країн Латинської Америки. 1. Основні 

положення та конкретні норми трудового права фігурують майже в усіх 

конституціях латиноамериканських країн. Це стало традицією після 

прийняття в 1917 р Конституції Мексики, в якій (вперше в історії) питання 

правового регулювання праці були підняті на конституційний рівень. У цю 

Конституцію у вигляді особливого розділу ( ст. 123, що складається з 31 

пункту) був включений своєрідний «міні-кодекс праці», в якому не тільки 

проголошувалися основні трудові права працівників, а й фіксувалися 

найважливіші норми, що увійшли згодом в трудові кодекси всіх країн. 

Конституція Мексики, яка втілила концепцію «соціального 

конституціоналізму», стала зразком для багатьох латиноамериканських 

конституцій (Бразилії, Сальвадору, Гватемали, Перу, Гондурасу), а також 

конституцій ряду західноєвропейських країн, прийнятих після Другої 

світової війни, особливо конституцій Іспанії та Португалії.                                        

2. Латиноамериканські країни мають, як правило, кодифіковане трудове 

законодавство у вигляді трудових кодексів (Бразилія, Мексика, Чилі, 

Еквадор, Болівія, Коста-Ріка, Нікарагуа, Гватемала, Панама, Парагвай, 

Колумбія, Домініканська Республіка, Гондурас) та спеціальних законів про 

працю, рівнозначних трудовим кодексам (Венесуела, Болівія). Відзначимо, 

що в ряді країн (Бразилія, Мексика, Панама) діють трудові «кодекси-

енциклопедії», в яких налічується  більше тисячі статей. 3. Серед джерел 

трудового права переважаюче значення має законодавство. Колективно -

договірне регулювання праці розвинене слабо, а в деяких країнах майже 

повністю відсутнє. 4. У багатьох країнах відносно високий рівень 

індивідуальних трудових прав традиційно поєднується з антипрофспілковим 

законодавством, встановленням урядового контролю за профспілками, 
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обмеженнями права на страйк, легалізацією локаутів» [90, c. 325]. Акцентує 

увагу на особливостях й у цілому права країн Латинської Америки серед 

правових систем сучасності і І. Биля-Сабадаш [211, с. 199-208]. 

Отже, проаналізувавши досвід США, Канади та країн Латинської 

Америки в регулюванні організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, приходимо до висновку, що в цих країнах інституту колективних 

договорів відведена значна роль у регулюванні найважливіших аспектів 

трудових відносин. При цьому законодавство закріплює не стільки 

мінімальні норми праці, скільки процедуру взаємовідносин сторін 

колективних договорів і порядок формування ними таких норм. У той же час 

не практикується утворення на підприємствах органів представництва 

трудових колективів, а співучасть працівників і профспілок в управлінні 

реалізується головним чином через колективні договори і діяльність 

профспілок, положення яких на підприємствах визначено в колективних 

договорах, зважаючи на те, що в США та Канаді ці питання лише частково 

регулюються законодавством. Попри це, однією з специфічних рис трудового 

законодавства Канади у сфері врегулювання організаційно-управлінських 

відносин є факт «профспілкового монополізму». Крім того, законодавство 

більшості держав Латинської Америки побудовано на ідеях «соціального 

католицизму», що знаходять своє втілення в діяльності профспілок і змісті 

колективних договорів. Тісно пов’язаною з ними є й «умова про соціальний 

мир», що виступає основою вирішення колективних трудових спорів, яку 

доцільно запровадити і в Україні. Також існує значна національна специфіка 

відносно процедури укладення колективних договорів в США, Канаді й 

країнах Латинської Америки, де законодавство не встановлює обов’язки 

укладати такі договори, хоча й зобов’язує підприємців вступати в переговори 

про укладення колективного договору. Цікавою практикою вважаємо 

укладення в США «колдоговорів-поступків» та «двоярусних» договорів в 

умовах несприятливої економічної кон’юнктури в країні, що варто взяти до 

уваги в сучасних умовах господарювання в Україні. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Обґрунтовано, що нормативно-правове регулювання організаційно-

управлінських відносин у сфері праці полягає у комплексному застосуванні 

централізованого та локального регулювання. Під централізованим 

нормативно-правовим регулюванням організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві розуміємо правотворчу та правозастосовну діяльність 

органів державної влади та місцевого самоврядування із визначення та 

забезпечення мінімальних державних стандартів у сфері праці і, зокрема, 

щодо її організації та управління, дотримання гарантій прав суб'єктів 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві. Відповідно 

локальним нормативно-правовим регулюванням організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві є діяльність роботодавця, 

трудового колективу або їх представників з правової регламентації даних 

правовідносин на договірній основі на конкретному підприємстві (в установі, 

організації, їх об’єднанні) за допомогою локальних правових актів, що 

містять норми трудового права, з метою заповнення прогалин у трудовому 

законодавстві та його доповнення з урахуванням потреб  того чи іншого 

суб’єкта організаційно-управлінських відносин у сфері праці. 

2. Нормативно-правове регулювання організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві здійснюється шляхом розробки, прийняття та 

застосування системи норм трудового права, яку запропоновано представити 

наступним чином:  

1) централізоване нормативно-правове регулювання: 1.1) Конституція 

України; 1.2) Кодекс законів про працю України, Господарський кодекс 

України та інші кодифіковані акти у сфері регулювання організаційно -

управлінських відносин у трудовому праві; 1.3) Закони України «Про 

колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог», «Про охорону праці», 

«Про оплату праці», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні 
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підприємствами, установами, організаціями», «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та 

гарантії їх діяльності» та ін.; 1.4) Укази Президента України; 1.5) Постанови  

Кабінету Міністрів України; 1.6) накази Міністерства соціальної політики та 

інших центральних органів влади; 1.7) нормативно-правові акти органів 

місцевого самоврядування з організації та управління працею; 1.8) галузеві та 

національні колективні угоди та ін.; 

2) локальне нормативно-правове регулювання: 2.1) колективні 

договори; 2.2) правила внутрішнього трудового розпорядку; 2.3) посадові 

інструкції, інструкції з охорони праці; 2.4) положення про оплату праці, про  

преміювання, графіки відпусток та ін.; 2.5) накази, розпорядження 

роботодавця та інші локальні акти. 

3. Визначено, що нормативно-правове регулювання організаційно-

управлінських відносин в трудовому праві, які мають місце на сучасному 

етапі розвитку України, характеризується своєрідним симбіозом 

законодавчих норм та норм локального врегулювання. Причому, якщо перша 

група норм, мається на увазі централізоване регулювання, встановлює 

мінімальні гарантії забезпечення трудових та тісно пов’язаних з ними прав 

громадян на реалізацію своїх можливостей та здібностей, то інша група норм 

(локальні) дає можливість як роботодавцю, так і найманому працівникові на 

договірній основі, в залежності від особливостей конкретного підприємства, 

галузі народного господарства та інших чинників, врегульовувати необхідні 

виробничі питання з метою забезпечення ефективного функціонування 

конкретного підприємства. 

4. У результаті дослідження сучасного стану нормативно-правового 

регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

України виокремлено наступні характерні риси: 1) переважає договірне 

(колективно-договірне) регулювання; 2) комплексне застосування 

централізованого та децентралізованого методів правового регулювання з 

домінуванням останнього; 3) більшість організаційно-управлінських 
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відносин регулюється за допомогою локальних правових норм (колективний 

договір, правила внутрішнього розпорядку, інструкції про охорону праці, 

положення про оплату праці. трудову дисципліну і т.д.); 4) будується на 

принципах соціального партнерства; 5) суперечності, які виникають між 

суб’єктами організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві 

вирішується в більшості випадків мирним шляхом пошуку консенсусу, 

натомість, метод владних приписів і заборон відходить на задній план у 

правовому регулюванні даних відносин; 6) добровільний і вольовий характер 

договірного регулювання; 7) вагома роль профспілок у локальному 

регулюванні тощо. 

5. З’ясовано, що правове регулювання організаційно-управлінських 

відносин на рівні країн СНД, не враховуючи положень чинного 

законодавство окремо взятих країн СНД, які є його співучасниками, носить 

перш за все не обов’язкові положення стосовно організації та управління 

працею, і в порівняння з країнами ЄС є менш ефективним. У той же час 

аналіз положень окремо взятих країн – учасниць СНД у сфері організації та 

управління працею свідчить про достатньо глибоке розуміння зазначених 

проблем та досить високий рівень правового регулювання питань, пов’язаних 

з системами оплати праці, гарантійними виплатами, охороною праці, 

умовами праці, діяльністю профспілкових об’єднань та іншими аспектами 

організаційно-управлінських відносин, які на сучасному етапі базуються на 

соціальному партнерстві між суб’єктами правовідносин. 

6. Визначено, що дослідження європейського досвіду регулювання 

організаційно-управлінських відносин в трудовому праві свідчить про те, що 

однією з головних тенденції є практика фактичної участі трудового 

колективу в управлінні підприємством, направлена на вирішення питань 

соціального й економічного розвитку трудового колективу підприємства та 

роботодавця, що здебільше врегульовується шляхом ведення переговорів між 

зазначеними суб’єктами. Позитивним для України вважаємо, передусім, 

мирний метод соціального діалогу між суб’єктами трудових правовідносин у 
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вирішенні трудових конфліктів, що виникають в межах організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Також пропонуємо в ст. 9 Закону 

«Про колективні договори та угоди» закріпити максимальний термін 

укладання колективного договору, угоди – 3 роки задля підвищення ролі 

суб’єктів соціального партнерства та забезпечення можливості своєчасного 

врахування та адаптації до змін соціально-економічного та політико-

правового становища в державі тощо. 

7. У результаті аналізу досвіду США, Канади та Латинської Америки в 

регулюванні організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

з’ясовано, що в цих країнах інституту колективних договорів відведена 

значна роль у регулюванні найважливіших аспектів трудових відносин. 

Співучасть працівників і профспілок в управлінні реалізується через 

колективні договори і діяльність профспілок, положення яких на 

підприємствах визначено в колективних договорах, зважаючи на те, що в 

США та Канаді ці питання лише частково регулюються законодавством. 

Попри це однією зі специфічних рис трудового законодавства Канади у сфері 

врегулювання організаційно-управлінських відносин є факт «профспілкового 

монополізму». Крім того, законодавство більшості держав Латинської 

Америки побудовано на ідеях «соціального католицизму», що знаходять своє 

висвітлення в діяльності профспілок і змісті колективних договорів. Тісно 

пов’язаною є й «умова про соціальний мир», що є основою вирішення 

колективних трудових спорів, яку доцільно перейняти й в Україні. Цікавою 

практикою в США вважаємо укладання «колдоговорів – поступків» та 

«двоярусних» договорів в умовах несприятливої економічної кон’юнктури в 

країні, що також варто взяти до увагу в сучасних умовах господарювання в 

Україні. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ РОБОТОДАВЦІВ, 

ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

3.1 Види суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві, їх особливості (ознаки) 

 

Сучасні тенденції визнання пріоритетною моделі договірного 

регулювання трудових правовідносин, становлення й розвитку соціального 

діалогу та партнерства на локальному, національному та інших рівнях в 

Україні, у тому числі під впливом імплементації європейських норм і 

стандартів у вітчизняне правове поле та повсякденну практику, 

обумовлюють розширення ролі, зокрема, організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві. Змінюються і з’являються нові види 

організаційно-управлінських відносин і, відповідно, їх суб’єктів, кожен із 

яких має вагоме значення в процесі досягнення цілей трудової діяльності й 

розвитку суспільства й держави в цілому. У зв’язку з цим виникає 

необхідність чіткого закріплення системи й особливостей суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, визначення їх видів 

і правового статусу, що, у свою чергу, потребує реформування чинної 

законодавчої бази, передусім у контексті прийняття нового Трудового 

кодексу України. 

Дослідженням організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві і, зокрема, суб’єктів даних правовідносин займалося багато вітчизняних 

і зарубіжних учених: М.Г. Александров, С.С. Алексєєв, Н.Б. Болотіна,                

П.Ю. Буряк, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, М.С. Кельман, І.Я. Кисельов, 

З.Я. Козак, Н.В. Козачок-Труш, Р.З. Лівшиць, М.В. Лушникова,                           

А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловський, В.І. Прокопенко, П.Д. Пилипенко,              

О.В. Смирнов, Є.Б. Хохлов, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, Ю.С. Шемшученко, 
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О.М. Ярошенко та ін. Проте майже недослідженою залишається класифікація 

суб’єктів організаційно-управлінських відносин, фрагментарно висвітлені їх 

види та ознаки, що обґрунтовує актуальність даної проблематики. 

Як слушно стверджує Ю.П. Дмитренко, серед структурних елементів 

правовідносин трудового права ключову роль відіграють його суб’єкти, які 

фактично формують основний зміст правовідносин, враховуючи при цьому i 

зміст правової норми [37, с.105]. На думку П.Д. Пилипенка, численний склад 

суб’єктів породжений комплексним характером структури трудових 

правовідносин [47, с.64]. У той же час В.В. Лазор зазначає, що в сучасних 

умовах важливим завданням є нормативне закріплення кола суб’єктів 

трудового права, визначення їх дефініцій, виділення особливостей, 

вирішення питання про розширення традиційно сформованого їх переліку 

[212, с. 22]. Тому вважаємо доцільним спершу дослідити сутність поняття 

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

видовим по відношенню до понять «суб’єкт права», «суб’єкт трудового 

права» та ін. 

Варто відзначити, що зазначені вище терміни не закріплені в чинній 

законодавчій базі, що спричиняє відсутність єдності у тлумаченні їх сутності 

різними правознавцями. У загальному розумінні суб’єкт визначається як 

особа, група осіб, організація, яким належить активна роль у певному процесі 

[213, с. 814]. На думку Ю.М. Козлова, суб’єктами управління є його 

учасники, що функціонально покликані здійснювати упорядковуючий, 

практичний, цілеспрямований вплив на певний об’єкт [214, c. 57]. 

У свою чергу, суб’єкти права традиційно трактуються як учасники 

суспільних відносин, які на підставі чинного законодавства мають 

суб’єктивні права й обов’язки [215, с. 66]. О.В. Міцкевич під суб’єктами 

права розуміє осіб та їх організації (які представляють конкретні особи), що є 

носіями передбачених законодавством прав і обов’язків [216, с. 5]. 

Аналогічно суб’єктами трудового права є конкретні особи або організації, 
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наділені здатністю мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки [217, с. 

754].  

При цьому Л.П. Грузінова підкреслює, що суб’єктами трудового права 

є ті учасники суспільних відносин, які можуть мати трудові права та 

обов’язки, а також реалізовувати їх [215, с. 66]. На думку В.О. Котюка, 

суб’єктами права є особи, реально здатні брати участь у правовідносинах і 

які мають властивості суб’єкта права в силу юридичних норм [218, с. 70].    

Г.М. Манов зазначає, що суб’єктами права є особи чи організації, за якими 

закон визнає особливу юридичну властивість (якість) правосуб’єктності, яка 

дає можливість брати участь у правовідносинах [219, с. 133-134]. Б.К. 

Бегичев підкреслює, що поняття суб’єкта права охоплює не лише потенційну 

можливість брати участь у правовідносинах, але й реальну участь у них. Як 

пояснює автор, саме наявність суб’єктивних прав і юридичних обов’язків 

трансформує абстрактного суб’єкта права (який тільки спроможний їх мати) 

у конкретного суб’єкта правовідносин. Тобто не будь-яка особа чи 

організація може бути суб’єктом правовідносин у трудовому праві, оскільки 

невід’ємною умовою для цього є наявність галузевої, зокрема трудової 

правосуб’єктності [220, с. 64]. 

Дану точку зору поділяє й І.І. Шамшина, визначаючи суб’єктів 

правовідносин у трудовому праві як осіб, що володіють трудовою 

правосуб’єктністю, втілюють її за допомогою власного волевиявлення у 

трудових правовідносинах або тісно з ним пов’язаних, виступаючи тим 

самим реалізаторами суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, 

повноважень і юридичної відповідальності [221, с. 19]. Як стверджують               

Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін, трудова правосуб’єктність є необхідною 

умовою для виникнення відносин у трудовому праві, згідно з якою 

громадяни володіють єдиною трудовою праводієздатністю та 

деліктоздатністю – здатністю мати й здійснювати трудові права й обов’язки, 

нести відповідальність за трудові правопорушення [215, с. 66]. Тобто 

правосуб’єктність є передумовою надання суб’єктові прав та обов’язків, які 
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безпосередньо випливають з дії закону. У даному контексті варто зазначити, 

що під ознакою правосуб’єктності розуміють поєднання трьох компонентів –  

правоздатності, дієздатності та правового статусу, які і є тими 

властивостями, якими повинен володіти кожен із учасників, у тому числі і 

правовідносин у трудовому праві [220, с. 64]. Проте зауважимо, що багато 

авторів, на відміну від зазначеного вище, відносять правосуб’єктність до 

елементів правового статусу [37; 40].  

У свою чергу, суб’єктивні права та обов’язки є основою правового 

статусу відповідного суб’єкта. Зокрема, правовий статус дає можливість 

суб’єктам брати участь у конкретних правовідносинах. При цьому 

суб’єктивні права, юридичні обов’язки, повноваження, юридичні гарантії та 

відповідальність суб’єкта передбачені різними інститутами трудового права 

для різних видів суб’єктів згідно з чинним трудовим законодавством.  

Ю.П. Дмитренко з цього приводу зазначає, що кожний суб’єкт має 

певний статус, тобто сукупність прав i обов’язків, наданих йому як учаснику 

правовідносин, які дозволяють брати участь у конкретних, пов’язаних iз 

суспільно-трудовою діяльністю правовідносинах, що входять до предмета 

трудового права. Елементами правового статусу суб’єктів є: трудова 

правосуб’єктність; суб’єктивні права i обов’язки, що зафiксованi в 

нормативних актах (статутні права i обов’язки); гарантії прав i обов’язків; 

вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання обов’язків [37,                  

c. 106].  

Підсумовуючи вищесказане, пропонуємо під суб’єктами організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві розуміти осіб, які вступають в 

організаційно-управлінські відносини з приводу реалізації владно-

розпорядчих повноважень, укладення колективних договорів, встановлення 

умов і режиму праці, дотримання трудового законодавства, вирішення 

індивідуальних та колективних трудових спорів у відповідності до 

визначеного трудовим законодавством та локальними нормативно-

правовими актами правового статусу, і зокрема, маючи трудову 
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правосуб’єктність. Сутність правосуб’єктності як характерної особливості 

суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, на наш 

погляд, полягає в тому, що за наявності певних умов вони є здатними бути 

суб’єктами даних правовідносин, мати гарантовану законом можливість 

володіти правами (правоздатність) або набувати їх своїми діями і 

реалізовувати (дієздатність), нести відповідні обов’язки та юридичну 

відповідальність за їх порушення (деліктоздатність). 

Досліджуючи суб’єктів організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праці, варто зазначити, що серед науковців немає єдності й у 

визначенні їх складу та видів [222, с.235-241]. Так, Д.О. Карпенко стверджує, 

що на відміну від індивідуальних трудових відносин, учасниками яких є 

роботодавець і працівник, організаційно-управлінські відносини виникають 

між: а)трудовим колективом і роботодавцем (його адміністрацією на 

виробництві); б) профспілковим органом на виробництві та роботодавцем 

(адміністрацією); в) відповідними профспілками та роботодавцями в разі 

укладення колективних угод [83, с. 51]. О.С. Пашков сторонами 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві визначає 

профспілки та інші представницькі органи трудового колективу та 

роботодавців або їх представницькі органи [46, с. 81].  

Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін вважають, що суб’єктами 

організаційно-управлінських відносин є, з одного боку – роботодавець, а з 

іншого – виборний профспілковий орган та інші органи, уповноважені 

трудовими колективами на представництво, а також соціальні партнери, які 

приймають нормативно-правові акти щодо соціально-трудових відносин 

[215, с. 9]. В.М. Толкунова та К.М. Гусов серед суб’єктів організаційно -

управлінських відносин називають трудовий колектив, роботодавця і його 

адміністрацією, профспілковий орган, суб’єктів соціально-партнерських 

відносин на вищому рівні у порівнянні з організацією [223, с. 123]. Подібну 

точку зору поділяють і В.С. Венедіктов, А.Р. Мацюк та ін. [224; 51]. 
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У свою чергу, А.І. Цепін вважає, що суб’єктами досліджуваних 

правовідносин є підприємство та працівники (робітники та службовці), 

адміністрація і профспілковий комітет, трудовий колектив, його 

представницькі органи [225, с. 80]. Н.Б. Болотіна до суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві відносить окремого роботодавця, 

організації та об’єднання роботодавців, трудові колективи, професійні спілки, 

виборні органи професійних спілок, інших представників працівників, а також 

органи державної влади, місцевого самоврядування, Національну раду 

соціального партнерства, Національну службу посередництва та примирення 

[40, с. 130]. 

У той же час суперечливим є віднесення виборних органів профспілки 

до суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Так, 

Е.М. Бондаренко наголошує на тому, що профспілковий комітет є тільки 

представником інтересів колективу, а не безпосереднім суб’єктом 

правовідносин [226, с. 144-145]. Даного підходу притримується і                           

Н.В. Козачок-Труш, вважаючи, що правильним є визнання профспілки 

суб’єктом організаційно-управлінських відносин, а виборного органу – її 

представником. Крім того, на відміну від попередніх науковців, автор 

акцентує увагу на доцільності віднесення до кола суб’єктів організаційно -

управлінських відносин у трудовому праві організацій роботодавців, органів 

соціального партнерства, примирних органів із вирішення трудових спорів, а 

також на помилковості включення до даного переліку адміністрації 

роботодавця, яка фактично є органом роботодавця, якому делегуються ряд 

організаційно-управлінських повноважень [42, с. 134]. 

Досліджуючи суб’єктів соціального діалогу, які, на наш погляд, можна 

віднести до суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, С.В. Гербеда стверджує, що соціальний діалог як процес являє собою 

взаємовідносини між трудовими колективами та роботодавцями, включаючи 

сюди інші суб’єкти, такі як державні органи, міжнародні організації тощо 

[227]. У даному контексті варто звернути увагу на питання коректності 
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віднесення до суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві державних органів чи власне держави в цілому. Наприклад,                          

Є.Б. Хохлов вважає, що держава, а не її органи є суб’єктом даних відносин 

[228, с. 527]. Аналогічну точку зору висловлює і М.В. Лушнікова [229, с. 

122]. 

Натомість В.І. Прокопенко пропонує розглядати державні органи як 

суб’єкти правовідносин, у тому числі органи нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю [38, с. 97]. Будучи прихильником 

даного підходу, В.С. Венедіктов до досліджуваних суб’єктів включає 

Міністерство праці і соціальної політики України, Національну службу 

посередництва і примирення, Державну службу зайнятості та інші державні 

органи й органи місцевого самоврядування [230, с. 54]. Цілком погоджуємося 

з наведеною думкою, оскільки вважаємо, що в організаційно-управлінських 

відносинах у трудовому праві бере участь не держава, а тільки уповноважені 

законом окремі органи державної влади та місцевого самоврядування, що 

функціонують у межах своїх повноважень. 

Характеризуючи склад суб’єктів організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві, неможливо не звернути увагу на вирішення даного 

питання в нормативно-правовому аспекті. Так, відповідно до ст. 12 Кодексу 

законів про працю України (КЗпП) сторонами колективного договору визнані 

власник або уповноважений ним органом (особа), з одного боку, і первинна 

профспілкова організація, а у разі її відсутності – представники, вільно 

обрані на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними 

органів, з іншого боку. Також у ст. 245 КЗпП зазначається, що працівники 

мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), 

ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових 

колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 

представництво тощо [48]. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» 

колективний договір укладається між роботодавцем, з одного боку, і одним 
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або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів – 

представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим 

колективом, з іншого боку. У цій же статті конкретизується, що сторонами 

колективних угод є сторони соціального діалогу, склад яких визначається 

відповідно до законодавства про соціальний діалог [194]. Відповідно до ст. 4 

Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року                  

№ 2862-VI такими сторонами є:  

1) на національному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

об’єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторона 

роботодавців, суб’єктами якої є об’єднання організацій роботодавців, які 

мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб’єктом 

якої є Кабінет Міністрів України;  

2) на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, що діють у межах певного виду 

або кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців, суб’єктами 

якої є всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що діють у межах 

певного виду або кількох видів економічної діяльності; сторона органів 

виконавчої влади, суб’єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої 

влади;  

3) на територіальному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, 

суб’єктами якої є організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона 

органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, 

що діють на  території  відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

На території  відповідної  адміністративно-територіальної  одиниці стороною 

соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах 

повноважень, визначених законодавством;  
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4) на локальному рівні – сторона працівників, суб’єктами якої є 

первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані для 

ведення колективних переговорів представники (представник) працівників;  

сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені 

представники роботодавця [153]. 

Крім того, спеціальними органами соціального діалогу є Національна 

тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні 

соціально-економічні ради, Національна служба посередництва і примирення. 

Так, Національна тристороння соціально-економічна рада є постійно діючим 

органом, що утворюється Президентом України для ведення соціального 

діалогу та складається з рівної кількості повноважних представників сторін 

соціального діалогу національного рівня, об’єднуючи 60 членів – по 20 

членів з кожної сторони: роботодавців, профспілкової сторони та органів 

виконавчої влади (ст. 11 Закону) [153].  Національна служба посередництва і 

примирення (НСПП) утворена Президентом України з метою запобігання 

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та 

сприяння своєчасному  вирішенню, здійснення посередництва для вирішення 

таких спорів (конфліктів). НСПП складається з висококваліфікованих 

фахівців та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) (ст. 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)») [231]. 

Варто зазначити, що законодавством України передбачені й такі органи 

з вирішення колективних трудових спорів як примирна комісія та трудовий 

арбітраж. Зокрема, примирна комісія є органом, призначеним для вироблення 

рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору 

(конфлікту), та який складається із представників сторін. Залежно від рівня 

колективного трудового спору розрізняють національну, галузеву, 

територіальну та виробничу примирні комісії (ст. 8 Закону). Відповідно 

трудовий арбітраж представляє собою орган, який складається із залучених 

сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті 
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трудового спору (конфлікту) та утворюється з ініціативи однієї із сторін або 

незалежного посередника у передбачених законом випадках (ст. 11 Закону) 

[231]. 

У свою чергу, правовий статус таких суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві як профспілки та їх об’єднання 

урегульовано Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV [150]. Згідно зі статтями 13-13
1
 

Закону держава визнає профспілки повноважними представниками 

працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів, співпрацює з профспілками в реалізації їх прав, сприяє 

профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з 

роботодавцями та їх об’єднаннями. Відповідно, професійні спілки, їх 

об’єднання визнають організації роботодавців, їх об’єднання повноважними 

представниками роботодавців і захисниками їх законних прав і інтересів, 

сприяють їх діяльності, взаємодіють з організаціями роботодавців та їх 

об’єднаннями на принципах соціального діалогу [150]. Аналогічно правовий 

статус організацій роботодавців і їх об’єднань законодавчо врегульований 

спеціальним Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, 

права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI [231]. 

Варто звернути увагу й на спробу закріплення суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у проекті Трудового кодексу України. Так, у 

вказаному документі  чітко визначені лише сторони та суб’єкти трудових 

відносин (ст. 18), до яких віднесені працівник і роботодавець, професійні 

спілки, їх об’єднання, а у колективних трудових відносинах за відсутності 

профспілкової організації – вільно обрані працівниками представники 

(представник); організації роботодавців та їх об’єднання; інші суб’єкти, 

визначені цим Кодексом [169]. Натомість чіткого переліку суб’єктів 

колективних трудових відносин у даному нормативному документі не 

надається.  
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Виходячи з вищесказаного, вважаємо доцільним розширити ст. 18 

проекту Трудового кодексу України положеннями, які деталізують склад 

суб’єктів окремо трудових відносин і організаційно-управлінських відносин. 

При цьому варто не лише закріпити перелік таких суб’єктів, але й 

охарактеризувати правовий статус кожного з них в одному нормативно -

правовому документі – Трудовому кодексі України. 

На наш погляд, коректне визначення кола суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві потребує їх класифікації, проте на 

сьогодні дане питання залишається дослідженим фрагментарно. Так, 

характеризуючи види суб’єктів права у цілому, В.М. Сирих поділяє останніх 

на наступні групи: фізичні особи (громадяни, іноземці та особи без 

громадянства); організації (державні органи, державні установи та 

підприємства, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання 

тощо); соціальні спільності (народ, нація, народність, населення регіону і 

трудовий колектив) [233, с. 301]. Проте, на наш погляд, виділяючи в першу 

групу такий вид суб’єктів як фізичні особи, коректніше до другої групи 

віднести юридичних осіб. В.К. Бабаєв пропонує розмежовувати такі види 

суб’єктів права як індивіди (фізичні особи); організації (державні та 

недержавні); соціальні спільності [234, с. 417]. Але зазначені вище 

класифікації не є повними, оскільки формуються лише на одному критерії.  

Досліджуючи суб’єктів правовідносин у трудовому праві, 

П.Д. Пилипенко поділяє їх на головних і другорядних. При цьому до 

головних автор відносить тих суб’єктів, які відіграють у правовідносинах 

провідну роль і забезпечують власне їх існування. Більш того, серед головних 

суб’єктів пропонується виділити окремі підгрупи залежно від правового 

статусу: 1) обов’язкові суб’єкти: роботодавці і працівники; 2) допоміжні, що 

існують незалежно від наявності конкретних правовідносин (органи нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства тощо); 3) факультативні, 

участь яких у правовідносинах хоча і важлива, але не завжди обов’язкова та 

не є постійною (виборні органи первинної профспілкової організації 
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(профспілкові представники) або інші органи, уповноважені представляти 

працівників). Відповідно, до другої групи другорядних суб’єктів автор 

відносить тих учасників, які беруть участь у правовідносинах тільки тоді, 

коли виникає в цьому потреба, або якщо їхня участь є тимчасовою, після 

чого вони припиняють своє існування (постійно існуючі суб’єкти:  

Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні 

тристоронні соціально-економічні ради, профспілкові об’єднання та ін.; 

суб’єкти, які з’являються епізодично: робочі комісії для ведення колективних 

переговорів, органи з розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) та 

ін.) [47, с. 66]. 

Є.Б. Хохлов аналогічно пропонує виокремлювати два види суб’єктів – 

основних (сторони трудових правовідносин, тобто працівників і 

роботодавців) і допоміжних (похідних) (учасників інших, не трудових 

відносин, що становлять предмет трудового права) [235, с. 111]. Натомість 

С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко поділяють суб’єктів правовідносин у 

трудовому праві на основних (сторони трудових правовідносин – працівники 

і роботодавці) і неосновних, які охоплюють похідних і допоміжних суб’єктів. 

Власне до суб’єктів, правовий статус яких має допоміжний характер, на 

думку автора, належать професійні спілки, трудовий колектив, державні 

органи [236, с. 109-110]. 

Проте, вважаємо, що доцільно при визначенні видів суб’єктів 

безпосередньо організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, 

окрім вище зазначених використовувати й кількісний критерій (індивідуальні 

та колективні суб’єкти), критерій рівня утворення (організація чи об’єднання 

організацій), рівня соціального діалогу (локальні, галузеві, територіальні чи 

національні суб’єкти) тощо. 

Таким чином, видами суб’єктів організаційно-управлінських відносин 

у трудовому праві є наступні: 

1) за правовим статусом: а) роботодавці; б) працівники; в) трудові 

колективи; г) організації роботодавців і їх об’єднання; ґ) профспілки та їх 
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об’єднання; д) органи соціального партнерства (органи державної влади та 

місцевого самоврядування, Національна служба посередництва та 

примирення, Національна тристороння соціально-економічна рада та 

територіальні тристоронні соціально-економічні ради та ін.); 

2) за організаційно-функціональною формою: а) фізичні особи 

(роботодавець-підприємець, працівник); б) юридичні особи (роботодавець-

юридична особа, організації роботодавців, об’єднання працівників, зокрема 

профспілки, об’єднання роботодавців тощо); в) органи державної влади та 

місцевого самоврядування (у т.ч. органи з вирішення колективних трудових 

спорів, органи нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства 

тощо); г) спільноти (трудові колективи); 

3) за часом існування: а) постійні (роботодавці, трудові колективи, 

профспілки, Національна тристороння соціально-економічна рада та 

територіальні тристоронні соціально-економічні ради та ін.); б) тимчасові 

(примирні комісії тощо ); 

4) за обов’язковістю участі в правовідносинах: а) обов’язкові 

(роботодавці, трудовий колектив); б) необов’язкові (допоміжні) (органи з 

вирішення колективних трудових спорів, організації роботодавців і 

працівників, їх об’єднання тощо); 

5) за значимістю участі в правовідносинах: а) первинні (роботодавці, 

трудовий колектив); б) вторинні (організації роботодавців і працівників, їх 

об’єднання, державні органи та ін.); 

6) за кількісним критерієм: а) індивідуальні (роботодавець-фізична 

особа); б) колективні (роботодавці-юридичні особи, профспілки, трудові 

колективи, організації роботодавців та їх об’єднання, органи державної влади 

та місцевого самоврядування). 

Зазначеним суб’єктам організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, на нашу думку, притаманні наступні особливості (ознаки): 

–  вони наділені трудовою правосуб’єктністю, яка виражається в 

здатності за певних умов бути суб’єктами даних правовідносин, мати 
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гарантовану законом можливість володіти правами (правоздатність) або 

набувати їх своїми діями і реалізовувати (дієздатність), нести відповідні 

обов’язки та юридичну відповідальність за їх порушення (деліктоздатність); 

–  вступають в організаційно-управлінські відносини за власним 

волевиявленням; 

– відрізняються за організаційною формою, функціональним 

призначенням, значимістю, компетенцією, правовим статусом тощо; 

–   можуть бути постійними або тимчасовими, виникаючи за наявності 

певних умов, тобто бути основними та другорядними (обов’язковими й 

необов’язковими) тощо; 

– можуть бути учасниками організаційно-управлінських правовідносин 

як самостійно, так і в складі організації або об’єднання; 

– на різних рівнях соціального діалогу (локальний, галузевий, 

територіальний, національний) мають місце різні суб’єкти організаційно -

управлінських відносин тощо. 

 

 

3.2 Роботодавець як суб’єкт організаційно-управлінських 

правовідносин у трудовому праві. 

 

У сучасних умовах одним із важливих напрямків гармонізації 

українського законодавства із нормами і стандартами Європейського Союзу 

в процесі імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС [237] є 

реформування законодавства про працю. При цьому на перший план 

виходить розвиток соціального партнерства, колективно-договірного 

регулювання та модернізація організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві в цілому. 

Одним із обов’язкових суб’єктів даних відносин є роботодавець, 

правовий статус якого потребує суттєвого переосмислення та вдосконалення, 

і відповідного внесення нагальних змін на законодавчому рівні, передусім у 
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контексті розробки й прийняття нового Трудового кодексу України. Так, на 

сьогодні чинний Кодекс законів про працю України взагалі не оперує 

поняттям «роботодавець», яке фактично вже увійшло до вітчизняного 

правового поля завдяки прийняттю низки законів та інших нормативно -

правових актів. У той же час багатогранність і специфічність організаційно-

управлінських правовідносин у трудовому праві, виникнення яких є 

можливим лише за безпосередньої участі сторони роботодавця, обумовлює 

необхідність чіткого закріплення адекватних реаліям сьогодення його 

суб’єктивних прав і обов’язків, гарантій їх реалізації та відповідальності. 

Зазначене вище сприятиме створенню та розвитку ефективної взаємодії 

роботодавців, їх організацій та об’єднань і трудового колективу та 

організацій працівників, узгодження їх інтересів як передумови становлення 

соціального партнерства в Україні. 

Правовий статус роботодавця є предметом дослідження багатьох 

вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: М.Г. Александров,                     

Б.К. Бегічев, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, Ю.П. Дмитренко,                           

В.В. Жернаков, І.Я. Кисельов, З.Я. Козак, Н.В. Козачок-Труш, А.Р. Мацюк,  

Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, В.М. Скобєлкін, О.В. Смірнов,                       

Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та ін. Проте правовий статус роботодавця як 

суб’єкта організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

висвітлений фрагментарно і потребує подальшого дослідження з 

урахуванням новел у трудовому законодавстві, пов’язаних передусім із 

розробкою та прийняттям нового Трудового кодексу України.  

Слід відзначити, що поняття «роботодавець» відсутнє у чинному 

Кодексі законів про працю України, що обумовлює актуальність дослідження 

та необхідність чіткого визначення його сутності. У загальному розумінні 

роботодавець – це той, хто дає, пропонує кому-небудь роботу, наймає робочу 

силу [238, с. 588]. Роботодавець як суб’єкт трудового права, за визначенням 

П.Д. Пилипенка – це особа, що надає роботу іншій особі на підставі 

трудового договору в формі передбачених законодавством його видів [47,              
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с. 79]. На думку Л.П. Грузінової, термін «роботодавець» означає організацію, 

яка на ринку праці є суб’єктом, що пропонує роботу й організовує працю 

працівників. При цьому автор відзначає, що роботодавець – це переважно 

юридична особа, котра укладає трудовий договір із працівником [215, с. 66]. 

Із цим твердженням ми не можемо погодитися, оскільки на сьогодні фізичні 

особи-суб’єкти підприємницької діяльності займають вагоме місце в 

структурі ринку праці. Так, Н.Б. Болотіна слушно зазначає, що роботодавцем 

є фізичні або юридичні особи (організації), які перебувають у трудових 

відносинах з працівниками на підставі укладених трудових договорів, інших 

актів та є стороною трудового договору [40, с. 141]. 

Натомість Ю.П. Дмитренко визначає роботодавця як власника 

підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи 

фізичну особу, що перебуває в трудових правовідносинах з працівником, 

якому він надає роботу на пiдставi трудового договору, контракту чи іншого 

юридичного факту (складу) та використовує найману працю [37, с. 108]. 

Аналогічно на ознаці використання найманої праці акцентує увагу і                   

Н.М. Хуторян, стверджуючи, що роботодавцями є юридичні особи 

(підприємство, установа, організація чи їх об’єднання) незалежно від форми 

власності, виду діяльності та галузевої належності і фізичні особи, що 

відповідно до чинного законодавства використовують найману працю [239,               

с. 114]. 

Як серед науковців немає єдності у визначенні сутності досліджуваного 

поняття, так і на законодавчому рівні і наразі для позначення роботодавця 

вживаються різні терміни («власник підприємства, установи, організації», 

«уповноважений орган», «підприємець» та ін.) і не закріплено його 

однозначного тлумачення. Відповідно до ст. 21 КЗпП України стороною 

трудового договору є власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа. Ст. 12 Кодексу визначає 

власника або уповноваженого ним органа (особу) стороною колективного 

договору [48].  
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Із цього приводу Д.О. Карпенко і Н.М. Хуторян слушно наголошують 

на неправомірності вживання конструкції «власник підприємства, установи, 

організації», оскільки останні можуть бути власниками лише засобів 

виробництва (майна підприємства), а не людей, які працюють на цьому 

підприємстві [240]. М.М. Кришталь стверджує, що визначення роботодавця 

як «власника підприємства, установи, організації, уповноваженого ним 

органу або фізичної особи», закріплене в чинному КЗпП України, є 

громіздким, незручним і формально неправильним [241, c. 54]. Н.В. Козачок-

Труш вважає, що дана юридична конструкція є застарілою та не відповідає 

сучасним напрямкам розвитку науки і галузі трудового права. [42, с. 82]. 

Безпосередньо сутність терміна «роботодавець» розкривається в Законі 

України «Про профспілки» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV, відповідно до ст.1 

якого роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно 

від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або 

уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до 

законодавства використовує найману працю [150]. У ст.1 Закону України 

«Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII роботодавець трактується 

як власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 

орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і 

фізична особа, яка використовує найману працю [146]. У ст. 1 Закону «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 

03.03.1998 № 137/98-ВР роботодавцем визначена юридична (підприємство, 

установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин 

використовує працю фізичних осіб [231]. 

Більш детально сутність досліджуваного поняття закріплена в ст. 1 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV, згідно з якою роботодавцем є власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно 

від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка 

використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на 
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законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в 

Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі 

міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих 

працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [242]. 

Відзначимо, що в Податковому кодексі України (ст. 14.1.222) термін 

«роботодавець» вживається у значенні юридичної особи (її філія, відділення, 

інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнятої 

особи, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених 

трудових договорів (контрактів) та несе обов’язки із сплати їм заробітної 

плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи 

фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов’язки, 

передбачені законами [243]. 

Найбільш повно на законодавчому рівні охарактеризована сутність 

поняття роботодавця і його види, на наш погляд, у Законі України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, відповідно до положень якого 

роботодавцями є: 

1) підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені 

відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на 

умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 

законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-

правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, якщо 

виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності 

відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та 

інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, 

інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть 

розрахунки із застрахованими особами; 
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2) фізичні особи-підприємці, зокрема ті, які використовують працю 

інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 

передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим 

договором; 

3) фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні 

особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору 

(контракту); 

4) дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, 

представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та 

організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства 

України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із 

застрахованими особами;  

5) дипломатичні представництва і консульські установи іноземних 

держав, філії, представництва та інші відокремлені  підрозділи іноземних 

підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані 

на території України; 

6) підприємства, установи, організації, фізичні особи, які 

використовують найману працю, військові частини та органи, які 

виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій 

непрацездатності, допомогу у  зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу або 

компенсацію відповідно до законодавства, – для осіб, зазначених у  пунктах  

9-14 ст. 4 Закону; 

7) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі 

постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю 

фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору 

(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за 

цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, 

укладеного з фізичною особою-підприємцем в Україні, якщо виконувані 

роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у  
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витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних                    

осіб-підприємців) [244]. 

Проте вважаємо, що у трудовому праві поняття роботодавця доцільно 

трактувати за Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, 

права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI, а саме: роботодавець 

– юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-

підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних 

осіб (ст. 1). При цьому законодавцем зазначається, що роботодавці мають 

право об’єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких 

організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в 

порядку, визначених їх статутами. У свою чергу, організації роботодавців, їх 

об’єднання можуть створювати об’єднання організацій роботодавців, 

вступати до таких об’єднань та виходити з них, брати участь в їх діяльності 

на умовах та в порядку, визначених статутами об’єднань організацій 

роботодавців (ст. 2) [232]. 

Аналогічне розуміння сутності поняття «роботодавець» можна 

побачити і в ст. 22 проекту Трудового кодексу України: «Роботодавець – це 

юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в 

межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. Проте 

роботодавцем може бути тільки фізична особа, яка має повну цивільну 

дієздатність, а юридична особа – незалежно від організаційно-правової 

форми, форми власності, галузевої належності, підпорядкування та інших 

ознак» [169]. 

З вищенаведеного випливає, що в загальному розумінні роботодавцями 

є юридичні та фізичні особи. Проте, досліджуючи роботодавця як суб’єкта 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, варто відмітити, 

що, наприклад, чинним Кодексу законів про працю України не передбачено 

право укладення колективного договору роботодавцями-фізичними особами, 

з одного боку, і найманими працівниками – з іншого. Так, у ст. 11 КзПП 

«Сфера укладення колективних договорів» зазначається, що колективний 
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договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 

від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і 

мають права юридичної особи [48]. Крім того, ст. 2 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII, регламентуючи 

сферу укладення колективних договорів, угод, ніяким чином не врегульовує 

аспект участі роботодавців-фізичних осіб. Зокрема, законодавцем 

зафіксовано, що колективний договір укладається на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які 

використовують найману працю і мають право юридичної особи, а також в 

структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів. 

Відповідно, угода укладається на національному, галузевому, 

територіальному рівнях на двосторонній або тристоронній основі: на 

національному рівні – генеральна угода; на галузевому рівні – галузеві 

(міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні – територіальні угоди [194]. 

На підставі вищенаведеного погоджуємося з висновком                                

В.І. Прокопенка, З.Я. Козак та Л.О. Кузнєцової щодо неможливості 

укладення колективних договорів за участю роботодавців, які є фізичними 

особами за умов чинного трудового законодавства [38, с. 59]. На нашу думку, 

така ситуація породжує суттєву колізією у вітчизняному законодавстві й 

потребує якнайшвидшого вирішення. На доцільності передбачення на 

законодавчому рівні можливості укладання колективного договору для 

роботодавців фізичних осіб наголошує і низка правознавців [38; 245; 42]. 

Крім того, ст. 46 «Право найму працівників і соціальні гарантії щодо 

використання їх праці» Господарського кодексу України прямо вказує на 

можливість роботодавців-фізичних осіб бути стороною трудового договору: 

«Підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо 

використання їх праці» [246, 247]. 

Отже, підсумовуючи сказане, пропонуємо під роботодавцем як 

суб’єктом організаційно-управлінських відносин у трудовому праві розуміти 

юридичну (підприємство, установа, організація) або фізичну особу, яка 
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використовує працю фізичних осіб, характеризується врегульованим 

законодавством правовим статусом, має суб’єктивні права та обов’язки у 

процесі реалізації організаційно-управлінських правовідносин і несе 

відповідальність за їх виконання. 

Для більш глибокого розуміння сутності даного поняття окреслимо 

ознаки (особливості) роботодавця як суб’єкта організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві. На думку М.Г. Александрова, до таких слід 

віднести: право самостійно здійснювати прийом на роботу; відокремлений 

фонд оплати праці; окремий розрахунковий рахунок; самостійний баланс 

[248, с. 168-169]. Ю.П. Дмитренко виокремлює наступні ознаки: наявність 

майнової господарської самостiйностi; наявність права прийому-звiльнення 

на роботу; можливість організовувати процес праці та керувати ним; 

наявність коштiв для виплати зарплати (фонду оплати праці); конкретна 

структура та штат; наявність самостiйної майнової вiдповiдальностi;  

здатнiсть забезпечувати необхiднi умови праці та соцiальнi економiчнi 

гарантiї, передбаченi чинним законодавством [37, с. 110]. 

Н.Б. Болотіна виділяє такі ознаки роботодавця як суб’єкта 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві:  можливість 

приймати і звільняти працівників; майнова самостійність; здатність 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [40,               

с. 143]. Окрім вищезазначених, інші правознавці звертають увагу й на такі 

ознаки як право підбору, розстановки кадрів і організації їх праці [249, с. 23], 

відповідальність за зобов’язаннями, які виникають з участі в трудових та 

інших правовідносинах у трудовому праві [250, с. 130] тощо, які проте у 

більшій мірі, на наш погляд, характеризують правовий статус роботодавця 

[251, 252] (конкретні права і обов’язки). 

Отже, вважаємо, що основними ознаками роботодавця як суб’єкта 

організаційно-управлінських відносин є: а) наділений трудовою 

правосуб’єктністю, яка виникає в момент державної реєстрації; б) наділений 
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врегульованим трудовим законодавством правовим статусом, який є 

відмінним для роботодавців-юридичних осіб і роботодавців-фізичних осіб і 

охоплює ряд суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, гарантії їх 

додержання, відповідальність за невиконання тощо; в) використовує найману 

працю, тобто працю фізичних осіб; г) є стороною колективного договору;                 

ґ) може утворювати організації роботодавців, які у свою чергу можуть 

об’єднуватися; д) бере участь у соціальному діалозі; є) має майнову 

самостійність; е) є здатним забезпечувати належні умови праці, оплату праці 

і т.п. 

Основою правового статусу роботодавця є його суб’єктивні права та 

обов’язки, які виникають у разі реалізації правовідносин у трудовому праві і, 

зокрема, організаційно-управлінських відносин. У даному контексті                

Є.Б. Хохлов виділяє три головні групи прав і обов’язків роботодавця:  

обов’язок надати роботу;  обов’язок оплатити працю;  право на одержання 

від працівника роботи в обумовленій кількості та якості [228, с. 410]. Проте 

не менш важливим є обов’язок забезпечити належні умови праці, без 

виконання якого неможливого реалізувати «право на одержання від 

працівника роботи в обумовленій кількості та якості» тощо. 

Н.Б. Болотіна до основних прав роботодавця відносить : укладати, 

змінювати та припиняти трудові договори з працівниками; вести колективні 

переговори й укладати колективний договір; заохочувати працівників за 

сумлінну працю; вимагати від працівників виконання трудових обов’язків, 

дотримання внутрішнього трудового розпорядку, дбайливого ставлення до майна 

роботодавця; притягати працівників до дисциплінарної і матеріальної 

відповідальності у порядку, передбаченому трудовим законодавством; приймати 

локальні нормативно-правові акти; створювати і брати участь в організаціях 

роботодавців для представництва та захисту своїх інтересів [40, с. 145]. 

Проте вважаємо доцільним доповнити даний перелік правом роботодавця на 

захист від порушення умов колективного договору тощо. 
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Даним правам, на думку автора, кореспондує ряд обов’язків: 

дотримуватися законів та інших нормативно-правових актів, локальних актів про 

працю, колективного договору, колективних угод та умов трудового договору; 

надавати працівникові роботу, обумовлену трудовим договором; забезпечувати 

безпеку праці та умови, які відповідають вимогам охорони та гігієни праці; 

забезпечувати працівників необхідними засобами охорони праці, спецодягом, 

спецвзуттям, засобами захисту; забезпечувати працівників необхідними 

засобами для виконання роботи (обладнанням, інструментом, сировиною); 

виплачувати працівникові у повному розмірі заробітну плату в строки, 

встановлені КЗпП, колективним і трудовим договором; вести колективні 

переговори, а також укладати колективний договір у порядку, встановленому 

законодавством; розглядати подання профспілкових органів, а також інших 

повноважних представників працівників про виявлені порушення 

законодавства про працю, про охорону праці та повідомляти про вжиті 

заходи; забезпечувати соціальне страхування працівників у порядку, 

встановленому законодавством; забезпечувати побутові потреби працівників;  

відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому при виконанні трудових 

обов’язків [40, с. 146]. У той же час важливим обов’язком має стати, 

наприклад, надання в достатньому обсязі інформації по виконанню 

колективного договору. 

Варто зазначити, що ряд обов’язків роботодавця як суб’єкта 

організаційно-управлінських відносин закріплений у Кодексі законів про 

працю України. Зокрема, відповідно до ст. 141 власник або уповноважений 

ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати 

умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і 

виробничу дисципліну, неухильно додержуватися законодавства про працю і 

правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників , 

поліпшувати умови їх праці та побуту [48]. 

Законом України «Про колективні договори та угоди» встановлюються 

обов’язки щодо ведення колективних переговорів (ст. 4), укладення 
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колективного договору (ст. 10) та ін., зокрема, надавати представникам 

трудового колективу інформацію, необхідну для ведення колективних 

переговорів, а також всю необхідну інформацію щодо змісту колективного 

договору, угоди. У той же час, учасники переговорів не мають права 

розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і 

підписують відповідні зобов’язання. Крім того, згідно зі згадуваним Законом 

роботодавець має право переривати переговори з метою проведення 

консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення 

відповідних рішень і пошуку компромісів [194]. 

Окремо варто звернути увагу на аспект контролю за виконанням 

колективного договору, угоди (ст. 15 Закону), який проводиться 

безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними 

представниками. Так, у разі здійснення контролю сторони зобов’язані 

надавати необхідну для цього наявну інформацію. Крім того, сторони, що 

підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені 

колективним договором, угодою, звітують про їх виконання [194]. 

На наш погляд, достатньо повно висвітлені права та обов’язки 

роботодавця у проекті Трудового кодексу України, згідно зі ст. 23 якого 

основними правами роботодавця є: 1) право на добір працівників, у тому 

числі шляхом тестування у випадках, передбачених законом; 2) право на 

укладання, зміну та розірвання трудових договорів з працівниками; 3) право 

вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до умов 

трудового договору, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, дбайливого ставлення  

до ввіреного йому майна; 4) право на ведення колективних переговорів з 

метою укладання колективних угод, договорів; 5) право заохочувати 

працівників за результатами праці; 6) право застосовувати до працівників, 

винних у порушенні своїх трудових обов’язків, дисциплінарні стягнення; 

7) право на відшкодування шкоди, заподіяної працівником унаслідок 
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порушення ним своїх трудових обов’язків; 8) право приймати нормативні 

акти; 9) право на створення організацій роботодавців [169]. 

Основними обов’язками роботодавця згідно зі ст. 24 проекту Трудового 

кодексу України є наступні: 1) повага честі, гідності та інших особистих прав 

працівника; 2) дотримання вимог трудового законодавства; 3) створення 

працівникам належних, безпечних та здорових умов праці; 4) своєчасна 

виплата працівникам заробітної плати та здійснення інших виплат, 

передбачених законодавством, колективними угодами, колективним та 

трудовими договорами; 5) здійснення загальнообов’язкового державного 

соціального страхування працівників; 6) створення працівникам належних 

виробничих та побутових умов, пов’язаних з виконанням ними обов’язків за 

трудовим договором; 7) забезпечення працівників відповідно до актів 

трудового законодавства, колективних угод, колективного та трудового 

договорів засобами колективного та індивідуального захисту; 8) сприяння 

створенню передбачених актами трудового законодавства, колективними 

угодами, колективним договором умов для здійснення своїх повноважень 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) або вільно обраними працівниками представниками 

(представником); 9) забезпечення на вимогу іншої сторони ведення 

колективних переговорів з метою укладення колективного договору 

відповідно до закону; 10) надання працівникам на їх вимогу повної та 

достовірної інформації стосовно їхньої трудової діяльності, а також 

безоплатне надання працівникам копій документів, що містять персональні 

дані щодо них; 11) надання працівникам та їх представникам повної і 

достовірної інформації, необхідної для ведення колективних переговорів та 

здійснення контролю за виконанням умов колективних угод, колективного 

договору; 12) забезпечення захисту та конфіденційності персональних даних 

працівника в порядку, встановленому законодавством, а також у будь-який 

час на вимогу працівника ознайомлення його з персональними даними, 

внесення змін до них у разі їх невідповідності фактичним обставинам [169]. 
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Особливої уваги в дослідженні правового статусу роботодавця 

потребує і аспект його відповідальності як суб’єкта організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. На сьогодні Законом України 

«Про колективні договори і угоди» встановлена відповідальність за 

порушення і невиконання колективного договору, угоди (ст. 18), 

відповідальність за ненадання інформації, необхідної для колективних 

переговорів і здійснення контролю (ст. 19) тощо [194]. Зокрема, на осіб, які 

представляють роботодавця і з вини яких порушено чи не виконано 

зобов’язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть 

дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. Також особи, які 

представляють роботодавця і винні в ненаданні інформації, необхідної для 

ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням 

колективних договорів, угод, несуть дисциплінарну відповідальність або 

підлягають штрафу до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» особи, винні у 

виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) або які затримують 

виконання рішень примирних органів, несуть дисциплінарну, цивільно-

правову, кримінальну або адміністративну відповідальність згідно із 

законодавством [231]. 

Достатньо повно питання відповідальності роботодавця врегульовано в 

проекті Трудового кодексу України (глава 2). Відповідно до ст. 344 

роботодавці, винні у порушенні норм трудового законодавства, невиконанні 

умов колективних договорів і угод притягуються до дисциплінарної, 

матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно з 

законом. При цьому уточнюється, що роботодавець несе відповідальність 

перед працівником за умови, якщо він не доведе, що шкоду заподіяно 

внаслідок дії непереборної сили. Ст. 345 Проекту регламентує матеріальну 

відповідальність роботодавця за шкоду, що заподіяна майну працівника: 
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незабезпечення роботодавцем збереження майна працівника, а також 

пошкодження майна працівника внаслідок неналежних умов праці покладає 

на роботодавця обов’язок відшкодувати в повному обсязі вартість майна або 

оплатити суму, на яку його вартість зменшилась. Статті 346, 347 

врегульовують питання матеріальної відповідальності роботодавця за 

невиконання обов’язків щодо надання працівникові матеріальних благ і 

послуг та в інших випадках [169]. 

Позитивним моментом вважаємо закріплення відповідальності 

роботодавця за заподіяння моральної шкоди (ст. 348). Так, роботодавець 

зобов’язаний відшкодувати моральну шкоду, заподіяну працівникові 

власними діями або бездіяльністю, які порушують права працівника, 

відповідно до цивільного законодавства, у разі невиконання свого обов’язку 

шанувати честь, гідність та інші особисті права працівника [169]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, приходимо до висновку, що проект 

Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 наразі достатньо повно 

врегульовує питання правового статусу роботодавця як суб’єкта 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, містить 

законодавче тлумачення поняття «роботодавець», на відміну від КЗпП 

України, чітко виокремлено перелік прав і обов’язків роботодавця, його 

відповідальність у різних випадках. Проте, аналізуючи права та обов’язки 

роботодавця, вважаємо доцільним розмежувати права та обов’язки 

роботодавців-юридичних осіб і роботодавців-фізичних осіб як суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин. Також слід закріпити в майбутньому 

Трудовому кодексі України право роботодавця на захист своїх інтересів при 

порушенні умов колективного договору і відповідну процедуру звернення за 

захистом. Чіткого визначення потребують права і обов’язки організацій 

роботодавців та їх об’єднань, оскільки на сьогодні в розділі V Закону 

України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності» висвітлені лише повноваження останніх. 
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3.3 Особливості юридичних прав, обов’язків, повноважень і 

відповідальності трудових колективів як суб’єктів організаційно-

управлінських правовідносин 

 

У процесі прийняття проекту Трудового кодексу України актуальним є 

питання удосконалення нормативно-правового регулювання організаційно-

управлінських правовідносин, одним із первинних суб’єктів яких є трудові 

колективи. Специфіка трудового колективу виявляється у тому, що він, 

порівняно з іншими суб’єктами організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві, не є ані юридичною, ані фізичною особою, представляючи 

собою спільноту, об’єднання працівників. Зазначене вище обумовлює і 

специфічність його прав, обов’язків, повноважень, відповідальності.  

Слід зазначити, що правовий статус суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві досліджувало багато науковців, а 

саме: М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, Л.П. Грузінова,  

Ю.П. Дмитренко, І.Я. Кисельов, З.Я. Козак, Н.В. Козачок-Труш,                            

В.І. Прокопенко, О.В. Смирнов, Є.Б. Хохлов, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко 

та ін. Проте трудовий колектив як суб’єкт організаційно-управлінських 

правовідносин досліджено фрагментарно. Уточнення потребує сутність 

поняття трудового колективу. Необхідні зміни до чинного законодавства, яке 

наразі не містить системного переліку прав і обов’язків трудових колективів, 

за винятком застарілих нормативно-правових актів радянської доби тощо. 

Отже, першочерговим завданням із удосконалення правового статусу 

трудових колективів як важливого суб’єкта організаційно-управлінських 

відносин є визначення сутності даного поняття. Як стверджує                            

Ю.П. Дмитренко, колективами визнаються органiзованi групи, спiльноти 

людей, якi перебувають мiж собою в безпосередньому спiлкуваннi, свiдомо i 

добровiльно об’єдналися при виконаннi суспiльно необхiдної дiяльностi для 

досягнення загальної мети [37, с. 115]. Л.П. Грузінова характеризує трудовий 

колектив як добровільне, організаційно-самостійне об’єднання працівників, 
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які беруть участь у діяльності організації  на основі трудового договору 

(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з організацією [215, с. 77].  

При цьому Н.В. Козачок-Труш слушно підкреслює, що трудовий 

колектив не є особою, а є соціальною спільнотою, об’єднання в яку відбулося 

на основі приватного індивідуального інтересу кожного робітника [42,                    

с. 139]. На специфічні ознаки трудового колективу звертає увагу і                       

В.С. Венедіктов, а саме:  це об’єднання вільних людей, які здійснюють 

трудову діяльність;  це об’єднання людей, що володіє організаційною 

єдністю, органами управління та цілісною системою відносин;  це об’єднання 

людей, які мають спільну мету – досягнення певних трудових результатів;  це 

об’єднання трудящих на підставі укладення трудових договорів [253, с. 76]. 

Єдиної точки зору щодо позиціювання трудового колективу в 

досліджуваних правовідносинах й розуміння його сутності не сформувалося 

й на законодавчому рівні. Так, у ст. 1 Закону СРСР «Про трудові колективи і 

підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» 

від 17.06.1983 № 9500-X (чинний) трудовий колектив підприємства, 

установи, організації трактується як об’єднання всіх працівників, які 

здійснюють спільну трудову діяльність на державному, громадському 

підприємстві, в установі, організації, в колгоспі та іншій кооперативній 

організації [254]. 

Натомість ст. 252
1
 Кодексу Законів про працю України визначає, що 

трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з підприємством [48]. Аналогічне визначення міститься й у ч. 8 

ст. 65 Господарського кодексу України [246], у якій при цьому робиться 

наголос на встановленні повноважень трудового колективу статутом або 

іншими установчими документами відповідно. 
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З даного питання конструктивну точку зору висловила                                

Н.Д. Гетьманцева, провівши порівняльний аналіз зазначених визначень. На 

думку автора, у КЗпП некоректно вживається термін «громадяни, які своєю 

працею беруть участь у діяльності підприємства на основі трудового 

договору», вказуючи тим самим на приналежність особи до громадянства 

(якого – не вказано, але з розгляду акта національної бази робиться висновок, 

що маються на увазі громадяни України). За таких умов маємо, що офіційно 

працюючі за трудовим договором іноземці чи особи без громадянства не є 

членами трудового колективу, що суперечить дійсності. Також автор слушно 

звертає увагу на невизначеність кількості членів трудового колективу, 

наприклад, мінімально достатньої, вважаючи нелогічним укладати 

колективний договір з 1-2 особами [255]. Проте не можемо погодитися з 

останнім твердженням, оскільки вважаємо, що за наявності вже мінімум 2 

найманих працівників  укладення колективного договору є доцільним. Крім 

того, некоректним, на наш погляд, при визначенні трудового колективу в 

КЗпП обмежуватися лише «трудовим колективом підприємства», нехтуючи 

такими організаційними формами як установа чи організація. 

Слід звернути увагу й на те, що трудовий колектив має включати в себе 

лише тих працівників, які працюють за трудовим договором, як правило на 

тривалий термін. Тобто особи, що епізодично виконують для підприємства 

роботи за цивільно-правовими договорами або працюють як тимчасові 

працівники, не включаються до трудового колективу [40, с. 593-594]. 

Отже, узагальнюючи сказане вище, вважаємо доцільним під трудовим 

колективом підприємства, установи, організації, фізичної особи-суб’єкта 

підприємницької діяльності розуміти об’єднання найманих працівників, які 

спільно беруть участь у діяльності установи, організації, фізичної особи-

суб’єкта підприємницької діяльності на підставі трудового договору 

(контракту), а також інших передбачених законодавством форм для 

регулювання трудових правовідносин. 
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Досліджуючи трудовий колектив як суб’єкт організаційно-

управлінських правовідносин, варто зазначити принципи участі трудових 

колективів в управлінні підприємствами, установами, організаціями, які 

визначені ст. 4 Закону СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в 

управлінні підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983                       

№ 9500-X: 1) гармонійне поєднання інтересів держави, суспільства, 

колективу й особи; 2) єдиноначальність адміністрації у поєднанні з широкою 

участю трудящих в управлінні; 3) єдність прав і обов’язків трудового 

колективу; 4) неухильне додержання трудової, виробничої й державної 

дисципліни, соціалістичної законності, охорони прав і законних інтересів 

кожного члена колективу; 5) всемірний розвиток трудової та громадсько-

політичної активності і творчої ініціативи членів колективу, їх участь в 

здійсненні повноважень трудового колективу, створення умов для всебічного 

розвитку особи; 6) колективне обговорення й вирішення питань діяльності 

підприємств, установ, організацій; 7) розвиток критики й самокритики, 

всебічна оцінка діяльності службових осіб та інших членів колективу, 

підвищення відповідальності членів колективу за виконання завдань, що 

стоять перед ним; 8) гласність, систематична інформація членів колективу 

про діяльність підприємств, установ, організацій, урахування громадської 

думки [254].  

Проте деякі з цих принципів не є адекватними реаліям сьогодення, 

тому вважаємо доцільним їх вилучити з даного переліку, зокрема п. 4  –

неухильне додержання державної дисципліни, соціалістичної законності… 

Крім того, принцип «єдності прав і обов’язків трудового колективу» слід 

перефразувати, на наш погляд, у «єдність і кореспондуючий характер прав і 

обов’язків трудового колективу». 

Відповідно до ч. 2 ст. 252
1
 КЗпП повноваження трудового колективу 

визначаються законодавством, проте яким саме, в Кодексі не вказано. 

Проаналізувавши національну нормативно-правову базу у даній сфері, 

приходимо до висновку, що повноваження трудового колективу частково 
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містяться у главах XVI-A «Трудовий колектив», II «Колективний договір» КЗпП 

України, законах України «Про колективні договори і угоди», «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про охорону праці», 

Законі СРСР від 17 червня 1983 року «Про трудові колективи і підвищення їх 

ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями». 

Так, ст. 256
6
 КЗпП наділяє колектив бригади (структурний елемент 

підприємства) правом зарахування в бригаду нових працівників, виведення 

працівників зі складу бригади та обрання керівника бригади (бригадира). При 

цьому зарахування в бригаду нових працівників провадиться за згодою 

колективу бригади, який має право вимагати від власника або 

уповноваженого ним органу виведення зі складу бригади працівників у разі 

скорочення чисельності бригади, невідповідності працівника виконуваній 

роботі та в інших випадках, передбачених статтями 40 і 41 КЗпП. Бригадирів 

обирають на зборах колективів бригад шляхом таємного або відкритого 

голосування і відповідно затверджує керівник підрозділу, до складу якого 

входять ці бригади [48]. 

Поряд з повноваженнями у главі XVI-A КЗпП передбачені деякі 

обмеження в рішеннях колективу бригади з метою недопущення порушення 

трудових прав і гарантій, передбачених для певних категорій працівників. 

Так, не допускається відмова бригади в зарахуванні працівників, 

направлених у бригаду в порядку працевлаштування відповідно до 

законодавства (молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів 

системи професійно-технічної освіти, осіб, звільнених від покарання або 

примусового лікування та інших) тощо [48]. 

У той же час, основні повноваження та права трудових колективів в 

управлінні підприємствами, установами, організаціями містяться  і в 

чинному на сьогодні Законі України «Про трудові колективи і підвищення їх 

ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983                  

№ 9500-X, причому деякі з них вже не відповідають сучасним ринковим 

умовах господарювання. Так, розділом ІІ «Основні повноваження трудових 
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колективів в управлінні підприємствами, установами, організаціями» Закону 

регламентуються повноваження трудового колективу за напрямками:  

 – планування економічного й соціального розвитку;  

– укладення колективних договорів;  

– забезпечення соціалістичної власності й раціонального використання 

матеріальних ресурсів;  

– забезпечення трудової дисципліни;  

– упровадження досягнень науки, техніки, розвитку творчої ініціативи 

працівників;  

– організації, нормування й оплати праці;  

– трудової активності працівників і організації соціалістичного 

змагання;  

– підготовки, підвищенні кваліфікації й розстановки кадрів;  

– розподілу й використанні фондів економічного стимулювання;  

– поліпшення умов і охорони праці;  

– поліпшення соціально-культурних і житлово-побутових умов 

працівників [254]. 

Серед основних повноважень трудового колективу безпосередньо у 

сфері організаційно-управлінських правовідносин, на наш погляд, слід 

виділити наступні (статті. 6-18 Закону): 

– трудові колективи беруть участь у розробленні колективних 

договорів, обговорюють їх і приймають по них рішення, уповноважують 

профспілкові комітети підприємств і організацій підписати ці договори;  

– здійснюють заходи для забезпечення виконання колективних 

договорів;  

– заслуховують звіти адміністрації підприємств, організацій і 

профспілкових комітетів про виконання колективних договорів; ставлять у 

необхідних випадках питання про притягнення до відповідальності осіб, 

виконують зобов’язань за колективними договорами; 
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– трудові колективи беруть участь у розробленні і обговоренні проектів 

перспективних та поточних планів економічного і соціального розвитку 

(планів роботи) підприємств, установ, організацій;  

– заслуховують адміністрацію про хід виконання планів і договірних 

зобов’язань, про причини зміни планів, результати виробничо-господарської 

діяльності і дають відповідні рекомендації, а в необхідних випадках доводять  

їх до відома вищестоящих органів; 

– пропонують і здійснюють заходи по  впровадженню  прогресивних 

форм організації праці,  що сприяють підвищенню її продуктивності, 

поліпшенню використання робочого часу;  

– вносять пропозиції про вдосконалення оплати праці, забезпечення 

відповідності заробітної плати кожного працівника особистому трудовому 

вкладові і про посилення її залежності від кінцевих результатів роботи 

колективу;  

– обговорюють і схвалюють пропозиції про вдосконалення 

преміювання працівників та надання інших виплат і пільг за рахунок фонду 

матеріального заохочення;  

 – здійснюють контроль за застосуванням діючих норм праці та умов її 

оплати;  

– беруть участь в обговоренні і вирішенні питань підготовки, 

розстановки та раціонального використання кадрів, забезпечення 

стабільності колективів, удосконалення структури підприємства, установи, 

організації; рекомендують членів колективу, які відзначилися в праці, на 

підвищення розряду (класу) або просування по роботі;  

– розглядають питання підвищення кваліфікації кадрів, навчання нових 

професій, розвитку наставництва, роботи шкіл по вивченню передових 

методів праці;  

– обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, 

охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих 

планів та ін. [254]. 



203 

Зважаючи на значну кількість можливих повноважень трудового 

колективу, правознавцями були здійснені спроби їх класифікації. Так,              

Л.П. Грузінова пропонує розрізняти повноваження соціально-економічного 

характеру: у сфері виробництва; у сфері праці; у сфері соціального розвитку. 

У той же час за обсягом прав автор виокремлює такі повноваження: 

самостійні, спільні і дорадчі. Так, перша група повноважень надає право 

трудовому колективу самостійно вирішувати управлінські питання. Друга 

група стосується прийняття спільних з роботодавцем рішень, пов’язаних з 

управлінням організацією, а третя – забезпечує можливість висловлювати 

думки щодо вирішення окремих питань у сфері управління працею в 

організації [215, с. 79]. 

Як зазначає Ю.П. Дмитренко з цього приводу, на сьогоднi чинним 

законодавством значно обмеженi повноваження трудових колективiв щодо 

укладення колективних договорiв, впровадження досягнень науки, технiки, 

розвитку творчої iнiцiативи працюючих, участi в органiзацiї, нормуваннi, 

оплатi працi, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку 

пiдприємства, використання фондiв економiчного стимулювання, 

полiпшення умов i охорони працi, соціально-культурних i житлово-

побутових умов працюючих та iн. [37, с. 116]. Подібну ситуацію можна 

пояснити тим, що переважна частина повноважень колективу перейшла до 

профспілок, впливаючи таким чином на зміни правового статусу трудового 

колективу [256]. 

Слід відзначити, що організаційно-правовою формою здійснення 

трудовим колективом розглянутих повноважень є загальні збори 

(конференція), на яких вирішуються найважливіші питання, пов’язані з 

участю трудового колективу в управлінні організацією. Так, збори 

проводяться не менше двох разів на рік або за необхідності, а конференція – 

у випадку, якщо складно скликати збори через територіальну віддаленість 

структурних підрозділів, багатозмінну роботу і т.п. На конференцію за 

передбаченою процедурою обираються делегати. При цьому безпосередньо 
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на зборах (конференції) обираються члени виборного органу трудового 

колективу таємним голосуванням строком на 2-3 роки і не менше, ніж двома 

третинами голосів. Загальні ж збори (конференція) трудового колективу є 

його найвищим органом, що обирає Раду трудового колективу, заслуховує 

звіти про її діяльність, розглядає інші важливі питання діяльності організації 

[215, с. 80]. 

Отже, у результаті проведеного дослідження пропонуємо 

сформулювати основні особливості повноважень, прав і обов’язків трудового 

колективу як суб’єкта організаційно-управлінських відносин, а саме 

наступні: 

– трудовий колектив є орієнтованим на досягнення спільної мети 

об’єднанням найманих працівників, які здійснюють свою діяльність на 

постійній основі на підставі трудових договорів; 

– трудовий колектив в організаційно-управлінських відносинах діє в 

інтересах працівників; 

– набуттю трудовим колективом правового статусу передує його 

належна організація та затвердження рішенням загальних зборів; 

– трудова правосуб’єктність трудового колективу припиняється в разі 

звільнення усіх працівників або ліквідації роботодавця у визначеному 

законом порядку; 

– трудова правосуб’єктність трудового колективу є похідною від 

правосуб’єктності працівника; 

– найвищим органом трудового колективу є загальні збори 

(конференція); 

– виборним організаційним органом є Рада трудового колективу; 

– має наступні основні права: ініціювати колективні переговори з 

роботодавцем; ініціювати колективний трудовий спір; висувати відповідні 

вимоги щодо організації праці, економічних чи соціальних питань тощо; 

брати участь в інших організаційно-управлінських (колективних, соціально-

партнерських) відносинах; створювати представницькі органи; одержувати 
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необхідну інформацію щодо виконання колективної угоди та інших питань 

тощо; 

– основними обов’язками трудового колективу є: дотримання 

принципів функціонування трудового колективу і норм трудового 

законодавства; участь в організаційно-управлінських відносинах, 

ініційованих роботодавцем; надання інформації щодо організаційно-

управлінських відносин, необхідну роботодавцю; виконання умов 

колективної угоди тощо. 

Також приходимо до висновку, що на сьогодні не існує адекватної 

нормативної бази, яка б регламентувала правовий статус трудових 

колективів, деякі норми взагалі є застарілими. У зв’язку з цим пропонуємо до 

проекту Трудового кодексу України в окрему книгу «Правовий статус 

суб’єктів організаційно-управлінських відносин» внести главу «Правовий 

статус трудового колективу», яка повинен містити: 1) визначення поняття 

«трудовий колектив»; 2)  ознаки (особливості) трудового колективу;                        

3) принципи участі трудового колективу в організаційно-управлінських 

відносинах; 4) умови набуття й припинення трудової правосуб’єктності;               

5) повноваження, суб’єктивні права та обов’язки; 6) гарантії їх дотримання, 

відповідальність у разі невиконання; 7) порядок утворення виборних чи 

представницьких органів; 8) процедури взаємодії трудового колективу з 

іншими суб’єктами організаційно-управлінських відносин тощо. 

 

 

3.4 Правовий статус профспілок як одних із суб’єктів 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві. 

 

Ринкові трансформації в економіці України та інші вимоги, що 

випливають з імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським 

Союзом, а також характерна на сьогодні політична, соціальна та фінансово -

економічна нестабільність у суспільстві спричинюють погіршання стану 
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дотримання та захисту прав та інтересів найманих працівників. За таких умов 

підвищується роль профспілок та їх об’єднань. Згідно з чинним 

законодавством профспілки є стороною соціального діалогу на різних рівнях, 

колективного договору, одним із важливих суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Незважаючи на це, проект 

Трудового кодексу України не містить норм, які мали б урегульовувати 

правовий статус профспілок та їх об’єднань у даному єдиному 

кодифікованому акті у сфері праці, як і в принципі відсутнє системне 

законодавче тлумачення сутності, складу і видів суб’єктів колективних 

правовідносин у цілому. Отже, переосмислення й удосконалення правового 

статусу профспілок і, відповідно, гармонізація та систематизація 

нормативно-правової бази, що регламентує дане питання, є досить 

актуальним напрямом дослідження. 

Варто зазначити, що окремі аспекти правового регулювання діяльності 

профспілок знаходять висвітлення у наукових працях багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців, зокрема: Н.Б. Болотіної, Ю.П. Дмитренка,                            

І.Я. Кисельова, В.В. Лазора, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишевої, І.І. Шамшиної, Ю.М. Щотової, О.М. Ярошенка та ін. Проте 

правовий статус профспілок як суб’єкта організаційно-управлінських 

відносин потребує комплексного дослідження з урахуванням змін і 

запланованих реформ у національній законодавчій базі. 

Досліджуючи заявлену проблематику, не можна не погодитися з 

думкою І.Я. Кисельова стосовно того, що право на об’єднання у профспілки є 

одним з найважливіших у цивілізованому суспільстві, а його реалізація – 

показник існування в ньому демократії [257, с. 59]. Дане право знайшло 

офіційне закріплення на міжнародному рівні ще в 1948 р. із ухваленням 

Конвенції Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації і 

захисту права на організацію від 09.07.1948 № 87, згідно зі ст. 2 якої 

працівники та роботодавці, без якої б то не було різниці, мають  право 

створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу, а також 
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право вступати в такі організації з єдиною умовою підлягати статутам цих 

останніх [258]. В Україні ж право на свободу об’єднання в політичні партії та 

громадські організації проголошено в ст. 36 Основного Закону – Конституції 

України. Так, громадяни мають право на участь у професійних спілках з 

метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 

Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного 

вибору їх членів та мають рівні права. Обмеження щодо членства у 

професійних спілках встановлюються виключно Конституцією і законами 

України [35]. 

У цій же статті законодавець дає визначення поняттю «професійні 

спілки» як громадських організацій, що об’єднують громадян, пов’язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної діяльності [35]. Схоже 

тлумачення міститься й у спеціальному Законі України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV, 

відповідно до ст. 1 якого професійна спілка (профспілка) – це добровільна 

неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності 

(навчання). Також наведено визначення первинної організації профспілки, 

що означає добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, 

працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від 

форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка 

використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, 

або навчаються в одному навчальному закладі [150]. 

Більш детально характеризує професiйнi спілки Ю.П. Дмитренко, на 

думку якого, ними є масові громадські організації працюючих робітників, 

службовців та осіб, що навчаються в спецiальних i вищих закладах освiти, 

незалежно вiд статі, раси, нацiональностi та релiгiйних переконань, створенi 

на добровiльнiй основi з метою захисту матерiальних iнтересiв i прав 

працiвникiв i покращання умов їх праці [37, с. 111]. У той же час слід 

зазначити, що переважна більшість науковців вживає термін «профспілка» у 
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подібному значенні, орієнтуючись на положення Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Проте, досліджуючи 

профспілки власне як суб’єктів організаційно-правових відносин у 

трудовому праві, вважаємо доцільним уточнити дане поняття. 

На нашу думку, профспілки та їх об’єднання є важливими суб’єктами 

організаційно-правових відносин, невід’ємною стороною колективного 

договору та колективних угод на різних рівнях соціального діалогу і 

представляють собою добровільне об’єднання громадян, пов’язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної діяльності (навчання), яке 

утворюється в законодавчо визначеному порядку з метою здійснення 

представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів членів профспілки. 

Варто відзначити, що, окрім спеціального Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [150], законодавство про 

профспілки складається з Конституції України [35], Кодексу законів про 

працю України (глави ІІ «Колективний договір», XVI «Професійні спілки. 

Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями» 

та ін. статті) [48], законів України «Про громадські об’єднання» [259], «Про 

колективні договори і угоди» [194], «Про охорону праці» [146], «Про оплату 

праці» [145] та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до 

них. Положення даних нормативно-правових актів врегульовують окремі 

аспекти правового статусу профспілок та їх об’єднань, закріплюючи права, 

обов’язки, гарантії їх дотримання, відповідальність у разі їх невиконання, 

умови набуття правосуб’єктності тощо [260].  

Досліджуючи права профспілок, В.І. Прокопенко пропонує залежно від 

порядку їх реалізації виділити три групи прав: 1) спільні; 2) погоджувальні; 

3) право на участь профспілкових органів у вирішенні виробничих питань 

власником або уповноваженим ним органом. За змістом надані профспілкам 

права автор розрізняє на такі групи: 1) по встановленню умов праці 

(переважною формою встановлення умов праці є колективний договір); 2) по 
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контролю за застосуванням чинного законодавства та раніше встановлених 

умов праці (при звільненні працівників з роботи з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу, вирішенні питань про залучення працюючих до 

надурочних робіт, до роботи у вихідні дні, вирішенні незгод, що виникають 

між власником або уповноваженим ним органом і працюючими при 

встановленні або перегляді норм виробітку, норм часу, норм обслуговування 

тощо) [261, с. 122; 38, с. 61-63]. 

На відміну від В.І. Прокопенка, М.Д. Бойко класифікує права 

профспілок за рівнем повноважень і формою їх реалізації, виділяючи: 

паритетні;  дорадчі;  самостійні;  погоджувальні права [262, с. 58]. 

Аналогічний класифікаційний критерій використовує і Ю.П. Дмитренко, при 

цьому паралельно розрізняючи за змістом та сферою застосування:  

правотворчі; контрольно-наглядові права профспілок [37, с. 111-112].  

Так, паритетні права пов’язані з вирішенням питань за обов’язкової 

згоди профспілок (в іншому випадку рішення не матиме юридичної сили, 

наприклад, при укладенні колективного договору). Дорадчі права 

реалізуються у випадку, коли думка профспілки має рекомендаційний 

характер, наприклад, призначення на керiвнi посади працівників, за винятком 

виборів і конкурсів. Самостiйнi права виражаються у самостійному прийнятті 

рішень у межах виключної компетенції профспілок, наприклад, контроль за 

виконанням адміністрацією законодавства про працю, надання путівок, 

призначення допомог. І остання група прав – погоджувальні, вони 

передбачають обов’язкову згоду профспілки на прийняття рішення 

власником, наприклад, при звільненні працівника, залучення до роботи у 

вихiднi дні, надурочних робіт тощо. У свою чергу правотворчі права 

профспілок виражаються в участі у процесі прийняття правових актів разом з 

державними органами, самостійному прийнятті профспілками правових актів 

з питань безпеки праці та нагляду за охороною праці, укладенні колективних 

договорів. Натомість контрольно-наглядовi права полягають у здійсненні 
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нагляду i контролю за станом охорони праці, дотриманні законодавства про 

працю тощо [37, с. 111-112]. 

На нашу думку, при розгляді правового статусу профспілок як суб’єкта 

організаційно-управлінських відносин доцільно звернути особливу увагу на 

паритетні, погоджувальні, правотворчі й контрольно-наглядові права. 

Охарактеризуємо їх детальніше, звертаючись до положень чинної 

нормативно-правової бази, що регламентує дане питання. 

Передусім слід зробити акцент на тому, що передумовою набуття 

профспілкою трудової правосуб’єктності є її легалізація. У відповідності до  

ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [150] профспілки та їх об’єднання легалізуються шляхом 

повідомлення на відповідність заявленому статусу. Реєстрацію 

всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, інших профспілок та їх об’єднань 

здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, 

інших громадських формувань – Державна реєстраційна служба  України 

[263]. 

Для того, щоб легалізувати профспілку, її засновнику або керівнику 

виборного органу необхідно подати заяву із додаванням статуту 

(положення), протоколу з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів 

членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомостей про  

виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних 

адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об’єднань. Далі 

легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус, 

включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і 

видає профспілці, об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із 

зазначенням відповідного статусу (ст. 16) [150]. 

Зокрема, відповідно до ст. 11 Закону для представництва і здійснення 

захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні 
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договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин 

профспілки, організації профспілок можуть мати: 

– статус первинних – профспілки чи організації профспілок, які діють 

на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об’єднують 

членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють 

на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб; 

– статус місцевих – профспілки, які об’єднують не менш як дві 

первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в 

установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці 

(міста, району в місті, району, села, селища); 

– статус обласних – профспілки, організації яких є в більшості 

адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та 

Севастополя; 

– статус регіональних – профспілки, організації яких є в більшості 

адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей [150]. 

Відзначимо, що профспілки, об’єднання профспілок набувають права 

юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення) (ст. 14 

Закону) з’їздами, конференціями, установчими або загальними зборами 

членів профспілки відповідного рівня, положення якого не повинні 

суперечити законодавству України. При цьому всі профспілки рівні перед 

законом і мають рівні права щодо здійснення представництва та захисту прав 

і інтересів членів профспілки (ст. 10 Закону). 

Права й повноваження профспілок та їх об’єднань закріплені Законом 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в статтях 

19-35, а також статтях 8-9, 12, 17-18 [150], статтях 4, 10, 15 Закону України 

«Про колективні договори і угоди» [194], гл. XVI Кодексу законів про працю 

України [48] та ін. Найголовніші з них наступні: 

– представляти і захищати права та інтереси членів профспілок у 

державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з 
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роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян на основі системи 

колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства; 

– створювати об’єднання за галузевою, територіальною або іншою 

ознакою, входити до їх складу та вільно виходити з них; 

– вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних 

організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, і брати 

участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн; 

– самостійно організовувати свою діяльність, проводити збори, 

конференції, з’їзди, засідання утворених органів, інші заходи, які не 

суперечать законодавству;  

– мати і використовувати власну символіку; 

– припиняти свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації 

(саморозпуску, примусового розпуску); 

– представляти інтереси своїх членів при реалізації ними 

конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових 

органів, Уповноваженого Верховної  Ради України з прав людини, а також 

міжнародних судових установ; 

– вести колективні переговори, переривати їх з метою проведення 

консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення 

відповідних рішень і пошуку компромісів; 

– укладати колективні договори та угоди; 

– здійснювати контроль за виконанням колективних договорів, угод, 

направляти  подання про усунення виявлених порушень; 

– захищати право громадян на працю, брати участь у розробці та 

здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, 

охорони праці, соціального захисту; 

– вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і 

відповідним державним органам про прийняття або внесення змін до законів 

та інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації 
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державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин; 

–  брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими 

об’єднаннями громадян своїх пропозицій; 

– здійснювати громадський контроль за виплатою заробітної плати, 

додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням 

безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-

побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, 

іншими засобами індивідуального та колективного захисту; 

– вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих 

місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або 

на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або 

здоров’ю працівників; 

– проводити незалежну експертизу умов праці, а також об’єктів 

виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, 

на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, 

брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань 

на виробництві та надавати свої висновки про них; 

– створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, 

комісії, затверджувати положення про них; 

– брати участь у розробці державної політики зайнятості населення, 

державних та територіальних програм зайнятості, проводити спільні 

консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

– вносити пропозиції державним органам, органам місцевого 

самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, 

тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням 

працівників, які є обов’язковими для розгляду; 
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– брати участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, 

прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, 

пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних 

програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і 

вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття; 

– брати участь в управлінні державним соціальним страхуванням як 

представники застрахованих осіб; 

– представляти права та інтереси працівників у відносинах з 

роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а 

також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, брати 

участь у роботі комісій з приватизації; представляти інтереси працівників 

підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства; 

– представляти інтереси працівників в органах, що розглядають 

індивідуальні трудові спори; 

– представляти інтереси працівників при вирішенні колективних 

трудових спорів (конфліктів), брати участь у діяльності примирних комісій, 

трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний 

трудовий спір (конфлікт); 

– організовувати та проводити страйки, збори, мітинги, походи і 

демонстрації з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та 

інтересів працівників відповідно до закону; 

– одержувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх 

об’єднань, державних органів та органів місцевого самоврядування з питань, 

що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів 

своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності 

підприємств, установ, організацій; 

– безоплатно одержувати від центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері статистики, статистичні дані з питань 
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праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та 

невиробничого травматизму, профзахворювань; 

– створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні та інші 

організації; 

– бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати 

видавничу діяльність відповідно до закону; 

– організовувати і здійснювати громадський контроль за реалізацією 

прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної 

допомоги; 

– брати участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного 

екологічного впливу, сприяти діяльності громадських природоохоронних 

організацій, проводити громадські екологічні експертизи тощо; 

– брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування 

громадянами надбаннями української національної культури, культур 

національних меншин, які проживають на території України, світової 

культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, 

соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності; 

– брати участь у розробці державної житлової політики, здійсненні 

заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення 

використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті 

економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, 

утриманням і збереженням житла; 

– вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником 

підприємства, установи або організації, якщо він порушує закон, 

законодавство про працю, про колективні договори та угоди; 

– мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх 

статутної діяльності; 

– здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом 

надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому 
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законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом 

юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки тощо . 

Зазначеним правам і повноваженням профспілок як суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин відповідає ряд обов’язків. Проте варто 

відзначити, що в чинній нормативно-правовій базі обов’язки профспілок у 

порівнянні з їх правами є практично неврегульованими. Так, ст. 36 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» має назву 

«Обов’язки профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав та інтересів своїх 

членів», проте повного й чіткого переліку обов’язків у ній не закріплено, за 

винятком наступних загальних положень: «Профспілки, їх об’єднання, 

здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, 

законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні 

договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов’язання». Крім того, 

зі ст. 13-1 Закону випливає обов’язок професійних спілок і їх об’єднань 

визнавати організації роботодавців, їх об’єднання повноважними 

представниками роботодавців і захисниками їх законних прав і інтересів, а 

також сприяти їх діяльності в процесі взаємодії на принципах соціального 

діалогу [150]. 

Деякі вказівки на обов’язки профспілок містяться у Законі України 

«Про колективні договори і угоди». Зокрема, згідно зі ст.10 сторони 

колективних переговорів (у т.ч. профспілка) зобов’язані надавати учасникам 

переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору, 

угоди. Учасники переговорів не мають права розголошувати дані, що є 

державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні 

зобов’язання. Також відповідно до ст. 15 цього ж Закону в разі здійснення 

контролю за виконанням колективного договору, угоди сторони зобов’язані 

надавати необхідну для цього наявну інформацію. Більш того, сторони, що 

підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені 
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колективним договором, угодою, зобов’язані звітувати про їх виконання 

[194]. 

Поряд з дослідженими правами та обов’язками профспілок не менш 

важливе значення має питання їх відповідальності. Згідно зі ст. 46 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» особи, які 

чинять перешкоду здійсненню права громадян на об’єднання у профспілки, а 

також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про 

профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній 

діяльності профспілок, їх об’єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну 

або кримінальну відповідальність відповідно до закону [150]. 

Статті 18-19 Закону України «Про колективні договори і угоди» 

установлюють відповідальність за порушення і невиконання колективного 

договору, угоди, відповідальність за ненадання інформації, необхідної для 

колективних переговорів і здійснення контролю. Так, на осіб, які 

представляють профспілки або інші уповноважені трудовим колективом 

органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо 

колективного договору, угоди, накладається штраф до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вони також несуть 

дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. У свою чергу, 

особи, які представляють профспілки або інші уповноважені трудовим 

колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення 

колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних 

договорів, угод, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають 

штрафу до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [194]. 

Проте, на наш погляд, інститут відповідальності профспілок потребує 

вдосконалення. На законодавчому рівні, зокрема, у проекті Трудового 

кодексу України в спеціально відведеному розділі для характеристики 

правового статусу профспілок мають бути чітко й в повному обсязі 

закріплені підстави відповідальності для кожного її виду.  
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Досліджуючи правовий статус профспілок як суб’єктів організаційно-

управлінських відносин, варто звернути увагу на те, що для участі у 

колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, 

тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад 

суб’єктів профспілкової сторони, як і сторони роботодавців, визначається за 

критеріями репрезентативності (статті 4-7 Закону України «Про соціальний 

діалог») [153]. 

Так, загальними критеріями репрезентативності є наступні: 

а) легалізація (реєстрація) профспілок, їх об’єднань та їх статус; б) загальна 

чисельність їх членів; в) галузева та територіальна розгалуженість. Далі йде 

розмежування критеріїв репрезентативності за рівнями соціального діалогу. 

Наприклад, на національному рівні чисельність членів профспілки має 

становити не менш як сто п’ятдесят тисяч , на галузевому – не менш як три 

відсотки працівників, зайнятих у відповідній галузі, на територіальному – не 

менше двох відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно -

територіальній одиниці тощо [153]. 

Отже, професійні спілки та їх об’єднання, що не відповідають 

критеріям репрезентативності, за рішенням своїх виборних органів можуть 

надавати повноваження репрезентативним організаціям та об’єднанням 

відповідного рівня для представлення своїх інтересів або вносити на  розгляд 

відповідних органів соціального діалогу свої пропозиції. Ці пропозиції є 

обов’язковими для розгляду сторонами під час формування узгодженої 

позиції та прийняття рішень.  

У даному контексті важливо зазначити, що оцінка відповідності 

критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань проводиться:  

– на національному та галузевому рівнях – Національною службою 

посередництва і примирення;  

– на територіальному рівні – відповідними відділеннями Національної 

служби посередництва і примирення.  
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Підтвердження репрезентативності здійснюється один раз на п’ять 

років [153]. 

Цікаво зазначити, що станом на кінець 2013 року в Україні було 

легалізовано 5746 центральних органів профспілок (із них 148 у звітному 

році) і 75627 організаційних ланок профспілок. У той же час за цей період 

припинили свою діяльність 90 центральних органів профспілок. Щодо 

об’єднань профспілок, то на кінець 2013 р. їх налічувалося 1133, із них 3 

було легалізовано в звітному році. Припинили свою діяльність 5 об’єднань 

профспілок [264, с. 32-33]. При цьому Федерація професійних спілок України 

є найбільш чисельним профспілковим об’єднанням в Україні, що охоплює 

понад 8 мільйонів членів профспілок, 43 всеукраїнських профспілки і 27 

територіальних об’єднань організацій профспілок [265]. 

У результаті проведеного дослідження приходимо до висновку, що 

передумовами набуття правового статусу профспілками як суб’єктами 

організаційно-управлінських відносин мають бути їх легалізація (реєстрація) 

у встановленому законом порядку, затвердження статуту і відповідного 

статусу для участі в соціальному діалозі, отримання підтвердження 

репрезентативності, додержання ознак репрезентативності тощо.  

У чинній нормативно-правовій базі широко закріплені права й 

повноваження профспілок, проте не всі  з них містяться в спеціальному 

Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 

будучи «розкиданими» по іншим законодавчим актам. Вважаємо суттєвим 

недоліком чинного трудового законодавства відсутність чіткого й повного 

закріплення обов’язків і відповідальності профспілок як суб’єктів 

організаційно-управлінських правовідносин, що є неприпустимим в умовах 

посилення їх значущості та ролі в суспільстві. 

Не можемо погодитися і з тим, що проект Трудового кодексу України 

взагалі на сьогодні не містить норм про правовий статус профспілок та їх 

об’єднань. Тому пропонуємо включити до проекту Трудового кодексу 

України в окрему книгу «Правовий статус суб’єктів організаційно-
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управлінських відносин» відповідну главу «Правовий статус профспілок і їх 

об’єднань». 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У результаті комплексного дослідження суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві запропоновано уточнити поняття 

суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому праві й 

розуміти під ними осіб, які вступають в організаційно-управлінські 

відносини з приводу реалізації владно-розпорядчих повноважень, укладення 

колективних договорів, встановлення умов і режиму праці, дотримання 

трудового законодавства, вирішення індивідуальних та колективних 

трудових спорів у відповідності до визначеного трудовим законодавствомта 

локальними нормативно-правовими актами правового статусу, і зокрема, 

маючи трудову правосуб’єктність. 

2. З’ясовано, що сутність правосуб’єктності як характерної особливості 

суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому праві полягає в 

тому, що за наявності певних умов вони є здатними бути суб’єктами даних 

правовідносин, мати гарантовану законом можливість володіти правами 

(правоздатність) або набувати їх своїми діями і реалізовувати (дієздатність), 

нести відповідні обов’язки та юридичну відповідальність за їх порушення 

(деліктоздатність). 

3. Здійснено й удосконалено класифікацію видів суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, якими є наступні: 

а) за правовим статусом: - роботодавці; - працівники; - трудові колективи; - 

організації роботодавців і їх об’єднання; - профспілки та їх об’єднання; - 

органи соціального партнерства (органи державної влади та місцевого 

самоврядування, Національна служба посередництва та примирення, 

Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні 
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тристоронні соціально-економічні ради та ін.); б) за організаційно-

функціональною формою: - фізичні особи (наприклад, роботодавець-

підприємець); - юридичні особи (роботодавець-юридична особа, організації 

роботодавців, об’єднання працівників, зокрема, профспілки, об’єднання 

роботодавців тощо); - органи державної влади та місцевого самоврядування 

(у т.ч. органи з вирішення колективних трудових спорів, органи нагляду та 

контролю за дотриманням трудового законодавства тощо); - спільноти 

(трудові колективи); в) за часом існування: - постійні (роботодавці, трудові 

колективи, профспілки, Національна тристороння соціально-економічна рада 

та територіальні тристоронні соціально-економічні ради та ін.); - тимчасові 

(примирні комісії і т.п.); г) за обов’язковістю участі в правовідносинах: - 

обов’язкові (роботодавці, трудовий колектив); - необов’язкові (допоміжні) 

(органи з вирішення колективних трудових спорів, організації роботодавців і 

працівників, їх об’єднання тощо); д) за значимістю участі в правовідносинах: 

- первинні (роботодавці, трудовий колектив); - вторинні (організації 

роботодавців і працівників, їх об’єднання, державні органи та ін.); е) за 

кількісним критерієм: - індивідуальні (роботодавець-фізична особа); - 

колективні (роботодавці-юридичні особи, профспілки, трудові колективи, 

організації роботодавців та їх об’єднання, органи державної влади та 

місцевого самоврядування). 

4. Обґрунтовано доцільність внесення змін до ст.18 проекту Трудового 

кодексу України, деталізуючи склад суб’єктів окремо трудових відносин і 

організаційно-управлінських відносин. При цьому варто не лише закріпити 

перелік таких суб’єктів, але й охарактеризувати правовий статус кожного з 

них в одному нормативно-правовому документі – Трудовому кодексі 

України. 

5. Сформульовані ключові особливості (ознаки) суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, які полягають у 

наступному: 1) наділені трудовою правосуб’єктністю, яка виражається в 

здатності за певних умов бути суб’єктами даних правовідносин, мати 
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гарантовану законом можливість володіти правами (правоздатність) або 

набувати їх своїми діями і реалізовувати (дієздатність), нести відповідні 

обов’язки та юридичну відповідальність за їх порушення (деліктоздатність); 

2) вступають в організаційно-управлінські відносини за власним 

волевиявленням; 3) відрізняються за організаційною формою, 

функціональним призначенням, значимістю, компетенцією, правовим 

статусом і т.п.; 4) можуть бути постійними, або тимчасовими, зявляючись за 

наявності певних умов, тобто бути основними та другорядними 

(обов’язковими й необов’язковими) тощо; 5) можуть бути учасниками 

організаційно-управлінських правовідносин як самостійно, так і в складі 

організації або об’єднання; 6) на різних рівнях соціального діалогу 

(локальний, галузевий, територіальний, національний) мають місце різні 

суб’єкти організаційно-управлінських відносин та ін. 

6. Запропоновано під роботодавцем як суб’єктом організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві розуміти юридичну 

(підприємство, установа, організація) або фізичну особу, яка використовує 

працю фізичних осіб, характеризується врегульованим законодавством 

правовим статусом, має суб’єктивні права та обов’язки у процесі реалізації 

організаційно-управлінських правовідносин й несе відповідальність за їх 

виконання. 

7. Визначені основні ознаки роботодавця як суб’єкта організаційно -

управлінських відносин є: 1) наділений трудовою правосуб’єктністю, яка 

виникає в момент державної реєстрації; 2) наділений врегульованим 

трудовим законодавством правовим статусом, який є відмінним для 

роботодавців-юридичних осіб і роботодавців-фізичних осіб і охоплює ряд 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, гарантії їх додержання, 

відповідальність за невиконання тощо; 3) використовує найману працю, 

тобто працю фізичних осіб; 4) є стороною колективного договору; 5) може 

утворювати організації роботодавців, які у свою чергу можуть об’єднуватися; 



223 

6) бере участь у соціальному діалозі; 7) має майнову самостійність; 8) є 

здатним забезпечувати належні умови праці, оплату праці і т.п.  

8. Обґрунтовано, що проект Трудового кодексу України №1658 від 

20.05.2015 р. наразі достатньо повно врегульовує питання правового статусу 

роботодавця як суб’єкта організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, містить законодавче тлумачення поняття «роботодавця», на відміну від 

КЗпП України, чітко виокремлено перелік прав і обов’язків роботодавця, 

його відповідальність у різних випадках. Проте, запропоновано розмежувати 

права та обов’язки роботодавців-юридичних осіб і роботодавців-фізичних 

осіб як суб’єктів організаційно-управлінських відносин. Також слід закріпити 

в майбутньому Трудовому кодексі України право роботодавця на захист 

своїх інтересів при порушенні умов колективного договору і відповідну 

процедуру звернення за захистом. Чіткого визначення потребують права і 

обов’язки організацій роботодавців та їх об’єднань, оскільки на сьогодні в 

розділі V Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права 

і гарантії їх діяльності» висвітлені лише повноваження останніх. 

9. Під трудовим колективом підприємства, установи, організації, 

фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності запропоновано розуміти 

об’єднання найманих працівників, які спільно беруть участь  у діяльності 

установи, організації, фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності на 

підставі трудового договору (контракту), а також інших передбачених 

законодавством форм для регулювання трудових правовідносин.  

10. У результаті проведеного дослідження з’ясовано основні 

особливості повноважень, прав і обов’язків трудового колективу як суб’єкту 

організаційно-управлінських відносин, а саме наступні: 1) трудовий колектив 

є орієнтованим на досягнення спільної мети об’єднанням найманих 

працівників, які здійснюють свою діяльність на постійній основі на підставі 

трудових договорів; 2) трудовий колектив в організаційно-управлінських 

відносинах діє в інтересах працівників; 3) набуттю трудовим колективом 

правового статусу передує його належна організація та затвердження 
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рішенням загальних зборів; 4) трудова правосуб’єктність трудового 

колективу припиняється в разі звільнення усіх працівників або ліквідації 

роботодавця у визначеному законом порядку; 5) трудова правосуб’єктність 

трудового колективу є похідною від правосуб’єктності працівника; 6) 

найвищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція); 7) 

виборним організаційним органом є Рада трудового колективу; 8) має 

наступні основні права: ініціювати колективні переговори з роботодавцем; 

ініціювати колективний трудовий спір; висувати відповідні вимоги щодо 

організації праці, економічних чи соціальних питань тощо; брати участь в 

інших організаційно-управлінських (колективних, соціально-партнерських) 

відносинах; створювати представницькі органи; одержувати необхідну 

інформацію щодо виконання колективної угоди та інших питань тощо; 9) 

основними обов’язками трудового колективу є: дотримання принципів 

функціонування трудового колективу і норм трудового законодавства; участь 

в організаційно-управлінських відносинах, ініційованих роботодавцем; 

надання інформації щодо організаційно-управлінських відносин, необхідну 

роботодавцю; виконання умов колективної угоди тощо. 

11. Зроблений висновок, що на сьогодні не існує адекватної 

нормативної бази, яка б регламентувала правовий статус трудових 

колективів, деякі норми взагалі є застарілими. У зв’язку з цим пропонуємо в 

окрему книгу «Правовий статус суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин внести главу «Правовий статус трудового колективу» до проекту 

Трудового кодексу України, який повинен містити: 1) визначення поняття 

«трудовий колектив»; 2) ознаки (особливості) трудового колективу; 3) 

принципи участі трудового колективу в організаційно-управлінські 

відносинах; 4) умови набуття й припинення трудової правосуб’єктності; 5) 

повноваження, суб’єктивні права та обов’язки; 6) гарантії їх дотримання, 

відповідальність у разі невиконання; 7) порядок утворення виборних чи 

представницьких органів; 8) процедури взаємодії трудового колективу з 

іншими суб’єктами організаційно-управлінських відносин тощо. 
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12. Обґрунтовано, що профспілки та їх об’єднання є важливими 

суб’єктами організаційно-правових відносин, невід’ємною стороною 

колективного договору та колективних угод на різних рівнях соціального 

діалогу і представляють собою добровільне об’єднання громадян, пов'язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної діяльності (навчання), яке 

утворюється в законодавчо визначеному порядку з метою здійснення 

представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів членів профспілки. 

13. У чинній нормативно-правовій базі широко закріплені права й 

повноваження профспілок, проте не всі з них містяться в спеціальному 

Законі «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», будучи 

«розкиданими» по іншим законодавчим актам. Вважаємо суттєвим недоліком 

чинного трудового законодавства відсутність чіткого й повного закріплення 

обов’язків і відповідальності профспілок як суб’єктів організаційно-

управлінських правовідносин, що є неприпустимим в умовах посилення їх 

значущості та ролі в суспільстві. Не можемо погодитися і з тим, що проект 

Трудового кодексу України взагалі на сьогодні не містить норм про правовий 

статус профспілок та їх об’єднань. Тому пропонуємо включити до проекту 

Трудового кодексу України в окрему книгу «Правовий статус суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин» і відповідну главу «Правовий статус 

профспілок і їх об’єднань». 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН  

У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

4.1 Види і класифікація організаційно-управлінських відносин, що 

складають предмет трудового права 

 

У сучасних умовах набуття Україною повноцінного членства в 

Європейському Союзі є неможливим, зважаючи на низку об’єктивних 

причин, у тому числі незавершеність передбачених реформ у суспільно 

значущих сферах правовідносин, неефективність здійснюваних в їх рамках 

заходів, відсутність гармонійної європейським стандартам та нормам 

законодавчої бази. Не виключенням є і трудові правовідносини, в галузі яких 

нагальною проблемою й досі залишається питання прийняття єдиного 

систематизованого нормативно-правового акта, який регламентував би всі 

аспекти багатогранних відносин, що складають предмет трудового права, – 

Трудового кодексу України. Більш того, під час переходу економіки України 

до ринкової моделі, визнаної європейським та світовим співтовариством, 

виникає необхідність модернізації та вдосконалення передусім процесу та 

процедур управління й організації виробничо-трудової діяльності. 

Отже, особливої уваги в даному контексті потребують організаційно-

управлінські відносини в сфері трудового права, що мають місце на всіх 

рівнях соціального діалогу – локальному, територіальному, галузевому, 

національному. Саме від якості правового регулювання організаційно-

управлінських відносин, оптимальності й адекватності методів і форм їх 

практичної реалізації залежить ефективність взаємодії суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин, результативність їх спільної праці й, 

відповідно, стабільність і рентабельність функціонування підприємств,  

установ, організацій тощо. Організаційно-управлінські відносини, що 
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складають предмет трудового права, є численними і залежно від різних 

класифікаційних критеріїв відрізняються за видами, які обумовлюють 

специфіку змісту та правового регулювання тих чи інших організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, що свідчить про актуальність 

дослідження класифікації даних правовідносин. 

Питання класифікації видів правовідносин у сфері трудового права є 

предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених:                    

М.Г. Александрова, Б.К. Бегічева, Н.Б. Болотіної, П.Ю. Буряка,                          

В.С. Венедиктова, Л.Я. Гінцбурга, К.М. Гусова, М.В. Данилової,                            

С.О. Іванова, Р.З. Лівшиця, М.В. Лушнікової, А.Р. Мацюка,                                  

Ю.П. Орловського, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, 

О.В. Пятакова, А.К. Свірідова, В.М. Толкунової, А.І. Цепіна, Г.І. Чанишевої 

В.В. Чечоткіна та ін. Проте види та класифікація, зокрема організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві залишаються малодослідженими.  

Варто зазначити, що серед науковців не сформувалося єдиної точки 

зору щодо класифікаційних критеріїв і видів організаційно-управлінських 

відносин, що складають предмет трудового права. Як слушно відзначає              

Н.В. Козачок-Труш, розгалуженість структури організаційно-управлінських 

правовідносини виявляється через складність їх внутрішньої будови, яка є 

системою взаємозв’язків окремих відносин щодо: 1) утворення і діяльності 

профспілок або інших осіб як представників інтересів трудових колективів 

найманих працівників у соціально-трудових відносинах; 2) утворення та 

діяльності організацій роботодавців як представників інтересів роботодавців 

у соціально-трудових відносинах; 3) укладання і виконання колективних 

договорів, колективних угод на галузевому, регіональному та національному 

рівнях; 4) колективних переговорів; 5) діяльності профспілок з приводу 

застосування трудового законодавства; 6) участі трудових колективів в 

управлінні підприємством, установою, організацією; 7) вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів) тощо. [42, с. 26-27]. О.А. Хименко 

з цього приводу стверджує, що суспільні відносини з організації праці 
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стосуються найрізноманітніших сторін виробничого життя підприємства, які 

охоплюють: 1) розподіл і кооперування, раціональне влаштування й 

обслуговування робочих місць; 2) атестацію; 3) раціональне використання 

робочого часу й досягнення оптимальної інтенсивності праці; 4) нормування 

й забезпечення оплати праці в суворій відповідності з її кількістю і якістю 

тощо [266, с. 105-106]. 

Зважаючи на це, виникає об’єктивна необхідність класифікувати 

організаційно-управлінські відносини, які складають предмет трудового 

права, на окремі види, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню 

ефективності правового регулювання даних правовідносин з урахуванням 

специфіки того чи іншого виду. Цілком погоджуємося з В.К. Потьомкіним 

стосовно того, що виробничо-організаційні відносини безпосередньо 

впливають на хід та ефективність виробничих процесів, на результативність 

праці та управління, оскільки пов’язані в тому числі з нормуванням праці, її 

розподілом, оцінкою, оплатою тощо. Тому, на думку автора, серед 

організаційно-управлінських відносин варто виокремити:                                                     

1) внутрішньоорганізаційні – між працівниками або фізичними особами;                   

2) міжорганізаційні – договірні відносини між юридичними особами. У свою 

чергу, до групи внутрішньоорганізаційних дослідник включає: 1) відносини 

дисципліни праці; 2) відносини, пов’язані з зайнятістю працівників, 

удосконаленням її структури та масштабів, вивільненням надмірної робочої 

сили, її перепідготовкою з урахуванням змін у характері та структурі 

виробництва; 3) відносини, пов’язані з добровільним об’єднанням 

працюючих у професійні спілки (профспілки) і реалізацією за допомогою них 

своїх різноманітних професійно-трудових та соціальних інтересів;                  

4) відносини соціального захисту населення, у т.ч. відносини матеріально -

соціальної підтримки та захисту працездатних верств населення [267].  

О.І. Процевський стверджує про наявність наступних видів 

організаційно-управлінських правовідносин: 1) відносини, що забезпечують 

охорону й розвиток трудової діяльності робітників і службовців;                              
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2) відносини, які виникають між профспілковим органом і роботодавцем з 

приводу участі в управлінні підприємствами та встановлення умов праці;                             

3) відносини нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю і 

правил з охорони праці; 4) правовідносини з соціального страхування 

працівників [268, с. 38-40]. Проте, на наш погляд, приведені класифікації не 

охоплюють всі аспекти організаційно-управлінської сфери трудового права, 

зокрема відносини з приводу вирішення колективних трудових спорів, 

соціального партнерства тощо.  

М.В. Данилова пропонує розрізняти організаційно-управлінські 

відносини між працівниками (трудовим колективом) і уповноваженою 

(вповноваженими) особою (особами) роботодавця, уповноваженою особою і 

профспілкою, між профспілкою і працівниками [269, с. 166]. Г.І. Чанишева 

класифікує організаційно-управлінські відносини на такі види: 

правовідносини за участі працівників, їх представників в управлінні 

підприємствами (установами, організаціями) [100, с. 45]. Натомість                    

П.Ю. Буряк наголошує на існуванні трьох груп організаційно-правових 

відносин у трудовому праві: 1) відносини роботодавця та трудового 

колективу чи його представницького органу з питань укладення, виконання й 

контролю за виконанням колективного договору (угоди); 2) відносини 

роботодавця та трудового колективу в процесі здійснення роботодавцем 

своїх повноважень (локальна правотворчість і правозастосування);                         

3) відносини трудового колективу та роботодавця під час реалізації 

колективом своїх повноважень, у т.ч. через виборні представницькі органи 

[89, с. 428-431]. 

Аналогічну точку зору висловлює і А.К. Свірідов [270, с.13]. Проте 

вважаємо, що локальна правотворчість і правозастосування як форма 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві має місце не лише у 

відносинах роботодавця та трудового колективу, але й у процесі здійснення 

роботодавцем своїх повноважень по відношенню до окремого працівника. У 

запропонованих вище класифікаціях розглядається лише колективний 
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суб’єкт організаційно-управлінських відносин і не звертається увага на 

індивідуальні відносини організаційно-управлінського характеру, що можуть 

виникати між роботодавцем і окремими працівниками при здійсненні його 

розпорядчих повноважень тощо. Більш того, проаналізовані класифікації 

видів організаційно-управлінських відносин, що складають предмет 

трудового права, не є комплексними та повними, оскільки базуються на 

єдиному критерії – за суб’єктами даних правовідносин, при цьому не 

охоплюючи всю їх багатоманітність. 

Зазначений недолік має місце і в дослідженнях інших науковців. Так, 

К.Н. Гусов та В.М. Толкунова виокремлюють наступні види організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві: 1) правовідносини трудового 

колективу з роботодавцем, його адміністрацією в конкретній організації;               

2) правовідносини профспілкового органу на виробництві з роботодавцем, 

адміністрацією; 3) соціально-партнерські правовідносини на більш високому 

рівні, ніж організація [271, с. 133]. Схожу класифікацію пропонує                          

О.А. Хименко і при цьому справедливо розглядає й індивідуальні відносини 

працівника і роботодавця, зокрема, вважаючи, що існує три види 

організаційно-управлінських правовідносин у сфері праці: 1) працівника, 

трудового колективу з роботодавцем, його адміністрацією з приводу 

організації праці та управління нею; 2) профспілкового органу з 

роботодавцем, його адміністрацією щодо захисту трудових прав працівників; 

3) соціально-партнерські правовідносини щодо колективних переговорів і 

укладення колективних договорів та угод на державному, галузевому, 

регіональному,  територіальному рівнях і в організації [266, с. 114].  

У свою чергу, більш детально класифікуючи організаційно-

управлінські відносини, К.Н. Гусов та В.М. Толкунова розмежовують:                              

1) правовідносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування 

громадянина; 2) трудові правовідносини працівника з роботодавцем;                      

3) правовідносини трудового колективу з роботодавцем, адміністрацією;                

4) правовідносини профкому з роботодавцем, адміністрацією; 5) соціально -
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партнерські правовідносини щодо колективних переговорів і укладення угод 

на федеральному, галузевому, територіальному, регіональному та 

професійному рівнях; 6) правовідносини з професійної підготовки кадрів на 

виробництві, в тому числі і щодо підвищення кваліфікації; 7) правовідносини 

з нагляду і контролю за трудовим законодавством, охороною праці органів 

нагляду та контролю з роботодавцем, посадовими особами адміністрації;              

8) правовідносини щодо матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору за шкоду, заподіяну один одному; 9) процесуальні правовідносини з 

вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів та оголошення 

страйку [271, с. 123; 88, с. 12]. Проте в даному випадку правознавцями не 

виокремлено чітких критеріїв класифікації і види організаційно-

управлінських правовідносин наводяться одночасно за декількома 

класифікаційними ознаками, що ускладнює розуміння їх специфіки. 

Цікаво зазначити, що, наприклад, М.В. Лушнікова стверджує, що деякі 

із наведених вище видів організаційно-управлінських відносин взагалі мають 

спільну правову природу, тому немає підстав для їх поділу, усі вони є 

соціально-партнерськими або колективними (щодо організації праці й 

управління нею; із соціального партнерства, ведення колективних 

переговорів, укладення колективних договорів та угод; щодо участі 

працівників і профспілок у встановленні умов праці й застосуванні трудового 

законодавства в передбачених законом випадках тощо) [56, с. 100]. Проте 

погодитися з цим у повній мірі ми не можемо, зважаючи на особливості 

відносин соціального партнерства, зокрема на галузевому та національному 

рівнях, на відміну від інших колективних організаційно-управлінських 

відносин. 

О.С. Пашков акцентує увагу на таких видах організаційно-

управлінських правовідносин у трудовому праві з вищезазначених як 

відносини зі встановлення умов праці, участі працівників та їх колективів в 

управлінні виробництвом, контролю за дотриманням трудового 

законодавства, працевлаштування, професійної підготовки та ін. [57, с. 7-8]. 
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П.Д. Пилипенко розрізняє: 1) правовідносини в процесі укладення та 

підписання колективних договорів і угод; 2) правовідносини з приводу 

встановлення умов праці на підприємствах; 3) правовідносини, пов’язані з 

працевлаштуванням; 4) правовідносини щодо вирішенням трудових спорів 

(конфліктів); 5) інші відносини, тісно пов’язані з трудовими [85, с. 33, с. 205]. 

У даному випадку варто погодитися і з Д.О. Карпенком, який також вважає, 

що головна сутність організаційно-управлінських правовідносин полягає у 

врегулюванні питань організації та оплати праці, охорони праці [39, с. 51]. 

Більш того, автор підкреслює, що досліджувані відносини стосуються 

не лише трудових колективів, галузей народного господарства, регіонів 

країни, але й конкретного працівника, тобто є як індивідуальними, так і 

колективними. Виходячи з даної тези, автор виділяє такі види організаційно -

управлінських правовідносин у трудовому праві: 1) трудові правовідносини 

працівника з роботодавцем; 2) колективні правовідносини (трудового 

колективу й профкому з роботодавцем та його адміністрацією);                                   

3) правовідносини з нагляду за дотриманням норм трудового законодавства; 

4) правоохоронні правовідносини (щодо матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору за заподіяну шкоду, з розгляду трудових спорів тощо) 

[39, с. 48-52]. 

Як бачимо, основним критерієм класифікації організаційно-

управлінських відносин, що складають предмет трудового права, є їх 

суб’єктний склад, згідно з яким варто розрізняти індивідуальні та колективні 

організаційно-управлінські правовідносини у сфері трудового права. 

Доцільність розгляду індивідуальних організаційно-управлінських відносин 

обґрунтовує і Н.Б. Болотіна, наголошуючи, що колективні трудові 

правовідносини – це середовище буття індивідуальних трудових відносин, а 

організаційний аспект у рівній мірі притаманний як колективним 

правовідносинам, так і індивідуальним [94, с. 74]. Проте науковці не досягли 

єдності в розумінні сутності даних видів та їх складу. Наприклад,                         

О.В. Кузьменко до групи індивідуальних відносин включає: 1) відносини з 
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працевлаштування, що виникають між особами, які шукають роботу, з 

одного боку, та приватним бюро найму або державною службою зайнятості – 

з іншого; 2) відносини, що випливають із трудових, породжені зверненням до 

органів державної служби зайнятості особи, яка тимчасово втратила роботу і 

заробіток, за отриманням певних заходів підтримки. У той же час колективні 

організаційно-управлінські відносини, які можуть існувати тільки як 

відносини, супутні трудовим, охоплюють, на думку автора, власне 

організаційно-управлінські відносини та відносини з врегулювання 

колективних трудових спорів [272, с. 35], із чим ми погодитися не можемо.  

О.О. Гашкін з точки зору суб’єктного складу поділяє організаційно -

управлінські трудові правовідносини на індивідуальні (індивідуально-

трудове відношення) та колективні правовідносини з організації та 

управління працею, соціального партнерства, ведення колективних 

переговорів, укладення колективних договорів та угод, участі працівників і 

професійних спілок у встановленні умов праці та застосування трудового 

законодавства у передбачених законом випадках. При цьому автор 

справедливо підкреслює, що є такі відносини, які не можна з повною 

впевненістю віднести ані до групи індивідуальних, ані до колективних, бо 

вони можуть відноситися як до тієї, так і до іншої групи. Такими є 

правовідносини з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників безпосередньо у даного роботодавця, матеріальної 

відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці; відносини з 

участю інших суб’єктів щодо нагляду та контролю, у тому числі 

профспілкового, за дотриманням трудового законодавства (включаючи 

законодавство про охорону праці та інші нормативно-правові акти, що 

містять норми трудового прав, вирішення трудових спорів, обов’язкового 

соціального страхування) та ін. [273, с. 79-86]. 

А.І. Цепін і О.В. П’ятаков, натомість, до колективних організаційно-

управлінських трудових відносин включають відносини з: 1) участі 

робітників і службовців в управлінні підприємством; 2) організації 
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соціалістичного змагання; 3) укладення колективного договору і 

встановлення умов праці в межах локального регулювання; 4) нагляду і 

контролю за додержанням законодавства про працю [274, с. 95; 225, с. 80-86]. 

Найбільш коректним вважаємо підхід до розуміння індивідуальних та 

колективних організаційно-управлінських відносин, запропонований 

В.В. Чечоткіним. Так, автор стверджує, що організаційно-управлінські 

правовідносини носять як колективний, так і індивідуальний характер та 

виникають між роботодавцем і найманим працівником, а також між 

роботодавцем і трудовим колективом (його представницьким органом) у 

галузі управління колективною працею, розподілом прибутку підприємства, 

організації встановлення й застосування умов праці, її оплати та охорони, а 

також застосування норм трудового законодавства. Зокрема, індивідуальні 

організаційно-управлінські правовідносини виникають між роботодавцем, 

який є керівником і організатором трудового процесу на виробництві, та 

конкретним найманим працівником. Колективні організаційно-управлінські 

правовідносини виникають між трудовим колективом і роботодавцем (його 

адміністрацією) на виробництві; профспілковим органом підприємства, 

установи, організації та роботодавцем (адміністрацією); сторонами 

соціального діалогу на національному, територіальному чи галузевому рівнях 

[95, с. 63], із чим цілком погоджуємося. 

Цікаво відзначити, що індивідуальні організаційно-управлінські 

правовідносини реалізуються, виходячи з наданої трудовим законодавством 

владної компетенції, і характеризуються імперативністю влади, тобто 

залежністю найманого працівника від роботодавця. Як зазначає                    

О.А. Хименко, організаційна сторона трудових правовідносин має свою 

специфіку, змістом якої є організація праці, що передбачає підпорядкування 

працівника під час виконання ним своєї роботи певному трудовому режиму і, 

відповідно, керівнику, що зумовлене кооперацією праці й потребою 

узгодження трудових функцій [266, с. 106-107]. 
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Натомість, колективні організаційно-управлінські правовідносини 

носять диспозитивний характер, тобто будуються на основі взаємодії 

суб’єктів і кореспондуючих повноважень роботодавця та трудового 

колективу підприємства, установи, організації. 

Окрім суб’єкта організаційно-управлінських правовідносин важливим 

класифікаційним критерієм є зміст правовідносин, за яким, наприклад, 

Р.З. Лівшиць виділяє такі їх види: 1) участь працівників в управлінні 

виробництвом; 2) колективні переговори; 3) укладення і виконання 

колективного договору; 4) встановлення умов праці; 5) охорона праці;                    

6) контроль і нагляд за додержанням трудового законодавства; 7) вирішення 

колективних трудових спорів; 8) участь профспілок у регулюванні трудових 

відносин [275, с. 21]. Проте, на нашу думку, даний перелік не є повним. 

Більш глибоко до класифікації за даним критерієм організаційно-

управлінських відносин, що складають предмет трудового права, підійшов 

В.В. Чечоткін, вважаючи, що досліджувані правовідносини поділяються на 

ті, що виникають у результаті появи суб’єктивних прав та обов’язків сторін 

щодо: 1) працевлаштування; 2) професійної підготовки кадрів на 

виробництві; 3) перепідготовки і підвищення кваліфікації; 4) власне трудових 

правовідносин; 5) участі трудящих в управлінні виробництвом (управлінські 

правовідносини); 6) організації на виробництві оплати праці, охорони праці, 

внутрішнього трудового розпорядку, часу відпочинку (організаційні 

правовідносини); 7) нагляду і контролю за дотриманням норм трудового 

законодавства; 8) дисциплінарної відповідальності; 9) матеріальної 

відповідальності; 10) розгляду трудових спорів [276, с. 251-252]. 

Досліджуючи види організаційно-управлінських відносин за їх змістом, 

вважаємо доцільним в межах даної класифікації розрізняти й окремі види 

організаційно-управлінських відносин, що складають предмет трудового 

права, залежно від їх функціональної природи, по-перше, організаційні 

правовідносини і, по-друге, управлінські правовідносини. Так, до першої 

групи В.В. Чечоткін відносить правовідносини в сфері праці з утворення й 
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діяльності професійних спілок або інших осіб, які представляють інтереси 

найманих працівників у соціально-трудових відносинах;  утворення та 

діяльності організацій роботодавців як представників інтересів роботодавців 

у соціально-трудових відносинах; оплати праці, охорони праці, внутрішнього 

трудового розпорядку, часу відпочинку;  ведення колективних переговорів;  

укладення колективного договору на підприємстві;  укладення колективних 

угод; встановлення умов праці;  застосування чинного законодавства;  

діяльності на підприємстві КТС;  діяльності примирної комісії та трудового 

арбітражу під час вирішення колективних трудових спорів.  

Відповідно до управлінських правовідносин слід включити 

правовідносини щодо  участі трудового колективу (або його представників) в 

управлінні виробництвом;  участі трудового колективу (або його 

представників) у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

працю;  участі трудового колективу в затвердженні локальних нормативно-

правових актів та органів, які вирішують індивідуальні та колективні трудові 

спори;  здійснення роботодавцем своїх функцій з управління виробництвом;  

здійснення роботодавцем своїх владно-розпорядчих повноважень відносно 

конкретно взятого працівника [95, с. 66-68]. 

Тобто, організаційні відносини, що складають предмет трудового 

права, мають місце у сфері організації процесу праці (установлення і охорона 

умов праці, оплата праці, установлення внутрішнього трудового розпорядку 

тощо), а управлінські – у сфері управління роботодавцем трудовим процесом 

та трудовим колективом, контролю за додержанням законодавства про працю 

тощо. 

Іншою цікавою класифікацією є поділ організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві у відповідності до специфіки їх зв’язку з 

трудовими правовідносинами (або залежно від часу їх виникнення), 

запропонований В.С. Венедиктовим. Зокрема, автор розрізняє: 1) відносини, 

що передують трудовим; 2) відносини, що є супутніми трудовим;                             

3) відносини, що випливають із трудових [41, с. 12-14]. На нашу думку, 
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прикладом організаційно-управлінських відносин, що передують трудовим, є 

правовідносини стосовно забезпечення працевлаштування, виробничого 

навчання тощо. Супутніми трудовим виступають організаційно-управлінські 

відносини, що обслуговують безпосередньо трудові відносини і реалізуються 

одночасно з ними, тобто правовідносини щодо участі працівників в 

управлінні виробництвом, укладення й виконання колективного договору, 

встановлення умов праці, контролю і нагляду за додержанням трудового 

законодавства тощо. І, відповідно, організаційно-управлінськими 

відносинами, які випливають із трудових, є правовідносини з приводу 

вирішення індивідуальних трудових спорів, наприклад, у випадку звільнення 

працівника. 

У даному контексті доцільним буде й поділ організаційно-

управлінських відносин у сфері праці за пріоритетом правового регулювання 

на основні (вихідні) та другорядні (похідні). До перших належать власне 

індивідуальні організаційно-управлінські правовідносини, що виникають між 

найманим працівником і роботодавцем, а до других – інші організаційно-

управлінські відносини, які складають предмет трудового праві і тісно 

пов’язані з трудовими [276, с. 251-252]. 

При дослідженні видів організаційно-управлінських відносин у сфері 

трудового права О.О. Гашкін звертає особливу увагу на ті з них, що 

регулюються виключно в публічно-правовому (централізовано-

нормативному) порядку. Основною специфікою даних відносин, на думку 

автора, є присутність у них в якості суб’єктів «агентів» держави, наділених 

владними повноваженнями контрольного, наглядового або 

правозастосовного характеру, а також той факт, що їх реалізація заснована на 

публічно-правових засадах і спрямована на забезпечення правопорядку в 

сфері трудових відносин. Виходячи з вищесказаного, науковець розрізняє дві 

групи відносин: 1) контрольно-наглядові відносини, що виникають між 

роботодавцем та органами загального або спеціалізованого державного 

нагляду в ході здійснення останніми своїх функцій щодо державної охорони 



238 

праці; 2) процесуальні відносини, що складаються між сторонами та 

судовими органами при вирішенні індивідуальних трудових спорів [273,                    

с. 79-86]. 

З даного приводу слушною є точка зору О.С. Пашкова та                          

О.В. Смирнова стосовно того, що оскільки правовідносини є результатом 

впливу норм права, то слід враховувати наявність у цих правовідносинах 

тристороннього зв’язку – юридичні зв’язки (права та обов’язки) між 

суб’єктами організаційно-управлінських правовідносин і потенційні зв’язки 

між кожним із цих суб’єктів і державою. Саме наявність держави як 

потенційного суб’єкта, на думку авторів, надає можливість іншим суб’єктам 

вимагати один від одного регламентованої поведінки і, відповідно, у разі 

недотримання встановлених обов’язків звернутися до суду або інших 

уповноважених державних органів за захистом і примусовим забезпеченням 

виконання зобов’язань [277, с. 177]. 

Як вже було сказано вище, організаційно-управлінські правовідносини, 

як і інші правовідносини у сфері праці, є результатом впливу норм трудового 

права, тому їх доцільно класифікувати й за типами норм права на такі види: 

1) матеріальні (виникають у результаті дії матеріальних норм права стосовно 

надання суб’єктам організаційно-управлінських правовідносин суб’єктивних 

прав і обов’язків у галузі організації та управління найманою працею);                   

2) процедурні (виникають у зв’язку з реалізацією норм щодо процедури 

прийняття й затвердження колективного договору, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, посадових інструкцій, положень, а також процедури 

організації КТС, примирної комісії тощо); 3) процесуальні (виникають у 

процесі діяльності КТС, примирної комісії та трудового арбітражу) [95,               

с. 68]. 

Так, матеріальні організаційно-управлінські правовідносини, що 

складають предмет трудового права, виникають під впливом застосування 

матеріальних норм трудового права з правового регулювання питань оплати 

праці, робочого часу та часу відпочинку, дисципліни праці, дисциплінарної 
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та матеріальної відповідальності. Процедурні організаційно-управлінські 

правовідносини з’являються в процесі оформлення найманого працівника на 

роботу, його переведення та звільнення, притягнення до дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності, встановлення правил внутрішнього трудового 

розпорядку, процедури утворення первинної профспілкової організації на 

підприємстві, утворення виборного органу профспілки тощо. У свою чергу, 

процесуальні організаційно-управлінські правовідносини у сфері праці 

виникають у процесі розгляду індивідуальних трудових спорів, діяльності 

примирної комісії, трудового арбітражу при вирішенні колективного 

трудового спору тощо. 

Окрім розглянутих класифікацій організаційно-управлінських 

правовідносин у трудовому праві існує і низка інших. Л.О. Сироватська 

пропонує розрізняти організаційно-економічні та соціально-економічні 

правовідносини [278, с. 90-91]. В.В. Чечоткін до класифікаційних критеріїв 

відносить також підстави виникнення правовідносин, що складають предмет 

трудового права, залежно від яких поділяє організаційно-управлінські 

відносини на види, підставами виникнення яких є:  трудовий договір;  

адміністративно-правовий акт;  факт обрання на відповідну посаду;  факт 

погодження з відповідними особами;  факт фактичного допуску працівника 

до роботи;  момент виникнення індивідуального або колективного трудового 

спору [276, с. 251] тощо. 

Отже, організаційно-управлінські відносини, що складають предмет 

трудового права, є багатоманітними й широкими за змістом і потребують 

комплексної класифікації за різними ознаками з метою врахування специфіки 

окремих видів правовідносин і підвищення ефективності їх правового 

регулювання в цілому. 

Основними класифікаційними критеріями організаційно-управлінських 

відносин у сфері трудового права, на нашу думку, є: 1) суб’єктний склад; 

2) функціональна природа; 3) середовище виникнення та реалізації; 4) зміст 

правовідносин; 5) тип норм права, що регулюють правовідносини; 
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6) пріоритетність правового регулювання; 7) специфіка зв’язку з трудовими 

правовідносинами; 8) роль держави в реалізації правовідносин; 9) час 

виникнення; 10) підстави виникнення тощо. 

У результаті проведеного дослідження пропонуємо наступну 

комплексну класифікацію організаційно-управлінських правовідносин, що 

складають предмет трудового права: 

1) за суб’єктним складом:  

а) індивідуальні організаційно-управлінські відносини – 

правовідносини між роботодавцем (керівником, організатором трудового 

процесу на виробництві) і найманим працівником, які виникають у зв’язку з 

реалізацією владно-розпорядчих повноважень роботодавця, вирішення 

індивідуальних трудових спорів тощо;  

б) колективні організаційно-управлінські відносини, що будуються на 

основі взаємодії суб’єктів і кореспондуючих повноважень роботодавця та 

трудового колективу підприємства, установи, організації:  

– правовідносини трудового колективу з роботодавцем 

(адміністрацією) на виробництві;  

– правовідносини профспілкового органу підприємства, установи, 

організації з роботодавцем (адміністрацією);  

– соціально-партнерські відносини на національному, територіальному, 

галузевому рівнях;  

в) індивідуально-колективні організаційно-управлінські відносини, що 

складають предмет трудового права, які є як індивідуальними, так і 

колективними (правовідносини з професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників на виробництві, щодо матеріальної 

відповідальності роботодавців і працівників у сфері трудового права; 

контрольно-наглядові, у т.ч. з вирішення трудових спорів, дотримання 

трудового законодавства тощо); 

2) залежно від функціональної природи:  
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а) організаційні (у сфері організації процесу праці – установлення і 

охорони умов праці, внутрішнього трудового розпорядку, режиму робочого 

часу та відпочинку тощо);  

б) управлінські (у сфері управління роботодавцем трудовим процесом 

та трудовим колективом, контролю за додержанням законодавства про працю 

тощо);  

в) матеріально-фінансові (у сфері матеріального забезпечення, оплати 

праці та ін.);  

г) соціальні (у сфері соціального захисту найманих працівників);  

3) відповідно до середовища виникнення та реалізації:  

а) внутрішні організаційно-управлінські відносини (мають місце 

всередині підприємства, організації, установи між працівниками, трудовим 

колективом, роботодавцем, первинною профспілкою);  

б) зовнішні організаційно-управлінські відносини, що складають 

предмет трудового права (поза внутрішнім середовищем підприємства, 

організації, установи за участі держави, органів соціального діалогу 

галузевого, територіального, національного рівнів, у т.ч. організацій 

роботодавців і працівників, їх об’єднань);  

4) за змістом організаційно-управлінських правовідносин у сфері 

трудового права:  

а) правовідносини із зайнятості та працевлаштування;  

б) з професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

працівників на виробництві;  

в) з організації трудового процесу (встановлення умов праці, охорони 

праці, оплати праці, трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку);  

г) з участі працівників в управлінні;  

ґ) у зв’язку зі створенням та функціонуванням професійних спілок, 

організацій роботодавців, їх об’єднань;  

д) з укладення та реалізації колективного договору, з приводу 

колективних переговорів;  
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е) з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства;   

є) із застосування заходів дисциплінарної та іншої відповідальності;   

ж) з розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів 

(конфліктів) та ін.; 

5) за специфікою зв’язку з трудовими правовідносинами (або за часом 

виникнення організаційно-управлінських відносин):  

а) організаційно-управлінські відносини, що передують трудовим 

(правовідносини стосовно забезпечення працевлаштування, виробничого 

навчання тощо);  

б) організаційно-управлінські відносини, що є супутніми трудовим 

(правовідносини щодо участі працівників в управлінні виробництвом, 

укладення й виконання колективного договору, встановлення умов праці, 

контролю і нагляду за додержанням трудового законодавства тощо); 

в) організаційно-управлінські відносини, що випливають із трудових 

(правовідносини з приводу вирішення трудових спорів (конфліктів);  

6) за пріоритетністю правового регулювання:  

а) основні (вихідні) організаційно-управлінські відносини 

(індивідуальні організаційно-управлінські правовідносини, що складають 

предмет трудового права);  

б) другорядні (похідні) організаційно-управлінські відносини (інші 

організаційно-управлінські правовідносини, що складають предмет 

трудового права);  

7) за роллю держави в реалізації організаційно-управлінських 

правовідносин у трудовому праві:  

а) публічно-правові (контрольно-наглядові відносини між 

роботодавцем та відповідними державними органами, процесуальні 

відносини між сторонами та судовими органами при вирішенні 

індивідуальних трудових спорів тощо);  

б) відносини взаємодії між суб’єктами організаційно-управлінських 

правовідносин у трудовому праві;  
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8) за типом норм права, що регулюють правовідносини:  

а) матеріальні організаційно-управлінські правовідносини (виникають 

під впливом застосування матеріальних норм трудового права з правового 

регулювання питань оплати праці, робочого часу та часу відпочинку, 

дисципліни праці, дисциплінарної та матеріальної відповідальності);  

б) процедурні організаційно-управлінські правовідносини (виникають у 

процесі оформлення найманого працівника на роботу, його переведення та 

звільнення, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, 

встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку, процедури 

утворення первинної профспілкової організації на підприємстві, утворення 

виборного органу профспілки тощо); 

в) процесуальні організаційно-управлінські правовідносини у сфері 

праці (виникають у процесі розгляду індивідуальних трудових спорів, 

діяльності примирної комісії, трудового арбітражу при вирішенні 

колективного трудового спору тощо);  

9) інші види організаційно-управлінських правовідносин, що 

складають предмет трудового права (за підставами виникнення, за терміном 

дії, за масштабом дії, за цілями реалізації тощо). 

 

 

4.2 Поняття та зміст організаційно-управлінських відносин 

індивідуального характеру 

 

Сучасний стан соціально-трудової сфери в Україні та світі обумовлює 

переосмислення ролі управління й організації праці з орієнтацією на новітні 

форми, методи та моделі трудових правовідносин. Вплив організаційно -

управлінського фактору є очевидним, зважаючи на прямий зв’язок між 

якістю та ефективністю управління на всіх ланках менеджменту 

підприємства, організації чи установи і, відповідно, результативністю 

діяльності того чи іншого суб’єкта трудового права, вираженої в кількісних і 
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якісних показниках дохідності, прибутковості, соціального та інших ефектів, 

конкурентної позиції, інвестиційної привабливості, гудвілу тощо.  

За таких обставин управління працею об’єктивно виступає тією 

організуючою й координуючою силою, яка спрямовує й регламентує 

доцільну діяльність людей [279, 280, 281, с. 37-38]. Відповідно й мета 

управлінських правовідносин полягає передусім у підготовці і прийнятті 

актів (рішень) з удосконалення організації праці, нормативному встановленні 

й застосуванні чинних умов праці [282, с. 34]. Важливе значення в даному 

контексті має індивідуальний підхід роботодавця до управління та організації 

праці з врахуванням особливостей окремих працівників й специфіки їх 

трудових обов’язків, адже наслідки діяльності трудового колективу залежать 

безпосередньо від роботи кожного працівника. Тому організаційно-

управлінські відносини індивідуального характеру в трудовому праві 

набувають все більшого значення і є актуальним предметом дослідження.  

Проблематику організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві досліджували М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна, П.Ю. Буряк,                        

К.М. Гусов, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, І.Я. Кисельов, Н.В. Козачок-

Труш, Р.З. Лівшиць, М.В. Лушнікова, В.І. Миронов, Ю.П. Орловський, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.В. Смирнов, В.М. Толкунова, 

О.А. Хименко, Г.І. Чанишева, В.В. Чечоткін та ін. Проте організаційно-

управлінські відносини індивідуального характеру – між роботодавцем 

(власником підприємства або вповноваженим ним органом) і найманим 

працівником – залишаються малодослідженими. 

Варто зазначити, що більшістю вітчизняних та іноземних правознавців 

організаційно-управлінські відносини, що складають предмет трудового 

права, розглядаються як колективні. Так, О.С. Пашков та О.В. Смирнов 

стверджують, що сторонами організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві є роботодавець (або його представницькі органи), трудовий 

колектив або профспілки чи інші представницькі органи трудового колективу 

[46, с. 81; 57, с. 7-8]. Д.О. Карпенко зазначає, що організаційно-управлінські 
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відносини виникають між трудовим колективом і роботодавцем (його 

адміністрацією на виробництві), профспілковим органом на виробництві та 

роботодавцем (адміністрацією); відповідними профспілками та 

роботодавцями в разі укладення колективних угод [39, с. 51].  

П.Ю. Буряк до організаційно-правових відносин у трудовому праві 

включає відносини роботодавця та трудового колективу (чи його 

представницького органу) з питань укладення, виконання й контролю за 

виконанням колективного договору (угоди); здійснення роботодавцем своїх 

повноважень у галузі локальної правотворчості і правозастосовної практики, 

коли його адресатом є весь колектив або його частина; реалізації колективом 

своїх повноважень як самостійно, так і через виборні представницькі органи 

[89, с. 428-431]. 

В.С. Венедіктов, К.М. Гусов, В.М. Толкунова, А.Р. Мацюк та ін. 

підкреслюють, що організаційно-управлінські відносини реалізуються 

роботодавцем (його адміністрацією), трудовим колективом, профспілковим 

органом, суб’єктами соціально-партнерських відносин на вищому ніж 

організація рівні [88; 224; 51]. Н.Б. Болотіна до суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві відносить роботодавця, організації 

та об’єднання роботодавців, трудові колективи, професійні спілки, виборні 

органи професійних спілок, інших представників працівників, а також органи 

державної влади, місцевого самоврядування, Національну раду соціального 

партнерства, Національну службу посередництва та примирення [40, с. 130]. 

Л.П. Грузінова вважає, що організаційно-управлінські відносини виникають 

між роботодавцем, виборним профспілковим органом та іншими органами, 

уповноваженими трудовим колективом на представництво, соціальними 

партнерами, які приймають нормативно-правові акти щодо соціально-

трудових відносин [215, с. 9]. 

Натомість, О.І. Цепін до суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин, що складають предмет трудового права, відносить безпосередньо 

працівників (робітників і службовців), підприємство, адміністрацію, 
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профспілковий комітет, трудовий колектив, його представницькі органи [225, 

с.80], включаючи тим самим до організаційно-управлінських відносин не 

лише колективні, але й індивідуальні правовідносини з організації та 

управління працею. Так, організаційно-управлінські відносини в трудовому 

праві – це передбачені чинним законодавством та локальними нормами права 

відносини між роботодавцем або його представником, з одного боку, та 

працівником (службовцем), колективом підприємства, профспілковою 

організацією, з іншого боку, з приводу врегулювання суттєвих умов праці, 

прав та обов’язків як найманих працівників, так і адміністрації відповідного 

підприємства. 

На доцільності виокремлення індивідуальних організаційно-

управлінських правовідносин акцентує увагу Н.Б. Болотіна, зазначаючи, що 

колективні трудові відносини є середовищем буття індивідуальних і 

організаційний елемент властивий у рівній мірі як індивідуальним, так і 

колективним правовідносинам [94, с. 74]. Цілком погоджуємося з даного 

приводу з В.І. Мироновим стосовно того, що працівник індивідуально 

виконує доручену йому роботу, у зв’язку з чим при організації праці та 

управлінні працею повинні бути забезпечені умови для виконання кожним 

працівником своїх трудових обов’язків. Відповідно індивідуальний характер 

праці передбачає і індивідуальний підхід до її організації та управління нею, 

на підставі чого автор робить висновок, що організаційно-управлінські 

відносини у сфері праці можуть носити індивідуальний характер, тобто 

виникати з конкретними працівниками [283, с. 190-194]. 

Аналогічна точка зору знаходить своє висвітлення і в дослідженні  

М.П. Карпушина, який вважає, що відносини з організації праці за своєю 

суттю є комплексними і призначені, передусім, організовувати індивідуальну 

працю робітників у колективному виробництві: роботодавець зобов’язується 

надати працівникові робоче місце, забезпечити належні й безпечні умови 

праці, а працівник бере на себе обов’язок виконувати встановлений обсяг 
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робіт, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку 

тощо [62, с. 34-37].  

У свою чергу, В.В. Чечоткін також наголошує, що норми трудового 

законодавства України регулюють деякі відносини в галузі організації та 

управління найманою працею, що виникають між роботодавцем і 

конкретним працівником, тобто мають індивідуальний характер [95, с. 63]. 

На думку автора, індивідуальний характер організаційно-управлінських 

відносин проявляється у таких владних повноваженнях роботодавця відносно 

конкретного працівника: 1) затверджувати посадову інструкцію працівника, 

видавати наказ щодо переміщення працівника на інше місце роботи або 

направлення у відрядження; 2) видавати працівникові обов’язкові до 

виконання розпорядження; 3) застосувати заходи заохочення та 

дисциплінарного впливу [95, с. 65]. 

В.В. Жернаков, досліджуючи індивідуальні організаційно-управлінські 

правовідносини у трудовому праві, стверджує, що організаційно-трудовий 

елемент проявляється у включенні фізичної особи до складу працівників 

організації, у підпорядкуванні внутрішньому трудовому розпорядку, 

встановленому нормативними актами, як необхідної складової організації 

праці. Відповідно роботодавець (організатор, керівник трудового процесу) 

має право давати працівнику обов’язкові для виконання доручення і вказівки, 

базуючись на організації праці та розподілі функцій. На думку автора, 

працівник виконує роботу (міру праці), що обумовлена сторонами при 

укладенні трудового договору, за певною професією, спеціальністю, 

кваліфікацією, посадою в умовах певного режиму, урегульованого за 

допомогою різних інститутів трудового права – робочого часу, часу 

відпочинку, дисципліни праці [284, с. 15-16]. 

Отже, приходимо до висновку, що організаційно-управлінські 

відносини індивідуального характеру є предметом трудового права і 

виникають між роботодавцем (або його адміністрацією) та конкретним 
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найманим працівником з приводу організації трудового процесу та 

управління працею й передбачають:  

– здійснення роботодавцем владних повноважень шляхом видання 

розпоряджень тощо;  

– виконання працівником вимог локальних нормативно-правових актів;  

– забезпечення умов та безпеки праці, охорони праці конкретного 

працівника;  

– відносини з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівника;  

– здійснення роботодавцем заходів із дисциплінарної, матеріальної та 

інших видів відповідальності;  

– застосування трудового законодавства;  

– вирішення індивідуальних трудових спорів;  

– інші організаційно-управлінські аспекти індивідуального характеру. 

Основними особливостями організаційно-управлінських відносин, що 

складають предмет трудового права, є наступні:  

– їм притаманний владно-розпорядчий (імперативний) характер – 

передбачають підпорядкування найманого працівника роботодавцеві і, 

відповідно, залежність від нього, виходячи з передбачених трудовим 

законодавством повноважень роботодавця;  

– їх сторонами є роботодавець (або його адміністративний орган), що є 

керівником і організатором трудового процесу, і найманий працівник, що є 

виконавчою стороною в організаційно-управлінському трудовому процесі 

(виконання локальних нормативно-правових актів); 

– вони  реалізуються переважно шляхом видання роботодавцем 

владних розпоряджень;  

– підставами їх виникнення є застосування нормативного акта 

уповноваженими особами від імені роботодавця, виконання працівником 

актів застосування, а також рішення повноважного державного органу, що 
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зобов’язує працівника до виконання вимог нормативних або 

правозастосовних актів;  

– підставами їх припинення є відміна нормативного акта, звільнення з 

роботи працівника, виконання вимог нормативного або правозастосовного 

акта тощо. 

У процесі дослідження організаційно-управлінських правовідносин 

індивідуального характеру, що становлять предмет трудового права, виникає 

об’єктивна необхідність аналізу їх змісту для більш глибокого розуміння 

даної проблематики. 

У загальному значенні під поняттям «зміст» розуміють суть, 

внутрішню особливість чого-небудь [285, с. 624]. У загальній теорії права 

сутність терміна «зміст правовідносин» полягає у суб’єктивних правах, 

обов’язках, повноваженнях, відповідальності суб’єктів правовідносин. При 

цьому, як відзначає О.Ф. Скакун, зміст правовідносин характеризує взаємне 

юридичне положення суб’єктів, яке формує їх поведінку через суб’єктивні 

права та обов’язки з метою задоволення суб’єктивних інтересів [286, с. 378]. 

Варто вказати й на те, що зміст правовідносин може бути як юридичним, так 

і фактичним. Юридичним змістом є власне суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки суб’єктів правовідносин. Натомість, фактичним змістом є 

поведінка (діяльність) суб’єктів правовідносин або діяльність, за допомогою 

якої реалізуються їх суб’єктивні юридичні права і обов’язки [287, с. 177]. На 

нашу думку, основна відмінність між даними складовими змісту 

правовідносин полягає в тому, що юридичний зміст віддзеркалює 

передбачені нормативно-правовими актами можливості здійснення 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, а фактичний – реальну 

поведінку, у межах якої здійснюються юридичні обов’язки та права суб’єктів 

правовідносин. 

Слід зазначити, що в теорії трудового права юридичний зміст трудових 

правовідносин складається із суб’єктивних трудових прав і обов’язків їх 

суб’єктів. Як справедливо стверджує Н.Б. Болотіна, у правовідносинах 
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трудові права людини набувають статусу суб’єктивних прав і виражають 

гарантовану державою єдність трьох можливостей: 1) права на свої дії; 2) 

права вимагати певних дій від зобов’язаних осіб; 3) права звернутися за 

захистом до держави у випадку невиконання або неналежного виконання 

зобов’язань [40, с. 129]. Як бачимо, змістом правовідносин у трудовому 

праві є не окремі суб’єктивні права та обов’язки, а їх комплекс (система), у 

якому кожен суб’єкт правовідносин трудового права здійснює кореспондуючі 

права та обов’язки. 

Досліджуючи дану проблематику, В.В. Жернаков визначає юридичний 

зміст трудового правовідношення у взаємних правах і обов’язках працівника 

та роботодавця. На думку автора, суб’єктивні права і юридичні обов’язки у 

трудовому правовідношенні спрямовані на забезпечення в інтересах 

правомочної особи певної поведінки зобов’язаної особи [284, с. 19]. Так, 

роботодавець зобов’язаний організувати трудовий процес таким чином, щоб 

забезпечити безпечні умови праці, оскільки трудовим законодавством 

передбачено право працівника на належні й безпечні умови праці. Відповідно 

працівник за трудовим договором зобов’язаний належним чином виконувати 

певний об’єм робіт та підпорядковуватися внутрішньому трудовому 

розпорядку. 

Отже, змістом організаційно-управлінських відносин індивідуального 

характеру, що складають предмет трудового права, є комплекс повноважень, 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків роботодавця та найманого 

працівника, відповідальності за їх недотримання та порушення у сфері 

організації трудового процесу та управління працею у відповідності з чинним 

трудовим законодавством. 

Суб’єктивні права та юридичні обов’язки, повноваження та 

відповідальність суб’єктів індивідуальних організаційно-управлінських 

правовідносин у трудовому праві регламентуються Кодексом законів про 

працю України (КЗпП) [48], Господарським кодексом України [246], 

законами України «Про охорону праці» [146], «Про оплату праці» [145] та 
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іншими нормативно-правовими актами. Важливе значення на сьогодні має 

прийняття Трудового кодексу України, одним із завдань якого визначено 

правове регулювання питань з організації та управління працею [169]. 

Так, у ст. 65 Господарського кодексу України встановлено, що 

управління підприємством (установою, організацією) здійснюється 

відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав 

власника щодо господарського використання свого майна і участі в 

управлінні трудового колективу. Зокрема, власник здійснює свої права щодо 

управління підприємством безпосередньо або через  уповноважені ним 

органи відповідно до статуту чи інших установчих документів. При цьому 

для керівництва господарською діяльністю підприємства власник або 

уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства [246]. 

Основною причиною того, що саме на керівника покладаються 

організаційно-управлінські функції (функції організатора виробництва і 

управляючого майном), на думку Н.В. Козачок-Труш, є те, що підвищення 

ефективності використання людських ресурсів досягається: 1) шляхом 

впровадження новітніх технологій, автоматизації виробництва, обладнання 

робочих місць, матеріального забезпечення працівників необхідними 

ресурсами та інноваціями; 2) вмілим управлінням, плануванням робочого 

часу та інших організаційних заходів [42, с. 115], із чим цілком 

погоджуємося. 

У свою чергу, відповідно до ст. 245 КЗпП працівники також мають 

право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями 

через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні 

спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені 

трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо 

поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань 

соціально-культурного і побутового обслуговування. Відповідно власник 

(або уповноважений ним орган) зобов’язаний створювати умови, які б 

забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, 
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організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов’язані 

у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції 

працівників і повідомляти їх про вжиті заходи [48]. 

Базовою складовою організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, на нашу думку, є забезпечення трудової дисципліни на підприємствах, 

в установах, організаціях через створення необхідних організаційних та 

економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідоме 

ставлення до праці, методи переконання, виховання, а також заохочення за 

сумлінну працю (ст. 140 КЗпП). При цьому працівник зобов’язаний 

працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження 

власника або уповноваженого ним органу, додержуватися трудової і 

технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, 

дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір 

(ст. 139 КЗпП). У свою чергу, власник або уповноважений ним орган 

повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для 

зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу 

дисципліну, неухильно додержуватися законодавства про працю і правил 

охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, 

поліпшувати умови їх праці та побуту (ст. 141 КЗпП) [48]. 

Варто відзначити, що відповідно до ст. 143 КЗпП до працівників 

підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які 

заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах 

внутрішнього трудового розпорядку. Натомість, за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів 

стягнення (ст. 147 КЗпП): 1) догана; 2) звільнення. Проте законодавством, 

статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для 

окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення. У будь-якому 

випадку порядок застосування дисциплінарних стягнень регулюється ст. 149 

КЗпП та іншими нормативно-правовими актами, в результаті застосування 
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яких стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) роботодавця і 

повідомляється працівникові під розписку [48]. 

Як бачимо, особливим видом організаційно-управлінських відносин 

індивідуального характеру є правовідносини, що виникають при застосуванні 

роботодавцем до працівника заходів дисциплінарної відповідальності і 

заохочень. Суб’єктами даних відносин є роботодавець або його 

представники, що мають повноваження щодо застосування зазначених 

заходів, а також працівник, по відношенню до якого застосовані такі заходи 

на підставі вчинення працівником дисциплінарного проступку або успіхів у 

роботі, які роботодавець визнає достатніми для застосування заходів 

відповідальності або заохочення. 

Підставами зміни відносин із застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності або заходів заохочення є зміна роботодавцем рішення про 

запобіжний захід зазначеної відповідальності або міру заохочення. 

Відповідно підставами припинення досліджуваних відносин є закінчення 

терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності або строку дії 

дисциплінарного стягнення, дострокове звільнення роботодавцем працівника 

від застосованого заходу дисциплінарної відповідальності, а також 

звільнення працівника з роботи. По відношенню до звільненого працівника 

роботодавцем можуть не застосовуватися заходи дисциплінарного стягнення 

[283, с. 190-194]. 

Не менш важливим аспектом організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві є, на наш погляд, створення безпечних і нешкідливих умов 

праці. Так, статтею 153 КЗпП вирішення даного завдання на всіх 

підприємствах, в установах, організаціях покладено на роботодавця 

(власника або уповноважений ним орган), який безпосередньо повинен 

впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому 

травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що 

перешкоджають виникненню професійних захворювань працівників [48]. 

Відповідно до вищезазначеного роботодавець не вправі вимагати від 
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працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а 

також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Тому і 

працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які 

його оточують, і навколишнього середовища. У свою чергу, працівник має 

беззаперечно виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.  

Порушення законодавства про працю тягне за собою відповідальність 

посадових осіб та органів державної влади й місцевого самоврядування,  

підприємств, установ та організацій, винних у порушенні законодавства про 

працю. Тому очевидною є обґрунтованість існування і такого різновиду 

організаційно-управлінських правовідносин індивідуального характеру як 

правовідносини, пов’язані з вирішенням трудових спорів. Найчастіше 

індивідуальний трудовий спір виникає між працівником і роботодавцем щодо 

застосування чинного трудового законодавства, колективного договору, а 

також умов трудового договору. 

Слід відзначити, що індивідуальні трудові спори вирішуються в 

порядку, передбаченому главою XV КЗпП України «Індивідуальні трудові 

спори», згідно з положеннями якої трудові спори розглядаються комісіями по 

трудових спорах; районними, районними у місті, міськими чи 

міськрайонними судами. Причому такий порядок розгляду трудових спорів, 

що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним 

органом, застосовується незалежно від форми трудового договору [48]. Тобто 

суб’єктами правовідносин з вирішення індивідуальних трудових спорів є 

безпосередньо учасники спору (працівник і роботодавець), а також органи, 

уповноважені розглядати індивідуальні трудові спори – комісія з трудових 

спорів (КТС), що створюється безпосередньо в організації, де працює понад 

п’ятнадцять чоловік, і суд.  

Досліджуючи організаційно-управлінські відносини індивідуального 

характеру у сфері праці, не можна не звернути увагу на особливості 

прийняття роботодавцем нормативних актів, які повсякчас супроводжують 
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організаційно-управлінський елемент трудового процесу – видання наказів, 

розпоряджень, рішень. Так, проектом Трудового кодексу України 

передбачається окрема стаття «Нормативні акти роботодавця» (ст.12), що 

вважаємо цілком обґрунтованим. Відповідно до положень Проекту 

нормативні акти роботодавця приймаються ним самостійно (з урахуванням 

пропозицій чи за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 

організації) і не можуть суперечити актам трудового законодавства, 

колективним угодам, колективному договору. Крім того, якщо колективний 

договір не укладено, питання, що мають бути ним урегульовані відповідно до 

вимог трудового законодавства, регулюються нормативними актами 

роботодавця, погодженими з виборним органом первинної профспілкової 

організації, чи після проведення з ним консультацій, а в разі відсутності 

первинної профспілкової організації роботодавець погоджує  ці питання з 

вільно обраними для ведення колективних переговорів представниками 

(представником) працівників. Роботодавець зобов’язаний доводити прийняті 

нормативні акти до відома всіх працівників, а в індивідуальних випадках, 

якщо нормативний акт стосується конкретного робочого місця чи конкретної 

посади (посадова інструкція, інструкція про порядок виконання робіт тощо), 

працівник має бути ознайомленим з ним під розписку у триденний строк 

[169]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, вважаємо, що основними 

повноваженнями й правами роботодавця, які реалізуються в сфері 

організаційно-управлінських відносин індивідуального характеру, є наступні:  

– приймати самостійно (з урахуванням пропозицій чи за погодженням з 

виборним органом первинної профспілкової організації) нормативні акти – 

накази, розпорядження, рішення, необхідні для організації трудового процесу 

та управління працею;  

– вимагати працівника дотримання норм трудового законодавства, 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативних актів 
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роботодавця, правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому 

майна;  

– вимагати від працівника виконання роботи на належному рівні за 

обумовленою у договорі трудовою функцією;  

– брати участь у розробці посадових інструкцій;  

– контролювати трудовий процес і стан трудової дисципліни, 

використовуючи заходи дисциплінарного впливу (заохочення та стягнення) 

та ін. 

Основними обов’язками роботодавця в межах індивідуальних 

організаційно-управлінських відносин вважаємо: 

– забезпечувати трудову дисципліну на підприємствах, в установах, 

організаціях через створення необхідних організаційних та економічних умов 

для нормальної високопродуктивної роботи, свідоме ставлення до праці, 

методи переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю;  

– правильно організувати працю працівників, створювати умови для 

зростання продуктивності праці, враховувати потреби та запити працівників, 

поліпшувати умови їх праці й побуту;  

– створювати безпечні і нешкідливі умови праці, впроваджувати 

сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, 

і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що перешкоджають виникненню 

професійних захворювань працівників;  

– неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони 

праці тощо. 

До основних суб’єктивних прав працівників як суб’єкта організаційно-

управлінських відносин індивідуального характеру, що складають предмет 

трудового права, належать:  

– право на здорові і безпечні умови праці;  

– право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича 

ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його 

оточують, і навколишнього середовища;  
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– право на захист у випадку виникнення трудового спору між 

працівником і роботодавцем або уповноваженим ним органом, у т.ч. у 

судовому порядку;  

– право вимагати від роботодавця дотримання умов трудового 

законодавства, колективного і трудового договорів;  

– право на рівні можливості та рівне ставлення при вирішенні питання 

щодо працевлаштування, оплати за працю рівної цінності, професійного 

зростання або звільнення;  

– право на професійну підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації;  

– право на участь в управлінні підприємством, установою, організацією 

тощо. 

Відповідно, обов’язками працівника у сфері індивідуальних 

організаційно-управлінських відносин є наступні:  

– працювати чесно і сумлінно;  

– своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або 

уповноваженого ним органу;  

– додержуватися трудової і технологічної дисципліни, правил 

внутрішнього трудового розпорядку;  

– виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;  

– дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий 

договір тощо. 

Отже, організаційно-управлінські відносини індивідуального характеру 

є предметом трудового права й виникають між роботодавцем (або його 

адміністрацією) та конкретним найманим працівником з приводу організації 

трудового процесу та управління працею, а саме: 1) при здійсненні 

роботодавцем владних повноважень шляхом видання розпоряджень, наказів, 

рішень; 2) при виконанні працівником локальних нормативно-правових 

актів; 3) при забезпеченні умов та безпеки праці, охорони праці конкретного 

працівника; 4) при професійній підготовці на виробництві, перепідготовці та 
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підвищенні кваліфікації працівника; 5) при здійсненні роботодавцем заходів 

із дисциплінарної, матеріальної та інших видів відповідальності; 6) із 

застосування та контролю дотримання трудового законодавства; 7) із 

вирішення індивідуальних трудових спорів; 8) стосовно інших організаційно-

управлінських аспектів індивідуального характеру. 

 

 

4.3 Особливості правового регулювання колективних 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві 

 

4.3.1 Правовідносини трудового колективу з роботодавцем 

(адміністрацією) на виробництві 

 

Одним із видів організаційно-управлінських відносин, що складають 

предмет трудового права, є колективні організаційно-управлінські відносини, 

що будуються на основі взаємодії трудового колективу з роботодавцем 

(адміністрацією) на виробництві, профспілкового органу підприємства, 

установи, організації з роботодавцем (адміністрацією), а також суб’єктів 

соціально-партнерських відносин на національному, територіальному, 

галузевому рівнях. Дані правовідносини є особливими, зважаючи на 

специфіку колективного суб’єкта і диспозитивний характер правовідносин, 

побудованих на взаємних кореспондуючих правах, обов’язках, 

повноваженнях і відповідальності роботодавця, трудового колективу та їх 

представницьких органів. 

Саме через колективні правовідносини реалізується право працівників 

на участь в управлінні підприємствами, організаціями, установами, 

передбачене трудовим законодавством: Конституцією України, 

Господарським кодексом України, Кодексом законів про працю України, 

законами України «Про колективні договори і угоди», «Про порядок 

вирішення трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права 
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та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», Законом СРСР 

«Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями» та іншими нормативно-правовими актами. У той 

же час, незважаючи на значну законодавчу базу в даній сфері, правове 

регулювання колективних організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві потребує удосконалення та оновлення, враховуючи 

застарілість та декларативність багатьох положень нормативних актів 

радянської доби, відсутність чіткої та системної регламентації правового 

статусу суб’єктів правовідносин. Зазначене вище обумовлює актуальність 

дослідження особливостей правового регулювання колективних 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Слід зауважити, що правове регулювання колективних трудових 

відносин знаходить своє висвітлення в наукових працях багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців, а саме: Б.К. Бегічева, Н.Б. Болотіної, В.С. Венедіктова, 

Л.П. Грузінової, К.М. Гусова, Ю.П. Дмитренка, І.Я. Кисельова, Н.В. Козачок-

Труш, М.В. Лушнікової, Ю.П. Орловського, П.Д. Пилипенка,                                

В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, О.В. Смирнова, В.М. Толкунової,                  

Є.Б. Хохлова, Г.І. Чанишевої, О.М. Ярошенка та ін. Проте колективні 

відносини саме у сфері організації трудового процесу та управління працею 

висвітлені фрагментарно і потребують подальшого дослідження.  

Суттєву роль у групі досліджуваних правовідносин займають 

правовідносини трудового колективу з роботодавцем (адміністрацією) на 

виробництві. Право трудового колективу на управління підприємствами, 

установами, організаціями закріплено в ст. 245 Кодексу законів про працю 

України (КЗпП), згідно з якою працівники мають право брати участь в 

управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори 

(конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у 

трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 

представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, 
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установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового 

обслуговування [48]. 

У ч. 2 ст. 252
1
 КЗпП встановлено, що повноваження трудового 

колективу визначаються законодавством, проте не конкретизується, яким 

саме. Проаналізувавши національну нормативно-правову базу у даній сфері, 

приходимо до висновку, що повноваження трудового колективу частково 

містяться в главах XVI-A «Трудовий колектив», II «Колективний договір» КЗпП 

України, законах України «Про колективні договори і угоди», «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про охорону праці», 

Законом СРСР від 17 червня 1983 року «Про трудові колективи і підвищення їх 

ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями». Проте фактична 

участь трудового колективу в організаційно-управлінських правовідносинах 

має місце лише із затвердженням уставу підприємства, колективного 

договору (ст. 13 Закону «Про колективні договори і угоди»), правил 

внутрішнього розпорядку на загальних зборах (конференції) (ст. 142 КЗпП), 

прийняттям рішення на загальних зборах (конференції) про створення КТС 

(ст. 223 КЗпП). 

На думку Г.І. Чанишевої, становлення і розвиток соціального 

партнерства в Україні дозволяє розглядати колективний договір і колективні 

угоди як важливі правові форми соціального партнерства, за допомогою яких 

узгоджуються інтереси працівників і роботодавців [288, с. 19]. Проте варто 

зазначити, що особливістю юридичної природи колективного договору є те, 

що орган, який уклав договір від імені колективу (профспілка, рада 

трудового колективу, орган самоврядування підприємства тощо), не 

наділений авторитетом публічної влади стосовно тих, кому він адресований. 

Однаковою мірою не має влади й роботодавець (власник) стосовно колективу 

працівників, повноваження якого стосуються розпорядження майном 

підприємства (організації, установи), але не трудовим колективом. Більш 

того, положення колективного договору можуть регулювати також і питання, 

що не мають безпосереднього відношення до здійснення працівником своєї 
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трудової функції, однак обов’язково пов’язані з його причетністю до даної 

організації [289, с. 18]. 

Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» 

колективний договір укладається на основі чинного законодавства,  

прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів 

працівників та роботодавців (ст. 3) [194]. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін 

щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 

зокрема, щодо: 1) змін в організації виробництва і праці; 2) забезпечення 

продуктивної зайнятості; 3) нормування і оплати праці, встановлення форми, 

системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, 

надбавок, премій та ін.); 4) встановлення гарантій, компенсацій, пільг;                  

5) участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні 

прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 6) режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку; 7) умов і охорони праці;                               

8) забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;                        

9) гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій 

працівників; 10) умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;                           

11) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 12) заборони 

дискримінації (ст. 7) [194]. Проте на практиці до колективного договору 

можуть вноситися й інші актуальні для того чи іншого підприємства 

(установи, організації) питання, виходячи зі сфери та специфіки його 

діяльності. 

Перед укладанням колективного договору роботодавець, трудовий 

колектив та їх представницькі органи беруть участь у колективних 

переговорах. Будь-яка зі сторін не раніш як за три місяці до закінчення 

строку дії колективного договору, угоди або у строки, визначені цими 
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документами, письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів. 

Якщо під час переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них 

причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно 

сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих 

причин, а також про строки відновлення переговорів. 

У результаті колективних переговорів робоча комісія має підготувати 

проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від 

суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин, і приймає рішення, яке 

оформляється відповідним протоколом [194]. 

Проект колективного договору обговорюється безпосередньо в 

трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) 

трудового колективу. У разі, якщо збори (конференція) трудового колективу 

відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони 

відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення, після чого проект 

в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу. У 

разі схвалення проекту колективного договору загальними зборами 

(конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими 

представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, 

якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу. 

Варто зазначити, що умови колективних договорів і угод, укладених 

відповідно до чинного законодавства, є обов’язковими для підприємств, на 

які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. При цьому умови 

колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством 

становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до 

договорів і угод [194]. У той же час Закон України «Про колективні договори 

і угоди» не закріплює обов’язку органів реєстрації виявляти умови 

колективних угод, які погіршують становище працівників, і повідомляти про 

це представників сторін, що вважаємо суттєвим недоліком чинної 

законодавчої бази. 
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Отже, за допомогою укладання колективного трудового договору 

трудовий колектив намагається максимально повно задовольнити свої 

інтереси та закріпити реальні можливості для реалізації гарантованих 

державою прав. Розглянемо детальніше повноваження, права та обов’язки 

трудового колективу в організаційно-управлінських відносинах. Так, 

відповідно до ст. 256
6
 КЗпП трудовий колектив підприємства (колектив 

бригади) має право: 1) зараховувати (або навпаки виводити) до свого складу 

нових працівників; 2) обирати його керівника; 3) вимагати від власника або 

вповноваженого ним органу виведення зі складу бригади працівників у разі 

скорочення чисельності бригади, невідповідності працівника виконуваній 

роботі та в інших випадках. У той же час колектив бригади зобов’язаний 

зараховувати працівників, направлених у бригаду в порядку 

працевлаштування відповідно до законодавства (молодих спеціалістів, 

випускників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб, 

звільнених від покарання або примусового лікування та інших) тощо [48]. 

Більш детально повноваження трудового колективу врегульовані в 

Законі СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983 № 9500-X [254], 

проте багато положень даного законодавчого документа не є адекватними 

реаліям сьогодення, зважаючи на трансформацію економічної системи з 

командно-адміністративної моделі до відкритої ринкової, зміни методів і 

форм державного управління тощо. Наявні гасла зразка «Кожен трудівник 

повинен почувати себе господарем на своєму підприємстві і представником 

усієї країни» давно вже не відповідають ринковим умовам господарювання 

сучасних підприємств, на яких роботодавцями виступають приватні 

юридичні особи, а не держава, як за радянської моделі. Незважаючи на це, 

даний Закон і досі є основою правового регулювання правовідносин 

трудового колективу з роботодавцем у його чинній частині. 

На підставі аналізу ст. 1 Закону можна виокремити такі обов’язки 

трудових колективів в організації та управлінні працею як:                                           
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1) високопродуктивна праця; 2) неухильне виконання законодавства;                      

3) виконання планів і договірних зобов’язань; 4) підвищення ефективності і 

якості роботи; 5) зміцнення трудової і виробничої дисципліни; 6) турбота про 

розвиток трудової та громадсько-політичної активності членів колективу 

тощо [254]. 

Відповідно, основними повноваженнями трудових колективів в 

управлінні підприємствами, установами, організаціями є наступні:                         

1) укладення, обговорення й схвалення колективних договорів;                             

2) забезпечення та контроль виконання колективних договорів;                               

3) забезпечення трудової дисципліни; 4) забезпечення організації, 

нормування й оплати праці; 5) поліпшення умов і охорони праці,                            

6) забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів;                                  

7) участь у розробленні і обговоренні проектів перспективних та поточних 

планів економічного і соціального розвитку (планів роботи) підприємств, 

установ, організацій; 8) здійснення заходів із впровадження прогресивних 

форм організації праці, підвищення її продуктивності, поліпшення 

використання робочого часу та ін. [254]. 

Наведені повноваження трудового колективу реалізуються в 

організаційно-управлінських відносинах із роботодавцем у формі, як 

зазначають Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін, загальних зборів (конференції), 

на яких вирішуються найважливіші питання, пов’язані з участю трудового 

колективу в управлінні організацією. Як правило, збори скликаються не 

менше, ніж два рази на рік (або за необхідності), а конференція проводиться 

у випадку, коли складно скликати збори через територіальну віддаленість 

структурних підрозділів, багатозмінну роботу і т.п. На конференцію за 

передбаченою процедурою обираються делегати. При цьому безпосередньо 

на зборах (конференції) обираються члени виборного органу трудового 

колективу таємним голосуванням строком на 2-3 роки і не менше, ніж двома 

третинами голосів. Загальні ж збори (конференція) трудового колективу є 

його найвищим органом, що обирає Раду трудового колективу, заслуховує 
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звіти про її діяльність, розглядають інші важливі питання діяльності 

організації [215, с. 80]. 

Також на загальних зборах (конференції) формуються і 

затверджуються вимоги найманих працівників на виробничому рівні щодо 

виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, 

щодо: 1) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних 

умов праці та виробничого побуту; 2) укладення чи зміни колективного 

договору, угоди; 3) виконання колективного договору, угоди або окремих їх 

положень; 4) невиконання вимог законодавства про працю [231]. Разом із 

цим зборами (конференцією) трудового колективу визначається 

уповноважений орган чи особа, яка буде представляти інтереси трудового 

колективу. 

Відповідно роботодавець (або уповноважена ним особа) зобов’язаний 

розглянути вимоги трудового колективу, категорій найманих працівників чи 

профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний 

строк з дня одержання вимог. При цьому згідно з Законом України «Про 

порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)» вважається, що 

колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли 

уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії 

найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від 

роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у 

задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням 

роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців або коли строки розгляду вимог, передбачені 

Законом, закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, 

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не надійшло 

(ст. 6) [231]. 

Отже, організаційно-управлінські правовідносини трудового колективу 

з роботодавцем (його адміністрацією) – це відносини взаємодії між трудовим 
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колективом та роботодавцем, які виражаються у їх взаємних правах, 

обов’язках, повноваженнях і відповідальності у сфері організації трудового 

процесу та управління працею, а саме: 

– правах сторін ініціювати колективні переговори, надавати пропозиції 

при розробці колективного договору, укладати колективні договори, угоди, 

одержувати необхідну інформацію щодо виконання колективної угоди, 

висувати вимоги щодо організації та управління працею, брати участь у 

колективному трудовому спорі у разі їх незадоволення, створювати 

представницькі органи, їх об’єднання на різних рівнях соціально-

партнерських відносин тощо; 

– обов’язках сторін щодо участі в різних формах колективних 

організаційно-управлінських відносин, здійснюваних за ініціативою іншої 

сторони (колективні переговори, примирна комісія і т.п.), надання необхідної 

інформації про хід укладання та виконання колективного договору на вимогу 

іншої сторони; участі в контролі за виконанням умов колективного договору 

тощо. 

 

 

4.3.2 Правовідносини профспілкового органу підприємства, 

установи, організації з роботодавцем (адміністрацією) 

 

Наразі непоодинокими випадками є порушення роботодавцями прав 

найманих працівників у сфері оплати праці, режиму праці та відпочинку, 

охорони праці, укладенні та виконанні колективних договорів (угод), а також 

інших аспектах колективних організаційно-управлінських відносин, що 

складають предмет трудового права. За таких умов у теорії права поширена 

думка щодо зменшення ролі й значення трудового колективу та переході 

його повноважень до профспілок, так званому поступовому відході від 

концепції трудових колективів у суспільно-політичному житті [85, с. 191-

192; 290, c. 115]. Тому маємо тенденцію до зростання ролі профспілкових 
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органів у правовідносинах з роботодавцем чи його адміністрацією як 

важливого суб’єкта колективних правовідносин і сторони соціального 

діалогу. 

Правовідносини профспілки та роботодавця досліджувалися багатьма 

правознавцями, зокрема: Б.К. Бегічевим, Н.Б. Болотіною, В.С. Венедиктовим, 

К.М. Гусовим, Ю.П. Дмитренком, І.Я. Кисельовим, М.В. Лушніковою,               

П.Д. Пилипенком, С.М. Прилипком, В.І. Прокопенком, В.М. Толкуновою, 

Г.І. Чанишевою, О.М. Ярошенком та ін. Проте безпосередньо організаційно -

управлінські відносини профспілкового органу підприємства, установи, 

організації з роботодавцем (адміністрацією) досліджені фрагментарно. Більш 

того, у процесі прийняття Трудового кодексу України актуальним питанням є 

закріплення в даному нормативно-правовому акті правового статусу 

профспілки та її об’єднань, специфіки колективних правовідносин за їх 

участю, у т.ч. і організаційно-управлінських тощо. 

Статтею 36 Конституції Україні проголошено право на свободу 

об’єднання в політичні партії та громадські організації, у т.ч. громадяни 

мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових 

і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки утворюються 

без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів та мають рівні 

права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються 

виключно Конституцією і законами України [35]. 

Право громадян на об’єднання безпосередньо у професійні спілки 

встановлено ст. 243 Кодексу законів про працю України, згідно з якою 

громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-

якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, 

здійснення і захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та 

інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, 

визначених їх статутами, брати участь у роботі професійних спілок. При 

цьому держава визнає професійні спілки повноважними представниками 

працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та 
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інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у 

відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а також з іншими 

об’єднаннями громадян [48]. 

Отже, профспілки та їх об’єднання є важливими суб’єктами 

організаційно-правових відносин, невід’ємною стороною колективного 

договору та колективних угод на різних рівнях соціального діалогу і 

представляють собою добровільне об’єднання громадян, пов’язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної діяльності (навчання), яке 

утворюється в законодавчо визначеному порядку з метою здійснення 

представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів членів профспілки. 

Варто зазначити, що організаційно-управлінські правовідносини 

профспілок та роботодавців в Україні регулюються низкою нормативно-

правових актів: Конституцією України [35], Кодексом законів про працю 

України (глави ІІ «Колективний договір», XVI «Професійні спілки. Участь 

працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями» та ін. 

статті) [48], законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [150], «Про громадські об’єднання» [259], «Про колективні 

договори і угоди» [194], «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» [231], «Про соціальний діалог в Україні» [153], «Про 

охорону праці» [146], «Про оплату праці» [145] та іншими нормативно-

правовими актами, прийнятими відповідно до них. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» 

профспілки є стороною соціального діалогу  на різних рівнях його здійснення  

– національному, галузевому, територіальному та локальному (підприємство, 

установа, організація) [153]. Варто зазначити, що як стороні соціального 

діалогу професійним спілкам надається право на ведення переговорів і 

укладення колективних договорів, угод. Саме колективний договір на рівні 

підприємства є основним нормативним документом, який регулює 

виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між роботодавцем 
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(його адміністрацією) та первинною профспілковою організацією, і за 

допомогою якого можна домогтися відповідних додаткових гарантій та пільг 

для працівників. Тобто, держава визнає профспілкові організації 

уповноваженими представниками колективних інтересів найманих 

працівників, захисниками їх трудових і соціально-економічних прав у 

відносинах з роботодавцями. Причому таке представництво здійснюється 

незалежно від членства найманих працівників (ст. 19 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності») [150]. 

Згідно зі ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» первинні профспілкові організації здійснюють свої 

повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні 

органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, –  через 

профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на 

представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих 

цим Законом та статутом профспілки. Відповідно, у ст. 38 Закону визначені 

повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на 

підприємстві, в установі або організації: 

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про 

його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з 

вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності 

посадових осіб за невиконання умов колективного договору; 

2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та 

змін норм праці; 

3) разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників 

підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем 

посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 

4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу 

відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, 
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запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на 

проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; 

5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку 

підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного 

обслуговування працівників; 

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні 

та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 

7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, установи або організації; 

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді 

трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє 

його вирішенню; 

9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий 

договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він 

порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у 

переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує 

зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення 

законодавства про колективні договори; 

10) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем 

законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на 

підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов 

праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов 

оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків та ін. [150]. 

Згідно ж зі ст. 249 КЗпП роботодавець (власний або уповноважений 

ним орган) зобов’язаний сприяти створенню належних умов для діяльності 

первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі, 

організації. Для цього приміщення для роботи виборного профспілкового 

органу та проведення зборів працівників, які є членами професійної спілки, з 

усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, 

прибиранням, транспортом, охороною надається власником або 
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уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним 

договором. Крім того, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в 

тижневий строк надавати на запити профспілок, їх об’єднань інформацію 

щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку 

підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і 

угод. А в разі затримки виплати заробітної плати зобов’язаний на вимогу 

виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в 

банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, 

організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому 

органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку 

інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність 

можуть бути оскаржені до суду (ст. 251 КЗпП) [48]. 

Отже, правом виборного органу первинної  профспілки є 

представництво інтересів трудового колективу перед роботодавцем, що, у 

свою чергу, є обов’язком по відношенню до трудового колективу. 

Безпосередні представницькі відносини між трудовим колективом і 

виборним органом первинної профспілки є підставою виникнення 

колективних організаційно-управлінських правовідносин між виборним 

органом первинної профспілки і роботодавцем.  

Правовідносини профспілкового органу підприємства, установи, 

організації з роботодавцем (адміністрацією) – це врегульовані нормами 

трудового законодавства суспільні відносини, що виникають у результаті 

укладення колективного трудового договору і пов’язані з представництвом і 

захистом інтересів трудового колективу та найманих працівників, а також 

при укладенні угод на різних рівнях соціального діалогу. 

Так, профспілка узагальнює пропозиції працівників та веде від їх імені 

переговори з роботодавцем щодо укладення колективного договору, 

погоджує запропоновані роботодавцем правила внутрішнього розпорядку, 

бере участь у встановленні разом із роботодавцем норм праці, робочого часу, 

оплати праці, а також контролює виконання роботодавцем взятих на себе 
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зобов’язань та має право притягти його до відповідальності, якщо він не 

виконує колективний договір чи порушує трудове законодавство. Не менш 

важливим повноваженням профспілки є контроль за дотриманням на 

підприємстві трудового законодавства, у т.ч. щодо охорони праці, що 

виражається у праві представників безперешкодно відвідувати і оглядати 

робочі місця, пропонувати роботодавцю здійснити організаційно-

управлінські заходи для покращення умов роботи тощо. 

У той же час варто зауважити, що доволі дискусійним на сьогодні 

залишається питання правового регулювання правовідносин за участі 

профспілок, оскільки проект Трудового кодексу України, хоча й містить 

окрему книгу 6 «Колективні трудові відносини», проте ніяк не регламентує 

правовий статус і особливості функціонування профспілок, як в принципі і 

інших суб’єктів організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. 

Зазначена вище проблема потребує нагального вирішення. 

 

 

4.3.3 Соціально-партнерські відносини на національному, 

територіальному, галузевому рівнях 

 

У процесі розбудови демократичної європейської держави в Україні 

об’єктивно постає необхідність формування та розвитку договірних форм і 

моделей трудових відносин, у т.ч. соціально-партнерських правовідносин для 

досягнення єдиної мети в нестабільних умовах у політико-правовій та 

соціально-економічній сферах. При цьому трансформації економічної 

системи в Україні значно впливають на ринок найманої праці, і часто 

негативно через недосконалість нормативно-правової бази, недостатню 

розвиненість механізмів, форм і методів соціального партнерства, що в 

підсумку не дозволяє вчасно та ефективно вирішувати протиріччя, що 

виникають між працівниками і роботодавцями. Більш того, за відсутності 

адекватного державного регулювання правовідносин на ринку праці мають 
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місце тенденції до послаблення гарантій найманих працівників, знецінення 

робочої сили, порушення нормування праці, умов і безпеки праці, режиму 

часу та відпочинку і т.п. 

Виходячи з вищесказаного, відзначимо, що актуальною проблемою 

дослідження є соціально-партнерські відносини на національному, 

територіальному, галузевому рівнях як ефективний засіб знаходження 

компромісу в будь-якій ситуації та узгодження інтересів суб’єктів 

організаційно-управлінських правовідносин. 

Питання соціального партнерства є предметом дослідження багатьох 

відомих науковців: П.Д. Біленчука [291], Н.В. Балабанової [292], 

Я.О.Бондарчука [293], І.Ф. Гнибіденка [294], Н.А. Громадської [295], 

В.В.Давиденка [296], Н.Г. Діденко [297], І.М. Дубровського [298], 

Г.В.Задорожного [299, 300], Т.М. Ляшенко [301], В.Н. Мартиненка [302], 

Ю.Н. Маршавіна [303], О.В. Мірошниченка [304], Н.В. Осадчої [305], 

Г.В.Осового [306], В.І. Павлова [307], О.М. Петроє [308, 309], 

В.А.Скуратівського [310], П.Г. Чорнорота [311] та ін. Проте, незважаючи на 

значну кількість теоретичних напрацювань із зданої проблематики, не всі 

аспекти зазначеної проблеми розроблені достатньою мірою, практично 

відсутні комплексні дослідження соціально-партнерських відносин у 

трудовому праві з урахуванням поточних змін у трудовому законодавстві, 

фрагментарно висвітлені відносини соціального партнерства у сфері 

організації трудового процесу та управління працею. 

Так, не можна не погодитися з тим, що сучасний стан трудового права 

характеризується посиленням розбіжностей між роботодавцем та 

працівником, загостренням проблем між працею і капіталом, тому важливою 

формою цивілізованого вирішення цих проблем та суперечностей є 

договірний метод у регулюванні трудових правовідносин при збереженні 

державного регулювання основних гарантій працівників [312, с. 34]. Дійсно, 

досвід країн з ринковою економікою свідчить про позитивний ефект 

соціального партнерства, який полягає у досягненні соціального миру та 
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стабільності в країні, забезпеченні функціонування суспільно-економічних 

інститутів на основі покращення зв’язків, взаєморозуміння та злагоди в 

суспільстві. Г. Шмідт із даного приводу справедливо стверджує, що сучасне 

соціальне партнерство як соціологічна, етична категорія означає визнання 

взаємної залежності і солідарності в міжособистісному й соціальному 

контекстах [313, с. 78]. У свою чергу, Г.І. Чанишева наголошує, що 

соціально-партнерські правовідносини  –  особливий вид організаційно-

управлінських правовідносин, змістом яких є права й обов’язки суб’єктів 

соціального партнерства щодо процесу ведення колективних переговорів та 

укладення соціально-партнерських угод. При цьому визначаються права й 

обов’язки кожного партнера, а також контроль за дією конкретної угоди [314, 

c. 188]. 

Варто зазначити, що серед науковців не сформувалося єдиної точки 

зору щодо визначення сутності понять «соціальне партнерство», «соціально -

правові відносини» і т.п. Н.Д. Гетьманцева вважає, що соціальне партнерство 

є результатом компромісу між сторонами соціального партнерства, що 

передбачає розв’язання не лише політичних питань, а й завдань економічного 

та соціально-трудового характеру [315, с. 28]. Г.І. Чанишева визначає 

соціальне партнерство у соціально-трудовій сфері в широкому значенні як 

систему взаємовідносин працівників і роботодавців через представницькі 

органи (організації) або через органи соціального партнерства відповідних 

рівнів за участю держави з метою досягнення соціального миру. Натомість у 

вузькому розумінні автор вбачає сутність поняття соціального партнерства в 

єдності трьох аспектів: 1) принципі сучасного трудового права; 2) системі 

колективних трудових  відносин; 3) правовому інституті [52, с. 161]. Проте 

не можемо в повній мірі погодитися з автором стосовно обов’язкової участі 

держави, зважаючи на можливі різні моделі соціального партнерства, як за її 

участі, так і без неї. 

Як інститут права, розглядає соціальне партнерство В.М. Новіков, 

пояснюючи, що соціальне партнерство як інститут становить комплекс 
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процедур узгодження інтересів між найманими працівниками і 

роботодавцями [316, с. 38]. Інші науковці розглядають соціальне партнерство 

як комплекс практичних заходів, що використовуються в будь-якій країні для 

широкого розв’язання економічних, соціальних, а часом і політичних 

розбіжностей  між учасниками трудових відносин [317, с. 36]; як соціально-

трудову сферу суспільних стосунків на відповідних рівнях співпраці 

суб’єктів партнерства; як систему інститутів, механізмів і процедур, 

покликаних підтримати баланс інтересів сторін роботодавця і працівника, 

сприяти досягненню взаємоприйнятного для них компромісу заради 

реалізації як корпоративних, так і загальносоціальних цілей [318, с. 11]. 

Проте, незважаючи на широку вживаність і розповсюдженість даного 

терміна, у законодавчій базі поняття «соціальне партнерство» не зафіксоване, 

натомість використовується категорія «соціальний діалог». З даного приводу 

погоджуємося з О.А. Хименко, що оскільки соціальне партнерство 

здійснюється шляхом взаємних консультацій, переговорів між соціальними 

партнерами, то поряд з терміном «соціальне партнерство» у практиці держав 

використовується термін «соціальний діалог» [266, с. 174]. 

Так, згідно із Законом України «Про соціальний діалог в Україні» 

соціальний діалог – це процес визначення та зближення позицій, досягнення 

спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 

соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та 

органів виконавчої влади і органів місцевого  самоврядування, з питань  

формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин (ст. 1) [153]. 

Сторони соціального діалогу визначені ст. 4 Закону «Про соціальний 

діалог в Україні», про що йшлося вище при дослідженні суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві [153]. 

Незважаючи на різні підходи до визначення сутності соціального 

партнерства (соціального діалогу), варто зазначити, що його метою є 

узгодження інтересів найманих працівників та роботодавців у сферах, де 
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вони можуть протистояти, а основним принципом соціального партнерства є 

принцип трипартизму, який передбачає участь суб’єктів соціально-трудових 

відносин в усіх заходах, при проведенні яких зачіпаються інтереси кожного із 

суб’єктів [149, с. 174]. Проте відзначимо, що взагалі існують дві моделі 

соціального партнерства – трипартизм і біпартизм. У тих країнах, де роль 

держави в регулюванні трудових відносин невелика (США, Канада, 

Великобританія), практикується двостороння співпраця між об’єднаннями 

роботодавців і організаціями найманих працівників, а держава за такої 

соціальної моделі виступає лише в ролі арбітра або посередника при 

виникненні соціальних конфліктів. У системі ж соціального партнерства 

трипартизму (Німеччина, Швеція, Австрія) у регулюванні соціально-

трудових відносин беруть однаково важливу участь три сторони: організації, 

що представляють інтереси найманих працівників, об’єднання роботодавців 

та держави. 

Як стверджує з цього приводу А.І. Кудряченко, головною умовою 

формування партнерських відносин у даному випадку є спільність інтересів 

найманих працівників та власників підприємств, узгодження яких у сфері 

соціально-трудових відносин здійснюється шляхом переговорів і 

завершується укладанням колективних договорів і угод, практика укладання 

яких свідчить про фіксацію домовленості сторін з широкого кола питань 

[319]. 

Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону України «Про колективні договори 

і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання 

сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 

відносин щодо: 1) зміни в організації виробництва і праці; 2) забезпечення 

продуктивної зайнятості; 3) нормування і оплати праці, встановлення форми, 

системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, 

надбавок, премій та ін.); 4) встановлення гарантій, компенсацій, пільг;                   

5) участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні 
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прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 6) режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку; 7) умов і охорони праці та ін.  [194]. 

У свою чергу, угодою на національному рівні регулюються основні 

принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових 

відносин щодо: 1) гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості;              

2) мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств 

населення, які забезпечували б достатній рівень життя; 3) розміру 

прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів; 4) соціального 

страхування; 5) трудових відносин, режиму роботи і відпочинку; 6) умов 

охорони праці та ін. Відповідно, угодою на галузевому рівні регулюються 

галузеві норми, зокрема щодо: 1) нормування і оплати праці, встановлення 

для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати 

відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній 

межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, 

умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі 

(підгалузі); 2) встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, 

пільг у сфері праці і зайнятості; 3) трудових відносин; 4) умов і охорони 

праці та ін. При цьому угоди на територіальному рівні регулюють норми 

соціального захисту найманих працівників підприємств, включають вищі 

порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги 

[194]. 

Слід відзначити, що в Україні соціальний діалог здійснюється між 

сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: 1) обміну 

інформацією; 2) консультацій; 3) узгоджувальних процедур; 4) колективних 

переговорів з укладення колективних договорів і угод. При цьому за 

результатами колективних переговорів укладаються колективні договори та 

угоди: 1) на національному рівні – генеральна угода; 2) на галузевому рівні – 

галузеві (міжгалузеві) угоди; 3) на територіальному рівні – територіальні 

угоди; 4) на локальному рівні – колективні договори. Так, прикладами 

реалізації соціально-партнерських відносин є укладання на тристоронній 
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основі Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими 

профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2012 роки [320], Генеральної 

угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-

економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки між 

Стороною власників в особі Кабінету Міністрів України та Спільного 

представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, з 

однієї сторони, та Стороною профспілок в особі Спільного представницького 

органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення 

колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні 

[321]. 

Отже, підсумовуючи сказане вище, приходимо до висновку, що 

соціально-партнерські відносини на національному, територіальному, 

галузевому рівнях полягають у системі взаємовідносин працівників, 

роботодавців і держави, яка реалізується за допомогою їх представницьких 

органів та органів соціального партнерства на відповідному рівні соціального 

діалогу в Україні з метою узгодження інтересів суб’єктів колективних 

організаційно-управлінських відносин, що складають предмет трудового 

права. 

Соціально-партнерські відносини на різних рівнях соціального діалогу 

здійснюються у формі обміну інформацією, консультацій, узгоджувальних 

процедур, колективних переговорів з укладення колективних договорів і 

угод. 

Основними ознаками соціально-партнерських відносин є наступні:              

1) орієнтованість на досягнення соціального миру (компромісу, консенсусу 

тощо) і узгодження інтересів працівників, роботодавців (за можливої участі 

держави) із метою запобігання виникнення розбіжностей, трудових 

конфліктів і спорів; 2) добровільність, вольовий характер; 3) договірний 

характер; 4) стратегічне спрямування; 5) строковість укладання колективних 

договорів (угод); 6) наявність взаємних прав, обов’язків і відповідальності 
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сторін колективних договорів (угод); 7) базуються на розроблених 

стандартах, рекомендація у відповідності до чинної нормативної бази та ін.  

Крім того, у результаті проведеного дослідження приходимо до 

висновку, що для вдосконалення механізмів реалізації соціально-

партнерських відносин в Україні та підвищення ефективності їх реалізації 

доцільно включити окремий розділ (книгу) «Соціально-партнерські 

відносини» до проекту Трудового кодексу, у якому має бути закріплено 

поняття соціально-партнерських відносин (соціального партнерства), їх 

сторони (суб’єкти), принципи, форми, права, обов’язки, повноваження, 

відповідальність, що сприятиме, на нашу думку, формуванню єдиного та 

однозначного бачення сутності та особливостей реалізації даних відносин у 

фахівців та всіх зацікавлених осіб. При цьому після прийняття Трудового 

кодексу, як єдиного кодифікованого нормативно-правового акта в 

досліджуваній сфері, Закон України «Про соціальний діалог в Україні» має 

втратити чинність задля уніфікації та гармонізації законодавчої бази в 

Україні. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Обґрунтовано, що організаційно-управлінські відносини, які 

складають предмет трудового права, є багатоманітними й широкими за 

змістом, і потребують комплексної класифікації за різними ознаками з метою 

врахування специфіки окремих видів правовідносин і підвищення 

ефективності їх правового регулювання в цілому. 

2. Визначені основні класифікаційні критерії організаційно-

управлінських відносин у сфері трудового права: 1) суб’єктний склад; 2) 

функціональна природа; 3) середовище виникнення та реалізації; 4) зміст 

правовідносин; 5) тип норм права, що регулюють правовідносини; 6) 

пріоритетність правового регулювання; 7) специфіка зв’язку з трудовими 
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правовідносинами; 8) роль держави в реалізації правовідносин; 9) час 

виникнення; 10) підстави виникнення тощо. 

3. Запропонована комплексна класифікація організаційно-

управлінських правовідносин, що складають предмет трудового права: 1) за 

суб’єктним складом: а) індивідуальні; б) колективні; в) індивідуально-

колективні; 2) залежно від функціональної природи: а) організаційні; б) 

управлінські; в) матеріально-фінансові; г) соціальні; 3) відповідно до 

середовища виникнення та реалізації: а) внутрішні; б) зовнішні; 4) за змістом 

організаційно-управлінських правовідносин у сфері трудового права: а) 

правовідносини із зайнятості та працевлаштування; б) з професійної 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників на 

виробництві; в) з організації трудового процесу; г) з участі працівників в 

управлінні; д) у зв’язку зі створенням та функціонуванням професійних 

спілко, організацій роботодавців, їх об’єднань; е) з укладання та реалізації 

колективного договору, з приводу колективних переговорів; є) з нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства; ж) із застосування заході 

дисциплінарної та іншої відповідальності; з) з розгляду індивідуальних і 

колективних трудових спорів (конфліктів) та ін.; 5) за специфікою зв’язку з 

трудовими правовідносинами (або за часом виникнення організаційно-

управлінських відносин): а) організаційно-управлінські відносини, що 

передують трудовим; б) супутні трудовим; в) організаційно-управлінські 

відносини, що витікають із трудових; 6) за пріоритетністю правового 

регулювання: а) основні (вихідні); б) другорядні (похідні); 7) за роллю 

держави в реалізації організаційно-управлінських правовідносин у трудовому 

праві: а) публічно правові; б) відносини взаємодії між суб’єктами 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві; 8) за типом 

норм права, що регулюють правовідносини: а) матеріальні; б) процедурні; в) 

процесуальні; 9) інші види організаційно-управлінських правовідносин, що 

складають предмет трудового права (за підставами виникнення, за терміном 

дії, за масштабом дії, за цілями реалізації тощо). 
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4. Організаційно-управлінські відносини індивідуального характеру є 

предметом трудового права й виникають між роботодавцем (або його 

адміністрацією) та конкретним найманим працівником з приводу організації 

трудового процесу та управління працею й передбачають: 1) здійснення 

роботодавцем владних повноважень шляхом видання розпоряджень і т.п.; 2) 

виконання працівником локальних нормативно-правових актів; 3) 

забезпечення умов та безпеки праці, охорони праці конкретного працівника; 

4) відносини з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівника; 5) здійснення роботодавцем заходів із 

дисциплінарної, матеріальної та інших видів відповідальності; 6) 

застосування трудового законодавства; 7) вирішення індивідуальних 

трудових спорів; 8) інші організаційно-управлінські аспекти індивідуального 

характеру. 

5. Основними особливостями організаційно-управлінських відносин, 

що складають предмет трудового права, є наступні: 1) владно-розпорядчий 

(імперативний) характер – передбачають підпорядкування найманого 

працівника роботодавцеві і відповідно залежність від нього, виходячи з 

передбачених трудовим законодавством повноважень роботодавця; 2) 

сторонами є роботодавець (або його адміністративний орган), що є 

керівником і організатором трудового процесу, і найманий працівник, що є 

виконавчою стороною в організаційно-управлінському трудовому процесі 

(виконання локальних нормативно-правових актів); 3) організаційно-

управлінські відносини реалізуються переважно шляхом видання 

роботодавцем владних розпоряджень; 4) підставами виникнення 

організаційно-управлінських відносин індивідуального характеру є 

застосування нормативного акта уповноваженими особами від імені 

роботодавця, виконання працівником актів застосування, а також рішення 

повноважного державного органу, що зобов’язує працівника до виконання 

вимог нормативних або правозастосовних актів; 5) підставами припинення 

організаційно-управлінських відносин індивідуального характеру є відміна 
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нормативного акта, звільнення з роботи працівника, виконання вимог 

нормативного або правозастосовного акту та ін. 

6. Змістом організаційно-управлінських відносин індивідуального 

характеру, що складають предмет трудового права, є комплекс повноважень, 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків роботодавця та найманого 

працівника, відповідальності за їх недотримання та порушення у сфері 

організації трудового процесу та управління працею у відповідності з чинним 

трудовим законодавством. 

7. Визначені основні повноваження й права роботодавця, які 

реалізуються в сфері організаційно-управлінських відносин індивідуального 

характеру: 1) приймати самостійно (з урахуванням пропозицій чи за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації) 

нормативних актів – наказів, розпоряджень, рішень – для організації 

трудового процесу та управління працею; 2) вимагати дотримання норм 

трудового законодавства, дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, 

дбайливого ставлення до ввіреного йому майна; 3) вимагати від працівника 

виконання роботи на належному рівні за обумовленою у договорі трудовою 

функцією; 4) приймати участь у розробці посадових інструкцій; 5) 

контролювати трудовий процес і стан трудової дисципліни, використовуючи 

заходи дисциплінарного впливу (заохочення та стягнення) та ін. 

8. Основними обов’язками роботодавця в межах індивідуальних 

організаційно-управлінських відносин є наступні: 1) забезпечувати трудову 

дисципліну на підприємствах, в установах, організаціях через створення 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідоме ставлення до праці, методи 

переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю; 2) 

правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання 

продуктивності праці, враховувати потреби та запити працівників, 

поліпшувати умови їх праці й побуту; 3) створювати безпечні і нешкідливі 
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умови праці, впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають 

виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що 

запобігають виникненню професійних захворювань працівників; 4) 

неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці 

тощо. 

9. До основних суб’єктивних прав працівників як суб’єкта 

організаційно-управлінських відносин індивідуального характеру, що 

складають предмет трудового права, належать: 1) право на здорові і безпечні 

умови праці; 2) право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які 

його оточують, і навколишнього середовища; 3) право на захист у випадку 

виникнення трудового спору між працівником і роботодавцем або 

уповноваженим ним органом, у т.ч. у судовому порядку; 4) право вимагати 

від роботодавця дотримання умов трудового законодавства, колективного і 

трудового договорів; 5) право на відпочинок; 6) право на рівні можливості та 

рівне ставлення при вирішенні питання щодо працевлаштування, оплати за 

працю рівної цінності, професійного зростання або звільнення; 7) право на 

професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації; 8) право на 

участь в управлінні підприємством, установою, організацією та ін.  

10. Обов’язками працівника у сфері індивідуальних організаційно-

управлінських відносин є наступні: 1) працювати чесно і сумлінно; 2) 

своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого 

ним органу; 3) додержувати трудової і технологічної дисципліни, правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 4) виконувати вимоги нормативних 

актів про охорону праці; 5) дбайливо ставитися до майна власника, з яким 

укладено трудовий договір тощо. 

11. Організаційно-управлінські правовідносини трудового колективу з 

роботодавцем (його адміністрацією) – це відносини взаємодії між трудовим 

колективом та роботодавцем, які виражаються у їх взаємних правах, 

обов’язках, повноваженнях і відповідальності у сфері організації трудового 
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процесу та управління працею, а саме: 1) правах сторін ініціювати колективні 

переговори, надавати пропозиції при розробці колективного договору, 

укладати колективні договори, угоди, одержувати необхідну інформацію 

щодо виконання колективної угоди, висувати вимоги щодо організації та 

управління працею, брати участь у колективному трудовому спорі у разі їх 

незадоволення, створювати представницькі органи, їх об’єднання на різних 

рівнях соціально-партнерських відносин тощо; 2) обов’язках сторін щодо 

участі в різних формах колективних організаційно-управлінських відносин, 

здійснюваних за ініціативою іншої сторони (колективні переговори, 

примирна комісія і т.п.), надання необхідної інформації про хід укладання та 

виконання колективного договору на вимогу іншої сторони; участі в контролі 

за виконанням умов колективного договору тощо. 

12. З’ясовано, що правом виборного органу первинної профспілки є 

представництво інтересів трудового колективу перед роботодавцем, що у 

свою чергу, є обов’язком по відношенню до трудового колективу. 

Безпосередні представницькі відносини між трудовим колективом і 

виборним органом первинної профспілки, є підставою виникнення 

колективних організаційно-управлінських правовідносин між виборним 

органом первинної профспілки і роботодавцем.  

13. Правовідносини профспілкового органу підприємства, установи, 

організації з роботодавцем (адміністрацією) – це врегульовані нормами 

трудового законодавства суспільні відносини, що виникають у результаті 

укладення колективного трудового договору і пов’язані з представництвом і 

захистом інтересів трудового колективу та найманих працівників, а також 

при укладенні угод на різних рівнях соціального  діалогу. 

14. Профспілка узагальнює пропозиції працівників та веде від їх імені 

переговори з роботодавцем щодо укладення колективного договору, 

погоджує запропоновані роботодавцем правила внутрішнього розпорядку, 

бере участь у встановленні разом із роботодавцем норм праці, робочого часу, 

оплати праці, а також контролює виконання роботодавцем взятих на себе 
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зобов’язань та має право притягти його до відповідальності, якщо він не 

виконує колективний договір чи порушує трудове законодавство. Не менш 

важливим повноваженням профспілки є контроль дотримання на 

підприємстві трудового законодавства, у т.ч. щодо охорони праці, що 

виражається у праві представників безперешкодно відвідувати і оглядати 

робочі місця, пропонувати роботодавцю здійснити організаційно-

управлінські заходи для покращення умов роботи тощо. 

15. Наголошено, що на сьогодні не вирішеним залишається питання 

правового регулювання правовідносин за участі профспілок, оскільки проект 

Трудового кодексу України, хоча й містить окрему книгу 6 «Колективні 

трудові відносини», проте ніяк не регламентує правовий статус і особливості 

функціонування профспілок, як в принципі і інших суб’єктів організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві. Зазначена вище проблема 

потребує нагального вирішення. 

16. Соціально-партнерські відносини на національному, 

територіальному, галузевому рівнях полягають у системі взаємовідносин 

працівників, роботодавців і держави, яка реалізується за допомогою їх 

представницьких органів та органів соціального партнерства на відповідному 

рівні соціального діалогу в Україні з метою узгодження інтересів суб’єктів 

колективних організаційно-управлінських відносин, що складають предмет 

трудового права. 

17. З’ясовані форми здійснення соціально-партнерських відносин на 

різних рівнях соціального діалогу та їх зміст – обмін інформацією, 

консультації, узгоджувальні процедури, колективні переговори, укладення 

колективних договорів і угод. 

18. Основними ознаками соціально-партнерських відносин є наступні: 

1) орієнтованість на досягнення соціального миру (компромісу, консенсусу 

тощо) і узгодження інтересів працівників, роботодавців (за можливої участі 

держави) із метою запобігання виникнення розбіжностей, трудових 

конфліктів і спорів; 2) добровільність, вольовий характер; 3) договірний 
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характер; 4) стратегічне спрямування; 5) строковість укладання колективних 

договорів (угод); 6) наявність взаємних прав, обов’язків і відповідальності 

сторін колективних договорів (угод); 7) базуються на розроблених 

стандартах, рекомендація у відповідності до чинної нормативної бази та ін. 

19. Обґрунтовано, що для вдосконалення механізмів реалізації соціально-

партнерських відносин в Україні та підвищення ефективності їх реалізації 

доцільно включити окремий розділ (книгу) «Соціально-партнерські 

відносини» до проекту Трудового кодексу, у якому має бути закріплено 

поняття соціально-партнерських відносин (соціального партнерства), їх 

сторони (суб’єкти), принципи, форми, права, обов’язки, повноваження, 

відповідальність, що сприятиме, на нашу думку, формуванню єдиного та 

однозначного бачення сутності та особливостей реалізації даних відносин у 

фахівців та всіх зацікавлених осіб. При цьому після прийняття Трудового 

кодексу, як єдиного кодифікованого нормативно-правового акту в 

досліджуваній сфері, Закон України «Про соціальний діалог  в Україні» має 

втратити чинність задля уніфікації та гармонізації законодавчої бази в 

Україні.
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РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ 

ПРАВІ 

 

5.1 Напрями вдосконалення організаційно-управлінських відносин 

при укладанні колективних договорів і угод 

 

В умовах розвитку та розповсюдження соціального діалогу в Україні 

колективні організаційно-управлінські відносини в трудовому праві виходять 

на якісно новий рівень. Колективні договори й угоди як основні форми 

соціального партнерства стають важливим інструментом забезпечення та 

захисту трудових та інших прав працівників, додержання законодавчо 

встановлених соціальних гарантій, підвищення рівня безпеки й оплати праці, 

оптимізації режимів часу та відпочинку, узгодження інтересів роботодавця і 

трудового колективу стосовно інших істотних умов праці й організаційно -

управлінських аспектів діяльності підприємства, установи чи організації, 

превенції колективних трудових спорів тощо. 

У той же час сучасний стан колективно-договірних відносин в Україні 

характеризується суттєвою кількістю випадків невиконання умов передусім 

галузевих і територіальних колективних угод, їх неврахування в положеннях 

колективних договорів, які також часто не виконуються на належному рівні. 

Непоодинокими є факти відмови роботодавців від укладання нових 

колективних договорів і угод, особливо якщо мова йде про підвищення їх 

соціальної спрямованості, і відповідно затягнення і без того тривалого 

процесу колективних переговорів між власниками підприємств, установ, 

організацій і трудовим колективом в особі їх уповноважених 

представницьких органів.  

Найбільш проблемними аспектами організаційно-управлінських 

відносин при укладанні колективних договорів і угод залишаються питання: 
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1) оптимізації строків пролонгації чинних і укладання нових колективних 

договорів і угод і відповідно тривалості колективних переговорів з цього 

приводу; 2) удосконалення чинного законодавства у сфері укладання та 

виконання колективних договорів і угод, яке на сьогодні не містить норм 

щодо обов’язковості укладення колективних договорів як юридичними, так і 

фізичними особами, трактування понять «колективний договір» і 

«колективна угода», інституту відповідальності за порушення умов 

колективних угод і договорів та ін.; 3) своєчасної і повної оплати праці 

працівників, посилення відповідальності роботодавця за порушення строків її 

виплати й вироблення ефективних механізмів її стягнення у випадку наявної 

заборгованості; 4) підвищення охорони й безпеки праці, приведення у 

відповідність матеріально-технічної бази; 5) гармонізації вітчизняної 

практики встановлення режиму часу й відпочинку з європейськими та 

міжнародними стандартами; 6) стратегічної, перспективної орієнтації 

колективних договорів і угод та підвищення рівня їх соціальної  

спрямованості та ін. 

Варто зауважити, що переважна більшість зазначених проблемних 

питань із колективних організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві має бути вирішена ще на стадії планування та прогнозування 

показників соціально-економічного розвитку галузей та економіки в цілому, 

а якість і результативність колективних договорів і угод, що виявляється у 

показниках їх виконання, прямо залежить від ефективності механізмів 

передусім їх розробки та укладання. Тому актуальним є питання 

вдосконалення організаційно-управлінських відносин при укладанні 

колективних договорів і угод з метою підвищення ефективності взаємодії 

представницьких органів сторін роботодавця і трудового колективу, а також 

держави в особі уповноважених органів влади, і запобігання виникненню 

колективних трудових спорів і конфліктів. 

Зазначимо, що окремі аспекти організаційно-управлінських відносин 

при укладенні колективних договорів і угод досліджувалися багатьма 
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науковцями, серед яких: І.І. Зазуляк [322], Н.М. Клименчук [323], 

І.О.Котвіцький [324], І.О. Лосиця [325], Т.В. Парпан [326], Д.В. Приміч [327], 

Г.В. Рибницький [328], Г.І. Чанишева [329], В.К. Чепура [330], 

К.В.Шиманська [331], О.М. Ярошенко [332] та ін. Проте напрями 

вдосконалення організаційно-управлінських відносин при укладенні 

колективних договорів і угод є малодослідженими й потребують подальшого 

наукового розвитку в контексті розширення меж соціального партнерства із 

врахуванням сучасних тенденцій в українському та міжнародному трудовому 

праві. 

Варто погодитися з Г.І. Чанишевою, що в умовах становлення і 

розвитку соціального партнерства в Україні колективний договір і колективні 

угоди є важливими правовими формами соціального партнерства, за 

допомогою яких узгоджуються інтереси працівників і роботодавців [288,                  

с. 19]. Аналогічно й А.І. Кудряченко підкреслює, що головна умова 

формування партнерських відносин полягає у спільності інтересів найманих 

працівників та власників підприємств, узгодження яких у сфері соціально-

трудових відносин здійснюється шляхом переговорів і завершується 

підписанням колективних договорів і угод, практика укладення яких свідчить 

про фіксацію домовленостей сторін з широкого кола питань [319]. Так, згідно 

зі ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний 

договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих 

сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та 

роботодавців [194]. 

Проте, незважаючи на значущість колективних угод і договорів як 

основи організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, 

вищенаведена норма закону не містить прямої вказівки на обов’язковість 

укладення колективного договору. Не зафіксована норма щодо 

обов’язковості укладення колективного договору й у проекті Трудового 

кодексу України, у ст. 12 якого зазначається, що у випадку, коли 
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колективний договір не укладено, питання, що мають бути ним упорядковані, 

регулюються нормативними актами роботодавця, погодженими з виборним 

органом первинної профспілкової організації чи після проведення з ним 

консультацій, а в разі відсутності первинної профспілкової організації 

роботодавець погоджує ці питання з вільно обраними для ведення 

колективних переговорів представниками (представником) працівників [169]. 

На наш погляд, вищезазначене свідчить, що допускається можливість не 

укладати колективний договір, що неприпустимо, зважаючи на необхідність 

забезпечення й захисту додержання встановлених державою гарантій щодо 

істотних умов праці – оплати праці, режиму праці та відпочинку, охорони 

праці тощо. На цю проблему неодноразово вказували Н.Б. Болотіна,                

Г.І. Чанишева, В.І. Прокопенко, В.С. Венедиктов, І.О. Лосиця та інші 

вітчизняні фахівці в галузі трудового права.  

Більш того, варто зауважити, що в чинному законодавстві (Кодексі 

законів про працю України, Законі України «Про колективні договори і 

угоди», Законі України «Про соціальне партнерство» тощо) і в проекті 

Трудового кодексу України взагалі відсутнє законодавче визначення понять 

«колективний договір» і «колективна угода». Так, у ст. 2 Закону України 

«Про колективні договори і угоди» лише зазначається сфера укладення 

колективних договорів, угод, згідно з якою колективний договір укладається 

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і 

господарювання, які використовують найману працю і мають право 

юридичної особи, а також в структурних підрозділах підприємства в межах 

компетенції цих підрозділів. Відповідно колективна угода укладається на 

національному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або 

тристоронній основі: на національному рівні – генеральна угода; на 

галузевому рівні – галузеві (міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні – 

територіальні угоди [194].  

У даному контексті відразу постає питання узгодження двох ознак 

правомірності укладення колективного договору: «які використовують 
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найману працю» та «мають право юридичної особи», оскільки фізичні особи-

підприємці також можуть використовувати найману працю, причому й 

кількість працівників як у фізичної, так і в юридичної особи може бути 

різною, проте в законодавстві мінімальна чисельність працюючих для 

укладання колективного договору не зазначається. З цього приводу 

погоджуємося, що критерій сфери укладення колективного договору – 

використання найманої праці, є досить загальним і потребує конкретизації на 

законодавчому рівні. У разі наявності лише одного працівника колективний 

договір не може бути укладено, оскільки відсутня належна сторона з боку 

найманої праці, що має право укладати колективний договір – наймані 

працівники (колективний суб’єкт). Тому пропонується встановити на 

законодавчому рівні кількість працівників, за наявності якої колективний 

договір укладається обов’язково, в іншому випадку укладення колективного 

договору розглядається як право сторони і такий договір може бути 

укладений з ініціативи однієї з них [333, с. 60-61]. 

Аналогічно й Н.Б. Болотіна вважає за необхідне установити мінімальну 

граничну кількість найманих працівників на підприємстві, за якої 

передбачено укладення колективного договору, акцентуючи на тому, що на 

невеликих підприємствах, особливо приватних, колективні договори не 

укладаються і, відповідно, закон у чинній редакції не виконується [40, с. 657]. 

У той же час, як слушно зауважують автори науково-практичного коментаря 

до Кодексу законів про працю України, для вирішення питання про 

укладення колективного договору (як в окремих структурних підрозділах, так 

і загалом) необхідно враховувати доцільність його укладення, а також 

економічну і фінансову самостійність та організаційні і матеріальні 

можливості підрозділу для встановлення та реалізації додаткових або більш 

високого рівня гарантій, пільг та інших умов праці з урахуванням специфіки 

діяльності підрозділу. Тобто структурно-організаційні одиниці юридичної 

особи повинні володіти необхідними правовими та економічними ресурсами, 
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які дозволяли б реально виконувати зобов’язання, передбачені колективними 

договорами [333, с. 60-61]. 

Повертаючись до проблеми відсутності законодавчого закріплення 

правових категорій «колективний договір» і «колективна угода», слід 

відзначити, що в Рекомендації МОП № 91 щодо колективних договорів від 

29.06.1951 вказується, що колективний договір – це будь-яка письмова угода 

щодо умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між роботодавцем, 

групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців та, 

з іншого боку, однією чи кількома представницькими організаціями 

працівників або, за відсутності таких організацій, – представниками самих 

працівників, належним чином обраними і уповноваженими згідно із 

законодавством країни [335]. Проте, на наш погляд, недоліком даного 

визначення є відсутність прямої вказівки на локальний характер договору на 

відміну, наприклад, від галузевого у випадку укладення галузевої 

територіальної угоди. 

Натомість Л.П. Грузінова підкреслює, що колективний договір є 

двосторонньою угодою та локальним правовим актом соціального 

партнерства на рівні організації [215, с. 110], а І.О. Лосиця наголошує, що 

колективний договір містить комплекс нормативних положень та 

колективно-договірних зобов’язань, направлених на регулювання трудових, 

соціально-економічних та організаційно-управлінських відносин, що 

складаються на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 

форми власності, господарювання та кількості працівників, які мають право 

юридичної особи і використовують найману працю [335, с. 12]. 

В.І. Прокопенко у свою чергу стверджує, що колективний договір є 

угодою, яка укладається власником підприємства або уповноваженою ним 

особою, з одного боку, і трудовим колективом найманих працівників, який 

уповноважив профспілковий комітет чи інший представницький орган на 

проведення колективних переговорів і укладення договору,  –  з іншого, з 

метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
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відносин, що потребують додаткової регламентації з урахуванням 

особливостей виробничого процесу на даному підприємстві, а також питань, 

що не урегульовані чинним законодавством [38, с. 140].  

Щодо колективної угоди, то В.І. Прокопенко розглядає її як строкову 

угоду між власниками та органами, що уповноважені представляти 

працівників на державному, галузевому та регіональному рівнях (згідно з 

чинним законодавством – на національному, галузевому й територіальному 

рівнях), про встановлення нормативних положень в сфері праці та соціально-

побутових питань, які є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у 

сфері дії сторін, з метою врегулювання виробничих, трудових і соціально -

економічних відносин і узгодження інтересів держави, працівників і 

власників, а також уповноважених ними органів [38, с. 146]. Дану точку зору 

поділяє й Г.І. Чанишева, вважаючи, що колективна угода – це правовий акт, 

який регулює трудові, соціально-економічні відносини між працівниками та 

роботодавцями та укладається на державному, галузевому, регіональному 

рівнях (згідно з чинним законодавством – на національному, галузевому й 

територіальному рівнях) [336, с. 327]. 

Тобто, на відміну від колективного договору, який є локальним 

нормативно-правовим актом, колективна угода може укладатися: 1) на 

національному рівні – генеральна угода; 2) на галузевому рівні – галузеві 

(міжгалузеві) угоди; 3) на територіальному рівні – територіальні угоди (ст. 8 

Закону України «Про соціальний діалог») [153]. 

Підсумовуючи вищесказане, вважаємо доцільним закріпити визначення 

досліджуваних правових категорій у ст. 2 Закону України «Про колективні 

договори й угоди», ст. 8 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», 

гл. ІІ Кодексу законів про працю України, проекті Трудового кодексу 

України в наступній редакції: 

1) колективний договір – це локальний нормативно-правовий акт 

соціального партнерства двостороннього характеру між роботодавцем і 

трудовим колективом в особі їх уповноважених представників, який 
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обов’язково укладається на підприємствах, в установах, організаціях та їх 

структурних підрозділах незалежно від форм власності і господарювання 

(юридичні особи) та фізичними особами-підприємцями, які використовують 

найману працю не менше 10-х осіб, з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів 

працівників і роботодавців; 

2) колективна угода – це строковий нормативно-правовий акт 

соціального партнерства, який приймається на двосторонній та тристоронній 

основі для врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин та узгодження інтересів працівників та роботодавців,  їх об’єднань і 

держави в особі уповноважених органів влади на національному, галузевому 

та територіальному рівнях й умови якого є обов’язковими для виконання й 

включення до колективних договорів підприємств, установ і організацій, на 

які вони поширюються [337, с. 79-80]. 

Досліджуючи напрями вдосконалення організаційно-управлінських 

відносин під час укладення колективних договорів і угод, варто зазначити, 

що згідно зі ст. 9 Закону України «Про колективні договори та угоди» 

колективна угода, договір набирають чинності з дня їх підписання або з дня, 

зазначеного в них, а після закінчення строку дії продовжують діяти до того 

часу, поки сторони не укладуть нові або не переглянуть чинні договір чи 

угоду [194]. Проте, на нашу думку, суттєвою прогалиною в діючому 

законодавстві є відсутність вказівки на мінімальний та максимальний строки 

укладення колективного договору, угоди, який має ґрунтуватися на 

врахуванні зміни макропоказників соціально-економічного розвитку країни 

(мінімальна заробітна плата та інші державні соціальні гарантії, рівень 

інфляції тощо) та показників виробничої чи іншої діяльності підприємства 

Так, зважаючи на тривалий стан фінансово-економічної та політичної 

нестабільності в Україні, пропонуємо законодавчо закріпити в ст. 9 Закону 

України «Про колективні договори та угоди» мінімальний строк укладення 

колективного договору 1 рік (для підприємств, установ та організацій 
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бюджетної сфери відповідно до бюджетного періоду в країні) та 

максимальний строк укладення колективного договору 2 роки (для 

підприємств інших видів економічної діяльності). Відповідно обґрунтованим 

вважаємо мінімальний строк укладення колективної угоди 2 роки – для 

галузевих і територіальних угод і 3 роки – для генеральної угоди; 

максимальний – 3 роки для галузевих і територіальних угод та 5 років для 

генеральної угоди, орієнтуючись на середньострокове та довгострокове 

планування й стратегічний, перспективний характер колективних угод  [338,               

с. 68-70]. 

Крім того, пропонуємо законодавчо закріпити у цій же статті й строки 

перегляду чинного з метою прийняття нового колективного договору (угоди) 

на рівні 6 (для бюджетної сфери) та 12 місяців (для інших видів економічної 

діяльності) з метою запобігання ухиленню роботодавця від укладення 

колективного договору та затягуванню колективних переговорів з укладення 

колективної угоди чи договору. За порушення установлених строків має бути 

передбачена адміністративна відповідальність для роботодавця у формі 

штрафних санкцій (штраф, пеня). 

Варто звернути увагу й на те, що умови колективних договорів і угод, 

укладених відповідно до чинного законодавства, є обов’язковими для 

підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали (ст. 5 Закону 

України «Про колективні договори й угоди») [194]. Проте на практиці часто 

положення колективних угод не враховуються при укладенні колективних 

договорів підвідомчих підприємств, установ, організацій, через що вважаємо 

доцільним посилити відповідальність суб’єктів укладення колективних угод і 

договорів, установивши відповідні штрафні санкції. Крім того, умови 

колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним 

законодавством становище працівників, вважати недійсними і заборонити 

включати їх до договорів і угод. Тому вважаємо доцільним законодавчо 

закріпити в Законі України «Про колективні договори і угоди» обов’язок 

Міністерства соціальної політики України та його відповідних 
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територіальних органів щодо виявлення умов колективних договорів і угод, 

які погіршують становище працівників, і застосування попереджувальних 

заходів та штрафних санкцій до порушників. 

Як вже вказувалося вище, сторони соціального діалогу встанвлюються 

відповідно до ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» й 

визначають зміст колективного договору (угоди) в межах їх компетенції 

відповідно до чинного законодавства. Зокрема, угодою на національному 

рівні регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-

економічної політики і трудових відносин щодо: 1) гарантій праці і 

забезпечення продуктивної зайнятості; 2) мінімальних соціальних гарантій 

оплати праці і доходів всіх груп і верств населення, які забезпечували б 

достатній рівень життя; 3) розміру прожиткового мінімуму, мінімальних 

нормативів; 4) соціального страхування; 5) трудових відносин,  режиму 

роботи і відпочинку; 6) умов охорони праці і навколишнього природного 

середовища; 7) задоволення духовних потреб населення; 8) умов зростання 

фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті 

праці; 9) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;                  

10) заборони дискримінації [194]. 

Натомість угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, 

зокрема щодо: 1) нормування і оплати праці, встановлення для підприємств 

галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до 

кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та 

мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці 

окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі);                       

2) встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері 

праці і зайнятості; 3) трудових відносин; 4) умов і охорони праці; 5) житлово -

побутового, медичного, культурного обслуговування, організації 

оздоровлення і відпочинку; 6) умов зростання фондів оплати праці;                       

7) встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 
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праці; 8) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;                      

9) заборони дискримінації. 

Відповідно угоди на територіальному рівні регулюють норми 

соціального захисту найманих працівників підприємств, включають вищі 

порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги.  

У свою чергу, у колективному договорі встановлюються взаємні 

зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально -

економічних відносин щодо: 1) зміни в організації виробництва і праці; 

забезпечення продуктивної зайнятості; 2) нормування і оплати праці, 

встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів 

трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, 

компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і 

використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); умов 

регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних 

(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 3) режиму роботи, тривалості 

робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово -

побутового, культурного, медичного обслуговування, організації 

оздоровлення і відпочинку працівників; 4) гарантій діяльності профспілкової 

чи інших представницьких організацій працівників; 5) забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; заборони дискримінації [48]. 

Узагальнюючи вищесказане, можемо виокремити основні спільні риси 

та відмінності в змісті колективних угод та договорів: 1) спільними рисами є 

орієнтованість на додержання базових прав і свобод людини та громадянина: 

заборону дискримінації, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків тощо; укладення з метою налагодження взаємодії та узгодження 

інтересів сторін; регулювання істотних умов праці тощо; 2) галузева 

(міжгалузева) угода не може погіршувати становище працівників порівняно з 

генеральною угодою; 3) угоди на територіальному рівні включають вищі 

порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;                

4) норми галузевої угоди поширюються на всі підприємства тієї чи іншої 
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галузі, які при цьому, як правило, розташовуються на території декількох 

територіально-адміністративних одиниць, тобто підпадають під дію 

положень декількох територіальних угод; 5) територіальні угоди враховують 

норми і положення генеральної угоди, галузевих угод як мінімальні і 

включають положення, що перевищують ці норми з урахуванням 

особливостей конкретного регіону, галузеві угоди включають положення з 

урахуванням специфіки галузі, генеральні угоди містять найбільш загальні, 

мінімальні стандарти й гарантії із соціального забезпечення та захисту; 6) 

колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним 

законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо 

дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей 

працівників тощо; 7) різні суб’єкти укладення колективних угод різних рівнів 

і колективних договорів; 8) різні джерела фінансування заходів із виконання 

колективних договорів і угод (державний бюджет, місцеві бюджети, 

прибуток підприємств тощо); 9) колективний договір укладається на 

двосторонній, а угода – на тристоронній основі; 10) колективний договір є 

локальним актом, а колективні угоди укладаються на національному, 

галузевому та територіальному рівнях тощо. 

Окрім вищезазначеного, колективні угоди та договори 

характеризуються як спільними, так і відмінними аспектами процедури їх 

укладення та виконання. Так, загальним етапом укладення колективного 

договору, угоди  є попередні колективні переговори, для початку яких будь -

яка із сторін не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного 

договору, угоди або у строки, визначені цими документами, письмово 

повідомляє інші сторони. Відповідно друга сторона протягом 7 днів 

розпочинає переговори. Далі порядок ведення переговорів оформляється 

відповідним протоколом, утворюється робоча комісія з представників сторін, 

склад якої визначається кожною з них. Сторони можуть переривати 

переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання 

необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів, 
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а також зобов’язані надавати учасникам переговорів всю необхідну 

інформацію щодо змісту колективного договору, угоди. Після цього робоча 

комісія готує проект колективного договору, угоди з урахуванням 

пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів галузей, 

регіонів, громадських організацій, і приймає рішення, яке оформляється 

відповідним протоколом [194]. Проте, на нашу думку, якщо законодавець 

установлює, що переговори оголошуються «не раніш як за 3 місяці до 

закінчення строку дії колективного договору, угоди», то доцільно й 

зафіксувати граничний термін початку колективних переговорів – «не 

пізніше як за 1 місяць до закінчення строку дії колективного договору, 

угоди». 

Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних 

переговорів сторони використовують примирні процедури. Якщо в ході 

переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то 

складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно 

сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих 

причин, а також про строки відновлення переговорів. Протягом 3 днів після 

складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, 

формують із свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди 

звертаються до посередника, обраного сторонами, який у термін до семи днів 

розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо спору по суті 

[194]. Варто зауважити, що на даному етапі для підтримки своїх вимог під 

час проведення переговорів чинним законодавством допускається організація 

та проведення страйків, зборів, мітингів, пікетів, демонстрацій. У той же час 

питання правового регулювання прав і обов’язків профспілок потребує 

суттєвого вдосконалення, оскільки, наприклад, проект Трудового кодексу 

України взагалі не регламентує правовий статус і особливості 

функціонування профспілок. Зважаючи на це, вважаємо недостатнім 3 дні на 

проведення консультацій після складання протоколу розбіжностей, через що 

пропонуємо продовжити цей термін до 7 днів. 
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Далі проект колективного договору обговорюється у трудовому 

колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового 

колективу. У тому випадку, коли збори (конференція) трудового колективу 

відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони 

відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення не більше як на 10 

днів. Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами 

(конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими 

представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, 

якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу. 

Натомість, угода (генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна) 

підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 10 

днів після завершення колективних переговорів [194]. Проте, на наш погляд, 

доцільно уточнити строк підписання – 5 (для договору) чи 10 (для угоди) 

«календарних днів». 

Варто звернути увагу, що галузеві (міжгалузеві) і територіальні 

(обласні, республіканські) колективні угоди підлягають повідомній 

реєстрації Міністерством соціальної політики в порядку, затвердженому   

постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації  

галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», а 

територіальні угоди іншого рівня – місцевими органами виконавчої влади 

або органами місцевого самоврядування. Зокрема, повідомна реєстрація 

проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих 

на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод для 

забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду 

уповноваженими органами індивідуальних і колективних трудових спорів, 

що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод. Після 

розгляду документів реєструючий орган (Міністерством соціальної політики 

та його територіальні органи) на титульній або першій сторінці кожного 

примірника угоди (договору) і копії робить спеціальний напис та вносить 

запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 
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колективних договорів, а також оприлюднює відомості про проведення 

повідомної реєстрації у засобах масової інформації та на офіційному веб-

сайті [337]. 

Наступним важливим етапом є внесення змін і доповнень до 

колективного договору, угоди протягом строку їх дії за взаємною згодою 

сторін в порядку, визначеному колективним договором, угодою, а також 

контроль за виконанням колективного договору (сторонами, що їх уклали, чи 

уповноваженими ними представниками). 

Цікаво відзначити, що згідно зі ст. 17 Закону України «Про колективні 

договори і угоди» на осіб, які представляють роботодавців чи профспілки або 

інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в 

переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, 

угоди, або навмисно порушили передбачені законом строки, або не 

забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, 

накладається штраф до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади 

[194]. Проте на сьогодні такий розмір штрафу не є адекватним і 

обґрунтованим і аж ніяк не стимулює сторони дотримуватися встановлених 

законодавством вимог, адже мінімум на рівні 17 грн. вже давно не 

переглядався і в його перегляді немає необхідності у зв’язку з реформою 

податкової системи. Тому пропонуємо закріпити у ст. 17 Закону розмір 

штрафу до 5 мінімальних заробітних плат. 

Аналогічно ст. 18 Закону регламентує відповідальність за порушення і 

невиконання колективного договору, угоди. Так, на осіб, які представляють 

роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом 

органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо 

колективного договору, угоди, накладається штраф до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і вони також несуть 

дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади [194]. Пропонуємо 
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також змінити установлений розмір штрафу на рівні до 10 мінімальних 

заробітних плат.  

Відповідно до ст. 19 Закону установлена відповідальність за ненадання 

інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю: 

особи, які представляють роботодавця чи профспілки або  інші уповноважені 

трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної для 

ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням 

колективних договорів, угод, несуть дисциплінарну відповідальність або 

підлягають штрафу до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Аналогічно вважаємо доцільним установити штраф у розмірі до 5 

мінімальних заробітних плат. 

Отже, основними етапами укладення та виконання колективних угод і 

договорів є наступні: 1) надсилання повідомлення про початок колективних 

переговорів; 2) початок колективних переговорів та оформлення порядку 

переговорів відповідним протоколом; 3) утворення сторонами робочої комісії 

для ведення переговорів; 4) переривання переговорів для проведення 

консультацій, експертиз, застосування в разі необхідності примирних 

процедур (можливі також мітинги, пікети тощо) і складання протоколу 

розбіжностей; 5) продовження переговорів для вироблення відповідного 

рішення, яке оформляється протоколом, й прийняття проекту угоди 

(договору) з урахуванням пропозицій сторін; 6) обговорення проекту 

колективного договору у трудовому колективі і винесення його на розгляд 

загальних зборів (конференції); 7) завершення колективних переговорів, 

підписання сторонами угоди (для договору підписання після схвалення 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу) і набрання 

чинності; 7) повідомна реєстрація колективних угод і договорів в 

Мінсоцполітики України; 8) виконання угоди (договору); 9) внесення змін і 

доповнень у передбаченому законодавством порядку; 10) контроль за 

виконанням колективної угоди (договору) й притягнення до відповідальності 

осіб винних у порушенні або не виконанні їх умов. 
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Варто зазначити, що за даними Державної служби статистики України 

станом на 31.12.2014 в Україні було укладено та зареєстровано 76017 

колективних договорів, які охоплюють 6866,4 тис. осіб або 76,1% облікової 

кількості штатних працівників. Із них 7520 договорів – у промисловості 

(81,4% облікової кількості штатних працівників), 24776 – у галузі освіти 

(89,4% облікової кількості штатних працівників), 5109 – у галузі охорони 

здоров’я (90,1% облікової кількості штатних працівників) та ін. [338]. 

Прикладами колективних угод є Генеральна угода між Кабінетом Міністрів 

України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і 

підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на                

2008-2009 роки (чинна до укладання нової угоди), Галузева угода між 

Президією Національної академії аграрних наук України і Професійною 

спілкою працівників агропромислового комплексу України на 2014-2016 

роки, Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства 

України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація 

роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України» і 

Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в 

харчовій та переробній промисловості на 2014-2016 роки, Галузева угода між 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським 

об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців 

агропромислового комплексу та продовольства України» і Професійною 

спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському 

господарстві на 2014-2016 роки, Галузева угода між Міністерством 

інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників 

житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового 

обслуговування населення України на 2014-2015 роки, Галузева угода між 

Правлінням Укркоопспілки та Президією ЦК Профспілки працівників 

споживчої кооперації України на 2014-2016 роки, Галузева угода між 

асоціацією «Украгробуд» та Профспілкою працівників агропромислового 

комплексу України на 2014-2016 роки, Галузева угода гірничо-
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металургійного комплексу України на 2011-2012 роки (чинна до укладення 

нової), Галузева угода між Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників 

хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2014-2015 

роки, Територіальна угода між Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією, Кіровоградським обласним об’єднанням організацій 

роботодавців та Федерацією профспілок Кіровоградської області на 2014-

2017 роки, Територіальна угода між Запорізькою обласною державною 

адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною 

федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок на 

2014-2016 роки та інші. 

Незважаючи на значну кількість прийнятих колективних договорів і 

угод та високий відсоток охоплення облікової кількості штатних працівників 

колективними договорами, низка їх положень не виконується. Наприклад, 

згідно з інформацією Київського міськкому профспілки енергетиків «Про 

виконання галузевих угод і колективних договорів у 2014 р. та укладення 

нових на 2015 р.» на деяких підприємствах галузі не виконано: 1) пункт 

галузевих угод, яким передбачено встановлення розміру мінімальної 

тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу, не менше 

125% законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати і коефіцієнти 

співвідношення місячних тарифних ставок і посадових окладів працівників 

до мінімальної тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану 

роботу; 2) пункт галузевих угод, яким передбачено щорічне підвищення 

рівня середньої заробітної плати не менше, ніж 25%. Загальна середня 

заробітна плата збільшилася на 480 грн., тобто приблизно на 8%; 3) пункт 

галузевих угод, яким передбачено забезпечення частки основної заробітної 

плати без заохочувальних виплат не нижче 75% в середній заробітній платі. 

Фактично вона становить в середньому 62%, але є  підприємства, де вона 

значно нижче. У більшості випадків це є практично необґрунтованим 

зменшенням гарантованої оплати праці працівників з віднесенням значної 
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частини їх заробітку на надбавки та/або премії, що, у свою чергу, може стати 

зниженням соціальної захищеності працюючих. Крім того, має місце 

заборгованість по заробітній платі в ТОВ «ЮТЕМ-КРАНсервіс», що станом 

на 01.04.2015 складає 300 тис. грн. (лютий-березень) [339].  

Як зазначається у звіті профспілки енергетиків, у дуже важкому 

фінансовому становищі знаходяться підприємства електротехнічної 

промисловості, наукові та проектні установи галузі, підприємства 

енергобудівельного комплексу, на які держава не звертає уваги – у них 

середня заробітна плата в межах 2-3 тис. грн. Проте в цілому, у середньому 

по підприємствах галузі, тарифна ставка робітника 1 розряду в колдоговорах 

встановлена у розмірі на рівні та вище рівня галузевих угод у 76,7% 

підприємств. Лише 6,8% працівників від усіх працюючих, охоплених 

колдоговорами, мають соціально-економічні гарантії нижче рівня галузевих 

угод, причому державні гарантії виконуються на всіх підприємствах.  

Окрім питання оплати праці та соціального забезпечення працівників, 

варто звернути уваги й на такі поширені випадки порушення колективно-

договірного регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому 

праві, зокрема: 1) низька організація здорових та безпечних умов праці;                   

2) недостатня дисципліна виконання норм охорони праці з боку 

роботодавців, а інколи і працівників; 3) незадовільний стан виробничих 

об’єктів, споруд, транспортних засобів та засобів безпеки праці; 4) не всі 

підприємства переуклали нові колдоговори на 2015 р. (не внесли відповідні 

зміни до діючих колдоговорів з подовженням їх дії на 2015 р.); 5) не на всіх 

підприємствах роботодавцями здійснюється обов’язкове перерахування 

профорганам коштів на культмасову, фізкультурну та оздоровчу роботу та ін. 

[339]. На нашу думку, зазначені вище проблеми й недоліки організаційно-

управлінських відносин із укладання та виконання колективних договорів і 

угод є типовими і характерні для багатьох підприємств України.  

Так, аналогічно у нафтогазовій сфері, за даними 

Укрнафтогазпрофспілки, всупереч вимогам Генеральної і Галузевої угод не 
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на всіх підприємствах адміністрацією виконані зобов’язання щодо 

гарантованого рівня підвищення середньої заробітної плати, хоча середня 

заробітна плата штатних працівників на підприємствах галузі за 2014 рік 

більша, ніж у попередньому році, в середньому на 10,4%. Зважаючи на це, 

Центральна рада Профспілки працівників нафтової і газової промисловості 

України визначила пріоритетним напрямом діяльності Профспілки 

забезпечення умов для гідної оплати та умов праці. Крім того, з метою 

захисту інтересів акціонерних товариств, державний пакет акцій яких 

передано до корпоративного управління Національній акціонерній компанії 

«Нафтогаз України», у колективних переговорах з укладення Галузевої угоди 

та здійсненні соціального діалогу на галузевому рівні відповідно до Закону 

України «Про соціальний діалог в Україні» вирішено рекомендувати 

Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» в найкоротший 

термін завершити процес створення Всеукраїнського галузевого об’єднання 

організацій роботодавців нафтогазового комплексу України та тристоронньої 

соціально-економічної ради тощо [340]. 

Отже, підсумовуючи сказане вище, вважаємо, що основними 

проблемами й недоліками організаційно-управлінських відносин із 

укладання та виконання колективних договорів і угод є наступні: 

1) невиконання вимог Генеральної і галузевих угод щодо підвищення 

заробітної плати й ліквідації її заборгованості; 2) низький рівень виконання 

законодавства з охорони й безпеки праці; 3) не включення деяких положень 

галузевих угод до колективних договорів підприємств, на які вони 

поширюються; 4) недостатній контроль сторонами колективних 

організаційно-управлінських відносин і, зокрема, держави, за здійсненням 

колективних переговорів, укладанням та виконанням угод і договорів; 

5) ухилення роботодавців від укладання нових і затягування пролонгації 

існуючих колективних договорів, ухилення від ефективних форм ведення 

соціального діалогу; 6) відсутність у профспілкових організацій дієвого 

механізму впливу на роботодавців у разі порушення ними умов колективного 
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договору, угоди; 7) відсутність культури добровільного виконання сторонами 

взятих на себе зобов’язань під час укладання угод і договорів; 

8) нерозвиненість соціальної відповідальності бізнесу, небажання 

роботодавців брати та виконувати додаткові зобов’язання колективного 

договору; 9) низький рівень довіри працівників до колективних договорів; 

10) тривала і складна процедура укладання колективного договору та угоду, 

особливо щодо примирних процедур і вирішення колективних трудових 

спорів; 11) обмеженість фінансових можливостей більшості підприємств 

встановлювати додаткові соціальні гарантії та пільги, витрачати суттєві суми 

на виконання заходів колективних договорів тощо. 

Для вирішення цих та інших проблем пропонуються наступні напрямки 

удосконалення організаційно-управлінських відносин із укладання та 

виконання колективних договорів і угод: 1) удосконалення нормативно-

правової бази колективних організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві: закріпити правові категорії «колективна угода» і 

«колективний договір» у запропонованій автором редакції в ст. 2 Закону 

Україні «Про колективні договори й угоди», ст. 8 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні», гл. ІІ Кодексу законів про працю України, 

проекті Трудового кодексу України; установити, що колективний договір 

обов’язково укладається на підприємствах, в установах, організаціях та їх 

структурних підрозділах незалежно від форм власності і господарювання 

(юридичні особи) та фізичними особами-підприємцями, які використовують 

найману працю не менше 10-х осіб; законодавчо закріпити в ст. 9 Закону 

України «Про колективні договори та угоди» мінімальний строк укладання 

колективного договору 1 рік (для підприємств, установ та організацій 

бюджетної сфери відповідно до бюджетного періоду в країні) та 

максимальний строк укладання колективного договору 2 роки (для  

підприємств інших видів економічної діяльності); мінімальний строк 

укладання колективної угоди 2 роки – для галузевих і територіальних угод і 3 

роки – для генеральної угоди; максимальний – 3 роки для галузевих і 
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територіальних угод та 5 років для генеральної угоди, орієнтуючись на 

середньострокове та довгострокове планування й стратегічний, 

перспективний характер колективних угод; законодавчо закріпити у цій же 

статті строки перегляду чинного з метою прийняття нового колективного 

договору (угоди) на рівні 6 (для бюджетної сфери) та 12 місяців (для інших 

видів економічної діяльності) для запобігання ухиленню роботодавця від 

укладання колективного договору та затягненню колективних переговорів з 

укладання колективної угоди чи договору; за порушення установлених 

строків передбачити адміністративну відповідальність для роботодавця у 

формі штрафних санкцій (штраф, пеня); зафіксувати граничний термін 

початку колективних переговорів – «не пізніше як за 1 місяць до закінчення 

строку дії колективного договору, угоди»  та ін.; 

2) організаційно-методичні заходи: недопущення формального підходу 

до розробки тексту колективних договорів і угод, їх декларативного 

характеру, зобов’язання сторін мають бути конкретними й підкріпленими 

економічними й іншими ресурсами; посилення контролю сторін, зокрема, 

профспілки, за своєчасною і повною виплатою заробітної плати, 

додержанням законодавства про охорону та безпеку праці тощо; посилення 

контролю Мінсоцполітики за реєстровими процедурами колективних угод і 

договорів, за виявленням умов, що погіршують становище працівника і їх 

усуненням; організувати обов’язковий систематичний розгляд стану 

виконання угод сторонами організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві; 

3) матеріально-технічні заходи: сприяння погашенню заборгованості із 

заробітної плати шляхом підвищення рівня адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності роботодавця; запровадження механізму 

нарахування компенсаційних виплат за затримку заробітної плати, 

обов’язкова своєчасна виплата якої декларативно прописана в будь-якій 

угоді; посилення відповідальність за невиконання умов колективних угод і 
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договорів підприємств до 5-10 мінімальних заробітних плат й зняття з 

посади; 

4) виховні та превентивні заходи: популяризація процедури укладання 

колективного договору, в укладанні якого власник або уповноважена ним 

особа повинен бути зацікавлений не менше працівників; підвищення 

соціальної орієнтованості бізнесу, самовідповідальності та сприяння у 

підвищенні рівня правової культури сторін тощо. 

 

 

5.2 Особливості організаційно-управлінських відносин при 

вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів 

 

Однією із важливих складових організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві є вирішення індивідуальних трудових спорів (у межах 

організаційно-управлінських відносин індивідуального характеру) та 

колективних трудових спорів (у межах колективних організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві), оскільки інтереси та цілі 

діяльності сторін даних правовідносин часто є не узгодженими й 

кардинально протилежними. У той же час, становлення й розвиток 

соціального партнерства (соціального діалогу) в Україні, здійснення реформи 

трудового законодавства із прийняттям нового Трудового кодексу України 

потребують вдосконалення й організаційно-управлінських відносин при 

вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів, правове 

регулювання яких на сьогодні містить низку недоліків. Зокрема, чинне 

законодавство характеризується великою кількістю нормативних актів у 

даній сфері, що ускладнює їх правозастосування, та які потребують 

кодифікації та уніфікації; процедура розгляду та вирішення трудових спорів є 

тривалою та ускладненою; Кодекс законів про працю України містить норми 

щодо регулювання тільки індивідуальних трудових спорів; відсутнє 
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законодавче розмежування правових категорій «трудовий спір» і «трудовий 

конфлікт», які наразі вживаються синонімічно тощо. 

При цьому сучасний стан колективно-договірних відносин в Україні 

свідчить про тенденцію до зростання трудових спорів. Основними 

причинами є порушення роботодавцями умов колективного договору та 

зміна істотних умов праці, особливо щодо оплати праці та заборгованості із 

заробітної плати, включення до колективних договорів умов, які погіршують 

становище працівника та ін. Так, упродовж 2014 року Національною 

службою примирення й посередництва (НСПП) було зареєстровано 181 

колективний трудовий спір (1 спір на національному, 3 – на галузевому, 6 – 

на територіальному, 171 – на виробничому рівнях), безпосередніми 

учасниками якого стали 1,2 млн. працівників 6519 суб’єктів господарювання. 

Найманими працівниками було висунуто 430 вимог, з яких 174 (40,5%) – у 

зв’язку з наявністю заборгованості із виплати заробітної плати та 

порушенням термінів виплати поточної заробітної плати; 78 (18,1%) – щодо 

підвищення рівня заробітної плати та запровадження відповідних умов 

оплати праці; 47 (10,9%) – щодо виконання заходів з охорони та безпеки 

праці; 131 (30,5%) – інші вимоги [341]. Близько 72 тис. рішень протягом 2014 

року було винесено судовими органами в процесі розгляду та вирішення 

цивільних справ у позовних провадженнях зі спорів, що виникають із 

трудових правовідносин [342], незважаючи на те, що в більшості випадків 

чинним законодавством передбачений досудовий порядок розгляду таких 

справ. Тому на сьогодні актуальним питанням реформування трудового 

законодавства залишається вдосконалення організаційно-управлінських 

відносин при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів.  

Слід зазначити, що сутність, процедури розгляду та вирішення 

індивідуальних і колективних трудових спорів досліджували багато 

науковців, зокрема: В.М. Андріїв [343], В.Я. Бурак [344], Л.П. Грузінова 

[345], Н.В. Дараганова [346], С.І. Запара [347], М.І. Камлик [348], 

О.І.Кисельова [349], С.М. Коссак [350], С.А. Кузьмін [351], О.В. Лавріненко 
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[352, 353], В.В. Лазор [354], О.М. Обушенко [355], О.Я. Окіс [356, 357], 

В.П.Пастухов [358], П.Д. Пилипенко [359], О.М. Роїна [360], М.В. Руденко 

[361, 362, 363], С.П. Савчук [364], В.А. Скоробагатько [365], А.М. Слюсар 

[366], М.В. Сокол [367], М.П. Стадник [368] та ін. Проте особливості 

організаційно-управлінських відносин при вирішенні індивідуальних і 

колективних трудових спорів досліджені фрагментарно, що обумовлює 

необхідність подальшого комплексного вивчення даної проблематики.  

Варто відзначити, що організаційно-управлінські відносини при 

вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів регламентуються 

низкою нормативно-правових актів. Зокрема, досудовий порядок розгляду та 

вирішення індивідуальних трудових спорів передбачений главою ХV 

Кодексу законів про працю України (КЗпП), а також законами України «Про 

прокуратуру», «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну службу», 

«Про прокуратуру» та ін. для окремих категорій працівників. Крім того, 

Конституцією України гарантується можливість захисту прав людини та 

громадянина в суді, у зв’язку з чим допускається судовий порядок вирішення 

спору за бажанням працівника, що передбачений Цивільним процесуальним 

кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, 

постановами Верховного Суду України тощо. У свою чергу, процедури 

розгляду та вирішення колективних трудових спорів регулюються законами 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів», «Про 

колективні договори та угоди», «Про соціальний діалог в Україні», 

розпорядженнями та іншими нормативними актами Національної служби 

посередництва і примирення тощо. 

Вже з вищенаведеного випливає, що чинний КЗпП України (глава 15) 

[48], будучи єдиним кодифікованим актом трудового законодавства, 

регламентує порядок вирішення тільки індивідуальних трудових спорів, що 

вважаємо суттєвим недоліком чинного законодавства. Натомість, 

позитивним моментом вважаємо зміни в проекті Трудового кодексу України, 

якими планується врегульовувати як індивідуальні, так і колективні трудові 
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спори (книга 9 «Індивідуальні трудові спори» та ст. 343 «Колективні трудові 

спори, конфлікти» книги 6 «Колективні трудові відносини») [169]. 

Крім того, в КЗпП відсутні визначення понять «індивідуальний 

трудовий спір» і «колективний трудовий спір», «колективний спір» і 

«колективний конфлікт» тощо. Зокрема, законодавцем використовується 

правова категорія «колективний трудовий спір (конфлікт)», під яким згідно зі 

ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» слід розуміти розбіжності, що виникли між сторонами 

соціально-трудових відносин, щодо: а) встановлення нових або зміни 

існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;                       

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень; г) невиконання 

вимог законодавства про працю [231].  

На наш погляд, у даному контексті, по-перше, некоректним є 

синонімічне використання понять «спір» і «конфлікт», які по суті є різними 

за своєю природою. Так, спір – це словесне змагання; обговорення чого-

небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою 

думку, свою правоту [369, с. 530], а конфлікт – зіткнення протилежних 

інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка [370,                     

с. 274]. З цього приводу М.Л. Лютов стверджує, що конфліктом є зіткнення, 

яке виникає незалежно від волі суб’єктів права, що виявляється у формі 

об’єктивного конфлікту інтересів сторін, колізії правових норм. У свою 

чергу, конфліктом, пов’язаним з волею його суб’єктів, є певний можливий 

ступінь розвитку спору, що характеризується більшою загостреністю. У той 

же час, спір може протікати без виникнення конфлікту, тоді як останній 

виникає тільки у зв’язку зі спором, що виник [371, с. 50]. На думку                     

Ю.М. Гриценка, конфлікт виражається у формах зіткнення, серйозної 

розбіжності або спору, тобто поняття «конфлікт» охоплює велику сферу 

відносин і є більш широким у порівнянні з поняттям «спір» [372, с. 16]. 
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По-друге, слід погодитися з думкою П.Д. Пилипенка з приводу того, 

що наявність «розбіжностей, що виникли між сторонами соціально-трудових 

відносин», не завжди призводить до виникнення трудового спору, оскільки 

дуже часто такі розбіжності залагоджуються шляхом взаємних переговорів 

між самими суб’єктами. Тому авто наголошує, що трудовим спором можна 

назвати лише ті розбіжності між суб’єктами трудових та тісно пов’язаних з 

ними правовідносин, які не вдалося врегулювати у процесі безпосередніх 

переговорів обох конфліктуючих сторін [59, с. 436]. І, як слушно зауважує           

В.І. Смолярчук, такі розбіжності стають трудовим спором лише з моменту 

звернення зацікавленої сторони в орган, уповноважений розглянути спір та 

винести по ньому рішення [373, с. 11]. Аналогічно К.М. Гусов до трудових 

спорів відносить лише розбіжності суб’єктів трудового права з питань 

застосування трудового законодавства або щодо встановлення в 

партнерському порядку нових умов праці, які надійшли на вирішення 

юрисдикційного органу [271, с. 408]. 

Виходячи з вищесказаного, конструктивною вважаємо точку зору               

М.І. Іншина, який зазначає, що трудовий конфлікт – це розбіжності інтересів 

і потреб сторін трудового або колективного договорів, які вони намагаються 

вирішити самостійно під час безпосередніх переговорів, а трудовий спір – це 

розбіжності інтересів і потреб сторін трудового або колективного договорів, 

що не були врегульовані ними під час безпосередніх переговорів і передані 

на розгляд до спеціально створеного для цього юрисдикційного органу [374,  

с. 74]. Не можна не погодитися і з В.В. Жернаковим стосовно того, що 

трудовий конфлікт може назрівати, «жевріти», не проявляючись у відкритій 

формі, при цьому сторони навіть не намагаються його врегулювати. Автор 

виділяє визначальні ознаки, які відрізняють трудовий спір від конфлікту, а 

саме: 1) стійкий характер розбіжностей між сторонами трудового спору; 2) їх 

вирішення в окремо встановленому порядку; 3) розгляд спору спеціальним 

юрисдикційним органом. Отже, якщо трудовий конфлікт – це розбіжності 

інтересів сторін трудового або колективного договорів, які вони намагаються 
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вирішити самостійно під час безпосередніх переговорів, то трудовий спір – 

це розбіжності інтересів і потреб сторін трудового або колективного 

договору, що не були врегульовані ними під час безпосередніх переговорів  і 

передані на розгляд до спеціально створеного для цього юрисдикційного 

органу [375, с.  5-6]. 

Також слід зауважити, що за суб’єктами (сторонами) організаційно-

управлінських правовідносин у трудовому праві доцільно розрізняти 

індивідуальні та колективні трудові спори. Сторонами індивідуального 

трудового спору є роботодавець і окремий працівник, колективного 

трудового спору – наймані працівники підприємства, установи, організації; 

об’єднання найманих працівників (трудовий колектив); профспілки; 

об’єднання профспілок; інші уповноважені найманими працівниками органи, 

з одного боку, а з іншого – роботодавець, об’єднання роботодавців або їх 

уповноважені представники.  

При цьому під індивідуальними трудовими спорами розуміють 

неврегульовані розбіжності між працівником і роботодавцем щодо 

укладення, розірвання трудового договору, дотримання норм трудового 

законодавства, які стали предметом розгляду юрисдикційного органу [375,               

с. 19]. Згідно з проектом Трудового кодексу України (ст. 379) індивідуальний  

трудовий спір – трудовий спір між працівником і роботодавцем, що виникає 

при здійсненні трудових відносин, а в окремих випадках – до їх початку або 

після припинення, предметом якого можуть бути питання укладення, зміни, 

припинення трудового договору, встановлення або зміни умов праці, оплати 

праці, виконання вимог трудового законодавства, угод, колективного чи 

трудового договору, інших вимог працівником або роботодавцем щодо 

порушення їх прав. 

І, відповідно, колективними трудовими спорами (конфліктами), як вже 

зазначалося вище, згідно зі ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» визначені розбіжності, що 

виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: а) встановлення 
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нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого 

побуту; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень; г) невиконання 

вимог законодавства про працю. При цьому сторонами колективного 

трудового спору (конфлікту) (ст. 3 Закону) є: 1) на виробничому рівні – 

наймані працівники підприємства, установи, організації чи їх структурних 

підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими 

працівниками організація та роботодавець (або за дорученням інша особа, 

організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців); 2) на 

галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, 

установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або 

адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об’єднання або 

інші уповноважені цими найманими працівниками органи та організації 

роботодавців, їх об’єднання або центральні органи виконавчої влади, або 

місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; 3) на національному рівні – наймані 

працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх 

об’єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та 

всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів 

України [231]. 

Підсумовуючи вищесказане, пропонуємо: 1) змінити назву глави 15 

КЗпП України з «Індивідуальні трудові спори» на «Трудові спори», де 

закріпити визначення наступних правових категорій:  

– індивідуальний трудовий спір – це неврегульовані в процесі 

переговорів розбіжності між окремим працівником і роботодавцем щодо 

укладення, зміни чи розірвання трудового договору, дотримання та 

виконання норм трудового законодавства, зміни істотних умов праці, 

виконання умов трудового та колективного договору, колективних угод 

тощо, які передаються на розгляд уповноваженого органу – комісії по 

розгляду трудових спорів чи суду; 
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– колективний трудовий спір – це неврегульовані в процесі 

колективних переговорів розбіжності між трудовим колективом працівників і 

роботодавцем в особі уповноважених ними представницьких органів щодо 

укладення чи зміни колективних договорів і угод, встановлення нових або 

зміни існуючих істотних умов праці; виконання положень колективних 

договорів і угод; дотримання та виконання норм трудового законодавства 

тощо, які передаються на розгляд уповноваженого органу – Національної 

служби посередництва і примирення та її територіальних органів і в окремих 

передбачених законодавством випадках до суду, а також оформлені 

протоколом розбіжностей при виникненні колективного трудового спору 

щодо укладення чи зміни колективного договору або угоди; 

2) внести зміни до ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», розмежовуючи поняття 

колективного трудового спору та колективного трудового конфлікту та 

визначаючи їх у наступній редакції:  

– колективний трудовий конфлікт – це розбіжності інтересів трудового 

колективу працівників і роботодавця в особі уповноважених ними 

представницьких органів щодо укладення чи зміни колективних договорів і 

угод, встановлення нових або зміни існуючих істотних умов праці; 

виконання положень колективних договорів і угод; дотримання та виконання 

норм трудового законодавства тощо, які вони намагаються вирішити 

самостійно в процесі колективних переговорів; 

– колективний трудовий спір – це неврегульовані в процесі 

колективних переговорів розбіжності між трудовим колективом працівників і 

роботодавцем в особі уповноважених ними представницьких органів щодо 

укладення чи зміни колективних договорів і угод, встановлення нових або 

зміни існуючих істотних умов праці; виконання положень колективних 

договорів і угод; дотримання та виконання норм трудового законодавства 

тощо, які передаються на розгляд уповноваженого органу – Національної 

служби посередництва і примирення та її територіальних органів і в окремих 



317 

передбачених законодавством випадках до суду, а також оформлені 

протоколом розбіжностей при виникненні колективного трудового спору 

щодо укладення чи зміни колективного договору або угоди; 

3) при прийнятті нового Трудового кодексу України врахувати 

зазначені вище пропозиції (наразі проект не містить визначення поняття 

колективного трудового спору, хоча сутність індивідуального трудового 

спору тлумачиться, і також синонімічно використовуються поняття 

«колективний трудовий спір» і «колективний трудовий конфлікт»).  

Досліджуючи особливості організаційно-управлінських відносин при 

вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів, слід відзначити, 

що за даними Національної служби примирення та посередництва основними 

причинами загострення соціально-трудових відносин в колективах 

підприємств, проведення страйків та акцій соціального протесту є: 1) наявна 

заборгованість із виплати заробітної плати, хронічне зволікання з виплатою 

поточної заробітної плати, низький рівень заробітної плати; 2) невиправдане 

скорочення робочих місць; 3) ухилення від укладення колективних договорів, 

угод, їх невиконання; 4) непристосованість передбаченої в чинному 

трудовому законодавстві системи вирішення трудових спорів до реалій та 

потреб сучасної України: чинний КЗпП 1971 р. концептуально не відповідає 

багатьом сучасним викликам на ринку праці, у тому числі й щодо вирішення 

трудових спорів; порядки позасудового, досудового та судового вирішення 

трудових спорів не набрали в Україні чіткої інституалізації, не 

взаємопов’язані спільною цілісною ідеологією захисту прав залежно від 

предмету спору; 5) недостатня роль суб’єктів сторін соціального діалогу у 

попередженні та вирішенні трудових спорів: відсутність практичного  

інструментарію, необхідного для адекватної участі у вирішенні трудових 

спорів на всіх етапах; невизначена роль у попередженні та врегулюванні 

індивідуальних трудових спорів; відсутність відповідних правових норм, що 

сприяють попередженню виникнення трудових спорів та їх вирішенню у 

колективних договорах і угодах всіх рівнів; не передбачена участь сторін 



318 

соціального діалогу територіального і галузевого рівнів у врегулюванні 

спору на виробничому рівні; 6) відсутність обов’язкової реєстрації та 

достатньої статистичної інформації про індивідуальні трудові спори, 

особливо на етапі досудового розгляду; 7) неврегульованість на 

законодавчому рівні питання фінансування процесу вирішення трудових 

спорів за рахунок коштів Державного бюджету, у тому числі, оплати праці 

трудових арбітрів, експертів, посередників; 8) відсутність законодавчо 

визначеної процедури проведення акцій протесту (у тому числі страйків) та 

адекватних процедур захисту трудових прав для категорій працівників, для 

яких існує заборона на страйк; 9) відсутність спеціалізації суддів з розгляду 

трудових спорів у судах загальної юрисдикції; 10) законодавча відсутність 

можливості розгляду переважної частини колективних трудових спорів в 

судах та ін. [376]. 

У зв’язку з цим кількість звернень представницьких органів трудових 

колективів до Національної служби примирення та посередництва (НСПП) 

невпинно зростає. Наприклад, у вересні 2015 року було проведено 

узгоджувальну зустріч щодо стану соціально-трудових відносин у ПАТ 

«Львівська вугільна компанія» за участі голови Незалежної профспілки 

гірників України м. Червонограда, голови профспілкового комітету ПАТ 

«Львівська вугільна компанія» та ін. з приводу обговорення складного стану 

соціально-трудових відносин через значну заборгованість з виплати 

заробітної плати (з квітня 2015 року) та порушенням провадження у справі 

про банкрутство [377]. З іншої причини – зупинити встановлення нових 

соціально-економічних умов праці – звернулися до НСПП працівники 

Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру.  

Так, у ході вирішення колективного трудового спору було проведено у 

вересні 2015 року засідання примирної комісії з розгляду колективного 

трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Хмельницького 

обласного кардіологічного диспансеру та Департаментом охорони здоров’я 

Хмельницької обласної державної адміністрації із вимогою зупинити 
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встановлення нових соціально-економічних умов праці, які мають відбутися 

у медичному закладі через заплановану його реорганізацію. Зокрема, 

ініціативною групою найманих працівників Хмельницького обласного 

кардіодиспансеру наголошено на тому, що рішення про реорганізацію 

медичного закладу та відкриття на його базі регіонального кардіологічного 

центру було прийнято на плановому засіданні колегії Департаменту охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації Хмельницької області без відома 

головного лікаря закладу та без участі представників обласної галузевої та 

первинної профспілок, чим порушені вимоги п.п. 1,2 р. VІІІ Колективного 

договору, схваленого загальними зборами колективу Хмельницького 

обласного кардіодиспансеру від 02.10.2013, та ст. 22 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». За підсумками роботи 

примирної комісії сторонами конфлікту було підтримано ініціативу про 

укладення Мирової угоди щодо вирішення вимог найманих працівників 

медичного закладу по суті [378]. 

Щодо питань оплати праці і погашення заборгованості з її виплати 

виник колективний трудовий спір між Коропською районною організацією 

профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Коропської 

райдержадміністрації Чернігівської області. У зв’язку з цим 18 серпня 2015 

року у приміщенні Коропської райдержадміністрації відбулося друге 

засідання примирної комісії щодо зменшення надбавки педагогічним 

працівникам за престижність педагогічної праці, погашення заборгованості із 

заробітної плати, своєчасності її виплати, оплати витрат на відрядження. 

Зокрема, працівникам закладів освіти району не виплачена заробітна плата за 

червень-липень поточного року на загальну суму 1,6 млн. грн., освітня 

субвенція не покриває видатків навчальних закладів у зв’язку із значним 

підвищенням цін на енергоносії. За таких умов забезпечити повну та 

своєчасну виплату заробітної плати найманим працівникам район не в змозі, 

навіть із врахуванням заходів щодо вишукання додаткових джерел 

надходжень до бюджету та дотримання жорсткого режиму економії 
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бюджетних коштів у 2015 році [379]. Тому не дивно, що за результатами 

засідання примирної комісії по жодній із вимог не було прийнято 

погодженого рішення, і сторони домовились утворити трудовий арбітраж. 

Відзначимо, що трудовий арбітраж було утворено 19.08.2015 на 

підставі статей 7, 11, частини 1 статті 16 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» у зв’язку з 

неприйняттям примирною комісією погодженого рішення. Під час 

подальшого засідання трудового арбітражу було розглянуто вимоги 

найманих працівників, які стосувалися погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та своєчасної її виплати в подальшому. Головою трудового 

арбітражу було запропоновано за рахунок вересневої освітньої субвенції 

погасити борг по заробітній плати за червень та липень 2015 року, про що 

надати трудовому арбітражу відповідний графік. Вимогу, яка стосувалася 

витрат на відрядження, намагатися вирішити за рахунок спеціального фонду 

[380; 381]. 

Непоодинокими з приводу питань оплати праці є й індивідуальні 

трудові спори. Наприклад, до Апеляційного суду Полтавської області                    

м. Полтава у 2010 р. (справа № 22ц - 575/2010) надійшла апеляційна скарга 

на рішення Київського районного суду м. Полтави від 02 грудня 2009 року у 

справі за позовом працівника до ВАТ «Полтавакондитер» про стягнення 

недоплаченої заробітної плати, середнього заробітку за час затримки 

розрахунку при звільненні, компенсації  втрати частини грошового доходу, 

зобов’язання внести зміни до трудової книжки та відшкодування моральної 

шкоди. До цього рішенням Київського районного суду м. Полтави від 02 

грудня 2009 року позов було задоволено частково, через що працівник не 

погодився з ним та подав на нього апеляційну скаргу, у якій просить рішення 

скасувати та ухвалити нове, яким заявлені ним позовні вимоги задовольнити 

повністю, стягнувши на його користь з ВАТ «Полтавакондитер»: доплату за 

класність в сумі 4667 гривень 69 копійок; оплату за працю в надурочний час 

в сумі 3434 гривні 94 копійки; доплату за суміщення та розширену зону 
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обслуговування в сумі 208 гривень; компенсацію втрати коштів у зв’язку з 

порушенням строків їх виплати в сумі 14809 гривень 60 копійок; середній 

заробіток за час затримки розрахунку при звільненні з урахуванням 

зазначених сум в розмірі 59157 гривень 83 копійки, а всього – 73967 гривень 

43 копійки; а також стягнувши з відповідача на його користь моральну шкоду 

в сумі 5500 гривень та витрати на проведення експертизи і судові витрати в 

сумі 4512 гривні. У свою чергу, ВАТ «Полтавакондитер» подало заперечення 

на апеляційну скаргу, в якому наводить підстави для відмови у її задоволенні 

та підстави для залишення рішення суду першої інстанції без змін [382]. 

Тобто, як бачимо, індивідуальні трудові спори можуть вирішуватися не лише 

комісією з трудових спорів, яка створюється на підприємстві, але й 

безпосередньо в суді, що передбачено ст. 232 КЗпП. 

Відзначимо, що колегія суддів, заслухавши доповідача та перевіривши 

матеріали справи, приходить до висновку, що апеляційна скарга працівника 

не підлягає задоволенню за наступних підстав. Як вбачається із матеріалів 

справи, судом першої інстанції повно і всебічно досліджені обставини і 

матеріали справи, на підставі яких судом постановлене правильне та 

справедливе рішення. Зокрема, судом першої інстанції правильно 

встановлено, і це не заперечується сторонами, що позивач на підставі 

контракту був прийнятий на посаду водія другого класу АТ 

«Полтавакондитер» (реорганізоване в ВАТ «Полтавакондитер»), 

ознайомлений з наказом про прийняття на роботу. Проте працівник вимог 

про внесення змін до наказу про призначення його на посаду водія другого 

класу не заявляв, встановивши відсутність виплат за класність водіям у 

колективному договорі ВАТ «Полтавакондитер» та відсутність участі 

товариства у підписанні генеральної угоди, з урахуванням норм ст. 13 Закону 

України «Про оплату праці» та ст. 97 КЗпП України, відповідно до яких 

визначено, що госпрозрахункові підприємства самостійно в колективному 

договорі з дотримання норм, передбачених законодавством, генеральною та 

галузевими угодами, встановлюють умови та розміри оплати праці 
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працівників, в тому числі умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 

виплат, та з урахуванням того, що положення генеральної, галузевої угод 

діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у 

сфері дії сторін, які підписали угоду [145; 148]. Тобто, районний суд 

обґрунтовано відмовив у задоволенні вимоги про виплату надбавки за 

класність як водію першого класу.  

Далі судом першої інстанції правильно встановлено, що позивачу на 

підставі наказів нараховувалися надбавки за суміщення посад та розширення 

зони обслуговування, а на підставі наказу по підприємству було скасовано 

доплати в розмірі 20% за ненормований робочий день та 20% за розширення 

зони обслуговування. Виходячи з цього, з урахуванням норм ст. 32 КЗпП 

України, відповідно до вимог якої про зміну істотних умов праці (систем та 

розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, суміщення професій, зміну 

розрядів, інше ) працівник має бути повідомлений не пізніше, ніж за 2 місяці, 

та вимог п. 1.5 Колективного договору, взявши до уваги висновки 

територіальної державної інспекції праці у Полтавській області, що містяться 

в акті перевірки, районний суд правильно дійшов висновку про порушення 

прав позивача внаслідок скасування вказаних доплат. Проте, враховуючи 

відсутність вимоги працівника про скасування наказу, який на момент 

постановлення рішення є дійсним та чинним, суд правомірно відмовив у 

задоволенні вимоги позивача про стягнення на його користь доплати за 

ненормований робочий день та розширення зони обслуговування [382]. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати про важливість правової 

обізнаності працівників при вирішенні індивідуальних трудових спорів у 

судовому порядку. 

Прикладом позитивного вирішення позовної вимоги щодо виплати 

заборгованості із заробітної плати є рішення суду у справі № 761/12575/15-ц 

Шевченківського районного суду м. Києва. Зокрема, позивачка звернулась до 

суду з позовом до ДП «АМПУ» за участі Міністерства інфраструктури 
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України, первинної профспілкової організації ДП «АМПУ» (ППО ДП 

«АМПУ») про стягнення з відповідача на користь позивачки утриманих з 

заробітної плати без належних підстав коштів у сумі 3094,74 грн. та середній 

заробіток за весь час затримки виплати належних їй сум при звільненні. Свої 

вимоги позивачка обґрунтовує тим, що вона працювала на посаді провідного 

юристконсульта відділу організації процедур закупівель служби з організації 

закупівель та здійснення договірної роботи ДП «АМПУ». 01.04.2015 

відповідач видав наказ № 105-к 3-3 «Про припинення трудового договору», в 

якому зазначено про її звільнення з посади. При ознайомленні з розрахунком 

сум, позивачкою виявлено, що з її заробітної плати з незаконних підстав було 

утримано оплату по окладу за січень у розмірі 3094,74 грн. Крім того, 

відповідач не надав ППО ДП «АМПУ» для попереднього ознайомлення 

наказ, на підставі якого змінювалися умови трудового договору, щодо зміни 

умов оплати праці або будь-яких відрахувань, який мав бути погоджений  

головою первинної профспілкової організації ДП «АМПУ» [383]. 

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення 

позову заперечувала та просила відмовити у його задоволенні, оскільки 

утримання із заробітної плати позивачки у розмірі 3094,74 грн. є 

поверненням надлишково виплаченої суми за п’ять днів прогулу позивачки. 

Суд не погодився з такою позицією відповідача, оскільки у трудовому 

законодавстві України відсутній такий термін, як «повернення надлишково 

сплачених сум». Було установлено, що нарахування заробітної плати з 

урахуванням утриманої при звільненні суми у розмірі 3094,74 грн. 

проводилось на підставі відповідних табелів, які були складені та підписані 

відповідальними особами відповідача, а отже, в даному випадку відсутні 

підстави вважати таке нарахування лічильною помилкою чи будь-якою 

іншою підставою, передбаченою ст. 127 КЗпП України [48]. Крім того, наказ 

роботодавця про відрахування чи повернення сплачених позивачці грошових 

сум не видавався. Таким чином, суд вважає за необхідне стягнути з ДП 

«АМПУ» кошти в розмірі 3094,74 грн. як безпідставно утримані із її 
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заробітної плати, які відповідно до ст. 116 КЗпП України мали були 

виплачені при звільненні з роботи. Також згідно зі ст. 117 КЗпП України при 

наявності спору про розмір належних звільненому працівникові сум власник 

або уповноважений ним орган повинен сплатити працівникові його середній 

заробіток за весь час затримки по день фактичного  розрахунку, в тому разі, 

коли спір вирішено на користь працівника [383]. Таким чином, судом було 

встановлено, що при звільненні позивачки з роботи відповідач безпідставно 

не виплатив частину належних їй до виплати коштів при звільненні, тому 

позовна вимога має бути задоволена, причому стягненню з відповідача на 

користь позивачки підлягає і її середній заробіток за час затримки 

розрахунку при звільненні за період з дня звільнення по день ухвалення 

рішення суду. 

На відміну від індивідуальних трудових спорів, які можуть 

розглядатися в судовому порядку з широкого кола питань у відповідності до 

чинного законодавства, особливістю вирішення колективних трудових спорів 

є примирно-третейський порядок, а судовий порядок може застосовуватися 

лише в окремих випадках, про що йтиметься нижче. Свідченням цього може 

бути наступний приклад – ухвала Рівненського міського суду Рівненської 

області у справі № 569/13994/13-ц за позовом первинної профспілкової 

організації ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» до ВАТ 

«Рівненський завод тракторних агрегатів» в особі керуючої санацією про 

визнання недійсним колективного договору, укладеного на 2013 рік та 

зобов’язання укласти колективний договір. Зокрема, ще до початку розгляду 

справи по суті від представників відповідача надійшло клопотання про 

закриття провадження в справі у зв’язку із тим, що вказана справа не підлягає 

розгляду в порядку цивільного судочинства. Представники позивача 

заперечили проти задоволення даного клопотання [384]. 

У зв’язку з вищенаведеним зазначимо, що згідно зі ст. 55 Конституції 

України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
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посадових і службових осіб, причому кожен має право захищати свої права і 

свободи від порушень і протиправних посягань будь-якими не забороненими 

законом засобами [35]. Статтею 15 Цивільного процесуального кодексу 

України визначено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства 

справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 

трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли 

розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства [385]. У 

свою чергу, Законом України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» окремо встановлено особливу процедуру 

розгляду таких розбіжностей, що виникли між сторонами соціально-

трудових (колективних) відносин – примирно-третейська процедура та 

система організаційних структур із належною компетенцією щодо 

узгодження інтересів конфліктуючих сторін. Зокрема, ст. 7 указаного Закону 

передбачено, що розгляд колективного трудового спору (конфлікту) з питань 

укладення чи зміни колективного договору, угоди здійснюється примирною 

комісією, а в разі неприйняття рішення у строки, установлені ст. 9 цього 

Закону – трудовим арбітражем [231]. 

Можливість же судового порядку розгляду колективних трудових 

спорів Цивільним процесуальним кодексом України та Законом України 

«Про порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)» не 

передбачена, крім визначених законом випадків, якими, зокрема, є:                      

1) розгляд заяви власника або уповноваженого ним органу про визнання 

страйку незаконним (ст. 23 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)»);2) розгляд заяви Національної 

служби посередництва і примирення про вирішення колективного трудового 

спору (конфлікту) у випадках, передбачених ст. 24 Закону, і коли сторонами 

не враховано рекомендації Національної служби посередництва і примирення 

щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (ст. 25 Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
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(конфліктів)»); 3) оскарження профспілками неправомірних дій або 

бездіяльності посадових осіб, винних у порушенні умов колективного 

договору чи угоди (ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»); 4) невиконання роботодавцем обов’язку щодо 

створення умов діяльності профспілок, регламентованих колективним 

договором (ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності») [231; 150]. 

Як бачимо, конфлікт між первинною профспілковою організацією ВАТ 

«Рівненський завод тракторних агрегатів» і ВАТ «Рівненський завод 

тракторних агрегатів» щодо невчинення останнім дій, спрямованих на 

переукладення колективного договору, є, ураховуючи визначення, що 

міститься в ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трупових спорів (конфліктів)», колективним трудовим спором. Відповідно до 

ст. 205 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, 

якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. На 

підставі викладеного провадження у справі було закрите [384]. 

Отже, колективні трудові спори, на відміну від індивідуальних, – це 

спори непозовного провадження між найманими працівниками, трудовим 

колективом (профспілкою) і власником чи уповноваженим ним органом із 

питань: установлення нових або змін чинних соціально-економічних умов 

праці та виробничого побуту; укладення або зміни колективного договору; 

виконання колективного договору або його окремих положень тощо. 

Оскільки при трудових конфліктах відсутнє порушення прав, а має місце 

зіткнення інтересів сторін трудових правовідносин, то в такому разі 

застосовується примирно-третейський порядок їх вирішення, правовий 

механізм якого визначено Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)». 

Підсумовуючи вищесказане, варто звернути увагу на наступні 

особливості організаційно-управлінських відносин при вирішенні 

індивідуальних трудових спорів: 
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1) особливості розгляду індивідуальних трудових спорів суддів, 

прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, 

наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, 

встановлюється спеціальним законодавством (ст. 222 КЗпП); 

2) комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по 

розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, 

організаціях. У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник 

чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до 

суду (статті 224, 228 КЗпП); 

3) безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи 

міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:  працівників 

підприємств, де комісії по трудових спорах не обираються;  щодо поновлення 

на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміни дати і 

формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або 

виконання нижчеоплачуваної роботи;  власника або уповноваженого ним 

органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної 

підприємству, установі, організації;  працівників у питанні застосування 

законодавства про працю;  щодо оформлення трудових відносин у разі 

виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення 

періоду такої роботи;  щодо відмови у прийнятті на роботу працівників, 

запрошених на роботу в порядку переведення, молодих спеціалістів за 

направленням, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років або 

дитину-інваліда (до 14 років – для одиноких матерів/батьків) та ін. (ст. 232 

КЗпП); 

4) працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у 

тримісячний строк, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – 

без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин 

установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити                   

(ст. 225 КЗпП); 
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5) моментом виникнення спору слід вважати момент звернення до 

уповноваженого юрисдикційного органу – комісії з вирішення трудових 

спорів чи суду та ін. 

У свою чергу, щодо особливостей організаційно-управлінських 

відносин при вирішенні колективних трудових спорів, варто виокремити 

наступні: 

1) моментом виникнення спору слід вважати:  складання протоколу 

розбіжностей у випадку спору щодо укладання колективного договору 

(угоди);  одержання стороною найманих працівників від сторони 

роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні 

колективних вимог і прийняття рішення про незгоду з таким рішенням 

роботодавця;  порушення передбачених законом строків розгляду вимог при 

відсутності відповіді від сторони роботодавця; 

2) про виникнення спору представницький орган найманих 

зобов’язаний у триденний строк письмово проінформувати роботодавця, 

місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за 

місцезнаходженням підприємства та Національну службу посередництва і 

примирення (ст. 6 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)); 

3) розгляд спору здійснюється: примирною комісією щодо 

встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці 

та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;  

трудовим арбітражем в разі неприйняття рішення у встановлені законом 

строки щодо виконання колективного договору, угоди або окремих її 

положень, невиконання вимог законодавства про працю; 

4) для вирішення спору передбачений примирно-третейський порядок 

за винятком передбачених ст.ст. 23, 25 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та ч. 7 ст. 20, ч. 4              

ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» випадків судового розгляду колективних трудових спорів:                     
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а) щодо визнання страйку незаконним; б) щодо розгляду заяви Національної 

служби посередництва і примирення, а також коли сторонами не враховано її 

рекомендації; в) при оскарженні профспілками неправомірних дій або 

бездіяльності посадових осіб, винних у порушенні умов колективного 

договору чи угоди; г) при невиконанні роботодавцем обов’язку щодо 

створення умов діяльності профспілок, регламентованих колективним 

договором; 

5) у випадку, якщо примирно-третейські процедури не призвели до 

вирішення спору, роботодавець ухиляється від примирних процедур чи не 

виконує мирову угоду, працівники мають право на страйк, який 

застосовується як крайній засіб вирішення колективного трудового спору                       

(ст. 17 Закону України «Про вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів), ст. 44 Конституції України) та ін. 

 

 

5.3 Шляхи удосконалення соціально-партнерських відносин в 

Україні 

 

Одним із важливих сучасних видів організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві є соціально-партнерські відносини між 

сторонами трудового колективу (профспілки), роботодавця та держави, що 

виникають з приводу вирішення значущих соціально-економічних і трудових 

питань шляхом проведення колективних переговорів стосовно укладання 

колективних договорів і колективних угод на національному, галузевому, 

територіальному чи локальному рівнях, а також консультацій, обміну 

інформацією, здійснення узгоджувальних процедур тощо. Саме соціально -

партнерські відносини орієнтовані на активну взаємодію сторін 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві з метою узгодження 

їх інтересів і потреб, які в багатьох випадках є кардинально протилежними, 
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забезпечення соціальної стабільності, запобігання виникненню трудових 

спорів і конфліктів і за необхідності їх врегулювання мирним шляхом.  

У той же час система двосторонніх і тристоронніх соціально-

партнерських відносин в Україні ще знаходиться на стадії становлення та 

розвитку, суттєвого вдосконалення потребує нормативно-правова база, яка її 

регламентує, зокрема в контексті прийняття проекту Трудового кодексу 

України та гармонізації українського законодавства із нормами та 

стандартами Європейського Союзу. Пильної уваги потребує проблема 

формалізованого характеру й розповсюджених випадків невиконання 

положень колективних угод і колективних договорів. За таких умов 

удосконалення соціально-партнерських відносин в Україні має бути 

провідним напрямком реформи трудового законодавства.  

Слід відзначити, що проблеми соціального партнерства (соціального 

діалогу) досліджували і продовжують вивчати багато науковців, серед яких: 

О.С. Арсентьєва [386], А.М. Колот [387], В.І. Комарницький [388], 

О.В.Мірошниченко [389], М.О. Міщук [390], М.В. Сорочишин [391], 

Г.А.Трунова [392, 393], О.А. Трюхан [394], Н.Є. Целовальніченко [395] та ін. 

Проте шляхи вдосконалення соціально-партнерських відносин як виду 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві досліджені 

фрагментарно і потребують модернізації у зв’язку зі змінами у нормативно -

правовій базі, інтересах і потребах суб’єктів даних правовідносин та 

необхідністю врахування сучасної соціально-економічної та політико-

правової ситуації в країні, що в підсумку обґрунтовує актуальність обраної 

теми дослідження. 

У даному контексті варто погодитися з Н.В. Васильченко стосовно 

того, що в європейських країнах ідеологія соціального партнерства є 

невід’ємною частиною трудових відносин, адже домовленість, компроміс, 

спільне розв’язання виробничих проблем і солідарна відповідальність за 

кінцевий результат сприяють зростанню виробництва та підвищенню 

добробуту людей [396, с. 43]. О.А. Хименко з цього приводу зазначає, що 
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учасники соціального партнерства вступають у суспільні відносини, які в 

силу своєї значимості потребують правового регулювання, щодо:                             

1) проведення колективних переговорів і укладення колективних договорів, 

угод або внесення в них змін і доповнень; 2) формування постійно діючих 

тристоронніх органів; 3) проведення спільних консультацій з питань 

регулювання трудових та інших безпосередньо пов’язаних із ними відносин; 

4) участі працівників та їх представників в управлінні підприємством;                     

5) участі представників сторін соціального партнерства в досудовому 

вирішенні трудових спорів тощо [266, с. 177].  

Тобто, як зауважує Н.Д. Гетьманцева, соціальне партнерство є 

результатом компромісу між його сторонами, що передбачає розв’язання не 

лише політичних питань, а й завдань економічного та соціально-трудового 

характеру шляхом співпраці між працівниками та роботодавцями, а також 

державними органами, яким належить забезпечувати узгодження інтересів 

усіх сторін, яких стосується регулювання трудових та інших пов’язаних з 

ними відносин [315, с. 28]. Поділяючи вищенаведені точки зору, вважаємо, 

що соціальний діалог є важливим засобом забезпечення соціальної рівності 

та справедливості, особливо важливу роль він відіграє в умовах фінансово -

економічної і політичної кризи та посткризового періоду в країні.  

Проте, незважаючи на суспільну значущість соціального партнерства в 

організаційно-управлінських відносинах у трудовому праві, стан його 

розвитку не відповідає в повній мірі сучасним тенденціям ринку праці та 

правового поля, причому не тільки вітчизняним, а й міжнародним. Цілком 

погоджуємося з висновками фахівців Національного інституту стратегічних 

досліджень при Президентові України стосовно того, що, незважаючи на 

створення в Україні необхідних інституційних, законодавчих та 

організаційних механізмів функціонування системи соціального партнерства 

(прийняття в грудні 2010 р. базового Закону України «Про соціальний діалог 

в Україні», формування спільних представницьких органів соціальних 

партнерів (профспілок та організацій роботодавців), створення спільних 
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органів соціального діалогу, таких як Національна служба посередництва та 

примирення (1998 р.) та Національна тристороння соціально-економічна рада 

(2011 р.)), партнерство має здебільшого формальний характер, істотно не 

впливає на покращення соціальної ситуації в країні та зниження рівня 

соціальної напруженості [397].  

Причинами такого стану соціально-партнерських відносин, з точки 

зору різних правознавців, є наступні: 1) відсутність в Україні соціально-

економічних передумов ефективного соціального партнерства – стабільного 

економічного і соціального розвитку, економічного підйому, розвинених 

структур громадського суспільства тощо; 2) недосконалість законодавчого 

забезпечення системи партнерських відносин, наявна практика ігнорування 

чи невиконання нормативно-правових актів; 3) непродуктивна сформованість 

суб’єктів соціального партнерства та їхніх представників; домінування в 

процесі соціального діалогу сторони роботодавців; нівелювання ролі держави 

як гаранта соціально-економічних та трудових прав громадян унаслідок 

використання трипартистської моделі соціального партнерства; 4) 

неефективність профспілкового руху, орієнтація в більшості випадків не на 

відстоювання профспілкою прав та інтересів робітників, а на співпрацю з 

адміністрацією підприємства, що пояснюється технічною і матеріальною 

залежністю профспілок від роботодавця; слабкість профспілок як 

представників та захисників інтересів працівників та сторони соціального 

діалогу; 5) високий рівень корупції, тіньової економіки, переважання 

корпоративних інтересів і настроїв, проявів бюрократії, зрощення 

підприємництва з апаратними структурами; 6) домінування в свідомості 

населення України патерналістських настроїв, конформізму та низького рівня  

суспільної солідарності; 7) низький рівень соціальної відповідальності 

бізнесу тощо[398; 399; 400; 401]. 

Отже, основними факторами, які стримують розвиток та становлення 

ефективних соціально-партнерських відносин у сфері праці в Україні, 

вважаємо наступні: 1) недосконала нормативно-правова база: КЗпП України 
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не регламентує сферу соціального партнерства, відсутнє законодавче 

закріплення правової категорії «соціальне партнерство», неузгодженість 

багатьох норм щодо соціально-партнерських відносин і їх невідповідність 

європейським і міжнародним стандартам, неефективність інституту 

відповідальності за невиконання/порушення умов колективних угод і 

договорів тощо; 2) нерозвиненість інститутів ринкової економіки та 

соціально відповідального бізнесу, високий рівень корупції та бюрократії; 

3) вплив наслідків фінансово-економічної та політико-правової кризи в 

країні, відсутність економічної та політичної стабільності, соціальна напруга 

в суспільстві; 4) неефективність моделі соціального партнерства в Україні, 

відсутність оптимального розподілу фактичного впливу сторін тощо.  

Зокрема, варто відзначити, що на сьогодні, в складних соціально -

економічних умовах суспільного розвитку в Україні, наявна національна 

модель соціального партнерства не є достатньо ефективною. Як стверджує, 

О.В. Акуліна, зростання соціальної нерівності та напруги в суспільстві 

породжує велику кількість проблем у соціально-трудовій сфері [402, с.116]. 

Крім того, в Україні, як і в більшості постсоціалістичних країн, формування 

правової моделі (механізму) соціального партнерства здійснювалося за 

активної участі держави з урахуванням міжнародно-правових стандартів. В 

основу цієї моделі були закладені принципи трипартизму й багаторівневого 

соціального діалогу (національний, територіальний, галузевий, локальний 

рівні). 

У той же час, як вже відмічалося раніше, унаслідок використання 

трипартистської моделі соціального партнерства відбулося нівелювання ролі 

держави як гаранта соціально-економічних та трудових прав громадян. При 

цьому власне механізм соціального партнерства не виключає державу з 

процесу регулювання соціальних і трудових відносин, а навпаки ускладнює її 

роль – від прямого втручання до партнерських відносин із союзами 

працівників та роботодавців [229, c. 70-71]. Тобто державне регулювання 
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обов’язково повинно мати місце в організаційно-управлінських відносинах у 

трудовому праві, проте має діяти у визначених межах. 

Крім того, на думку В.Є Шедякова, продуктивна модель соціального 

партнерства в кожному конкретному випадку (щодо умов виробництва, 

категорій співробітників тощо) може бути в наступних формах: 1) соціал-

реформістській або неоконсервативній; 2) континентальній, англосаксонській 

та азійській; 3) узгоджувальній (Австралія, Нідерланди, країни Скандинавії, 

частково Німеччина та Швейцарія), конфліктній (Італія та Франція), 

плюралістичній (Велика Британія, Канада, США та Японія); 4) біпартизькій 

(«роботодавці – наймані робітники» або «влада – профспілки»), 

трипартизькій («роботодавці та їхні організації – держава – профспілки як 

представники працівників») або квапартизькій (із доданням представників 

регіонів чи трудових колективів), 5) контрактній, конфліктній, корпоративній 

або автономній; 6) правовій (англо-американській) та корпоративістській 

(європейській); 7) на основі елементів управління авторитарного (з його 

мобілізаційними можливостями), автономного (з його гнучкістю) або 

субкратично-ідеалістичного тощо [403]. 

Підсумовуючи вищесказане, вважаємо доцільним удосконалити 

національну модель соціального партнерства, переходячи від трипартизму до 

комбінованої моделі соціально-партнерських відносин узгоджувально-

правового характеру, яка буде будуватися на тристоронній (на локальному 

рівні – за участі держави, сторін найманих працівників і роботодавця) і 

багатосторонній основі (за участі держави, органів місцевого 

самоврядування, сторін найманих працівників і роботодавця – на 

територіальному, галузевому та національному рівні) з науково 

обґрунтованим поєднанням методів авторитарного та автономного 

управління. При цьому державі має бути надана функція захисника 

загальнонаціональних інтересів та арбітра процесу соціального діалогу з 

правом вето щодо питань соціально-економічного та загальнодержавного 

значення. 
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Досліджуючи шляхи вдосконалення соціально-партнерських відносин 

в Україні, особливу увагу варто звернути на нормативно-правовое 

забезпечення даної сфери організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві. Як справедливо зазначає О.М. Ярошенко, на сьогодні 

основним актом, що регламентує трудові відносини, є Кодекс законів про 

працю України, прийнятий ще 10 грудня 1971 року й орієнтований на 

жорстке державне регулювання. Незважаючи на внесені в нього численні 

зміни й доповнення, він дедалі менше відповідає соціально-економічній 

ситуації в країні [404, с. 14]. Зокрема, КЗпП України як єдиний 

кодифікований акт не регламентує відносини соціального партнерства, не 

закріплює визначення правової категорії «соціальне партнерство», регулює 

лише порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, а колективних – ні 

тощо. 

Варто погодитися і з точкою зору В.С. Венедіктова, що в цілому чинне 

трудове законодавство характеризується нестабільністю, безсистемністю, 

суперечностями, дублюванням, наявною великою кількістю відсилочних 

норм; частими змінами й доповненнями законів, що суттєво змінює зміст і 

спрямування політики в сфері трудових відносин; не всі закони 

передбачають джерела фінансування й механізм реалізації прав, що 

призводить до перетворень положень законодавства в порожні декларації 

[405, с. 9]. З цього приводу В.М. Сирих зазначає, що саме новий Трудовий 

кодекс має стати основою цілісної системи законодавства про працю, містити 

обов’язкові норми, які спрямовані на захист прав та інтересів сторін 

соціального партнерства, і має вивести трудові правовідносини на якісно 

новий рівень, що відповідатиме сучасним соціально-економічним умовам 

життя [406, с. 54-58]. 

Проте й проект Трудового кодексу України, на наш погляд, не 

позбавлений недоліків. Зокрема, глава 1 книги 6 «Соціальний діалог» 

аналогічно до чинного Закону України «Про соціальний діалог в Україні» не 

містить поняття «соціальне партнерство» й не регламентує детально 
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правовий статус сторін [169]. Більш того, проект Трудового кодексу України 

не регламентує правовий статус профспілок ані в главі «Соціальний діалог», 

ані в інших розділах проекту, присвячених колективним і індивідуальним 

трудовим відносинам, що вважаємо суттєвим недоліком, зважаючи на 

значущу роль профспілок в організаційно-управлінських відносинах у 

трудовому праві. 

Слід також відзначити, що й спеціальний Закон України «Про 

соціальний діалог» не регламентує в повному обсязі соціально-партнерські 

відносини, не передбачає послідовного проведення принципу обов’язковості 

прийняття сторонами соціального діалогу спільних рішень на основі взаємної 

згоди. Крім того, між окремими його статтями існує суттєва розбіжність. 

Зокрема, ст. 12 Закону відносить вироблення консолідованої позиції сторін 

соціального діалогу, а також підготовку та надання узгоджених рекомендацій 

і пропозицій органам державної влади відповідного рівня до основних 

завдань органів соціального діалогу. Проте ст. 8 допускає можливість 

недосягнення згоди між сторонами соціального діалогу, вона містить норму, 

згідно з якою недосягнення компромісу між сторонами за результатами 

узгоджувальних процедур не може бути підставою для перешкоджання 

роботі органів соціального діалогу [153]. 

Крім того, як справедливо стверджує О.А. Більовський, на 

сьогоднішній день навіть пленарні засідання Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради, яка за визначенням є спільним органом, можуть 

проходити, як свідчить досвід, без участі однієї із сторін соціального діалогу. 

Пункт 5 ст. 13 Закону дає можливість Раді приймати спільні рішення навіть у 

тому випадку, коли за нього проголосувала меншість однієї із сторін 

соціального діалогу. Прийняті органами соціального діалогу спільні рішення 

не є обов’язковими для виконання органами державної влади, що суперечить 

принципу трипартизму [397]. 

На нашу думку, не менш проблематичним аспектом чинного 

законодавства у сфері соціального партнерства є відсутність ефективного 
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інституту відповідальності сторін соціального діалогу за невиконання 

положень Генеральної угоди, за нехтування умовами Генеральної, галузевих 

та територіальних угод при укладенні колективних договорів на підвідомчих 

підприємствах, в організаціях, установах. Положення Закону України «Про 

колективні договори і угоди» всупереч Рекомендації № 91 Міжнародної 

організації праці не передбачають поширення Генеральної та галузевих угод 

на підприємства, які не брали безпосередньої участі в колективно-

договірному процесі.  

Яскравим прикладом цього є постанова Зарічного районного суду                  

м. Суми у справі № 591/268/13-п, провадження № 3/591/86/13. Зокрема, 

відповідачем в порушення вимог ст.96 КЗпП України посадовий оклад 

менеджера з реклами було встановлено без урахування міжкваліфікаційних 

характеристик. У протоколі про адміністративне правопорушення відповідач 

проти порушення заперечував, пояснивши, що даний робітник не відповідав 

кваліфікаційному рівню менеджера з реклами, тому заробітна плата була 

нарахована на рівні мінімальної [407]. 

Судом було встановлено, що згідно зі ст. 15 Закону України «Про 

оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, 

доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і 

гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному 

договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 

Генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, коли 

колективний договір на підприємстві не укладено, власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у випадку 

його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом [145]. 

Крім того, відповідно до ст. 96 КЗпП України формування тарифної сітки 

(схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника 
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першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень 

розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються у 

розмірах, не нижчих ніж визначені Генеральною, галузевою (регіональною) 

угодою. А згідно зі ст. 97 КЗпП власник або уповноважений ним орган чи 

фізична особа-підприємець не має права в односторонньому порядку 

приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені 

законодавством, угодами, колективними договорами [48]. 

Також варто зазначити, що ст. 9 Закону України «Про колективні 

договори і угоди» установлено, що положення колективного договору 

поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони 

членами профспілки, чи ні і є обов’язковими як для власника або 

уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Положення 

Генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є 

обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які 

підписали угоду [194]. 

При цьому необхідно враховувати, що для підприємств, які під час 

укладення Генеральної, галузевої угод не були представлені уповноваженими 

представниками як зі сторони власника, так і сторони профспілки під час 

укладення колективного договору, обов’язковими є норми, соціальні гарантії, 

пільги, компенсації, встановлені законодавством на державному рівні. 

Зокрема, це стосується розмірів мінімальної заробітної плати, забезпечення 

диференціації заробітної плати залежно від складності виконуваної роботи та 

кваліфікації працівників, установлення підвищеної оплати праці за роботу в 

нічний час, святкові, неробочі дні, за надурочну роботу тощо. Відповідно до 

ст. 8 Закону України «Про оплату праці» держава регулює оплату праці 

працівників підприємств усіх форм власності через установлення розміру 

мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, 

установлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, 

установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також 
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через оподаткування доходів працівників. Основною державною гарантією з 

оплати праці, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх 

форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують 

найману працю, є мінімальна заробітна плата – законодавчо встановлений 

розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого 

не може провадитися оплата виконаної працівником місячної, а також 

погодинної норми праці (обсягу робіт) [145]. 

Відзначимо, що підприємством не було затверджено тарифну сітку 

оплати праці, можливість зобов’язання роботодавця її затвердити законом не 

передбачено. З наданого в судове засідання бухгалтером ТОВ «Рекламна 

агенція Апельсин – Суми» зареєстрованого колективного договору видно, що 

його було затверджено без зауважень, положення не містять обов’язку 

роботодавця визначати розмір заробітної плати з урахуванням галузевої 

угоди. Тобто згода на застосування тарифної сітки юридичною особою не 

надана, з такою позицією погодився і контролюючий орган. Більш того, з 

письмових пояснень інспекції з питань праці встановлено, що у даній галузі 

економіки відповідну угоду, яка передбачала б тарифи оплати праці, не 

затверджено [407]. 

Тому суд, вивчивши матеріали справи, зробив висновок, що докази про 

адміністративне правопорушення у діях відповідача відсутні, а це виключає 

можливість притягнути його до адміністративної відповідальності, отже 

провадження підлягає закриттю. Таким чином, якщо представники сторін 

(через уповноважених осіб), які представляють інтереси підприємства, брали 

участь у підписанні Генеральної, галузевої угоди, тоді їх норми є 

обов’язковими під час укладення колективного договору.  

Досліджуючи шляхи вдосконалення соціально-партнерських відносин, 

варто зауважити, що процедури вирішення та розгляду колективних 

трудових спорів у відповідності з положеннями Закону України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» є 

ускладненими та досить тривалими, що знижує ефективність примирно-
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третейських процедур. Специфічні норми стосуються порядку оголошення та 

проведення страйку працівників, виходячи з яких проведення законного 

страйку є практично неможливим, що негативно впливає на здатність 

профспілок захистити інтереси найманих працівників [399]. 

Слід відзначити й те, що українське законодавство у сфері соціально -

партнерських відносин має бути гармонізоване з положеннями 

європейського законодавства в контексті інтеграції України в ЄС. Як 

стверджує Н.В. Осадча, надзвичайно важливе значення має процес інтеграції 

законодавства про соціальне партнерство у сфері праці України до 

Європейського Союзу, оскільки у разі відсутності чіткої євроінтеграційної 

політики нашої держави, перш за все у трудовій сфері, Україна так і 

залишиться країною пострадянського простору без шансів на нові етапи 

стрімкого розвитку економіки та соціально-трудових відносин [408, с.119]. 

Так, у трудовому законодавстві ЄС щодо організаційно-управлінських 

і, зокрема, соціально-партнерських відносин найбільшу увагу приділено 

соціальному партнерству на європейському рівні, а саме: проведенню 

колективних переговорів і укладенню колективних договорів та угод, праву 

трудящих на інформацію, консультації й участь в управлінні виробництвом. 

Також прийнято велику кількість різноманітних директив, де в тій чи іншій 

мірі акцент робиться на значенні соціального партнерства.  

На наш погляд, в Україні обмежено і неефективно використовується 

така форма соціального партнерства як консультації. Тому корисним є, 

наприклад, досвід діяльності європейських рад підприємств (Німеччина, 

Франція), функціями яких є консультування та обмін інформацією і, в 

підсумку, примирення сторін, відкритих і налаштованих на діалог [409, c. 

67]. Як свідчить аналіз законодавчих актів з даного питання, право на 

консультацію в Україні не набуло такого значення, яке приділяють йому в 

законодавстві ЄС та рекомендаціях МОП. Жоден вітчизняний законодавчий 

акт не встановлює безпосередньо для суб’єктів колективних договорів, угод 

право на консультацію. У той же час доцільно за прийнятою у міжнародному 
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праві класифікацією запровадити факультативні та обов’язкові консультації 

соціальних партнерів: факультативні – до яких сторони в спорі звертаються 

за взаємною згодою, обов’язкові – застосовуються за умов, передбачених у 

договорі на вимогу будь-якої сторони спору [410, c. 261]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, пропонуємо наступні шляхи 

вдосконалення соціально-партнерських відносин у сфері праці в Україні:  

1) удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує 

соціально-партнерські відносини: змінити назву глави 1 книги 6 «Соціальний 

діалог» проекту Трудового кодексу України на «Соціальне партнерство» та 

законодавчого закріпити правову категорію «соціальне партнерство» у                    

ст. 341 проекту Трудового кодексу України; узгодити положення Закону 

України «Про соціальний діалог в Україні» з положеннями Рекомендації                 

№ 91 МОП про колективні договори щодо поширення Генеральної та 

галузевих угод на підприємства, які не брали безпосередньої участі в 

колективно-договірному процесі; законодавчо закріпити для суб’єктів 

колективних договорів, угод право на консультацію, враховуючи досвід 

МОП (Конвенції № 98 про право на організацію і ведення колективних 

переговорів, № 144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 

міжнародних трудових норм, № 154 про сприяння колективним переговорам, 

№ 135 про захист прав представників працівників тощо); з метою усунення 

фактичної нерівності сторін соціального діалогу в Закон України «Про 

соціальний діалог в Україні» слід внести зміни у напрямку забезпечення 

обов’язковості прийняття органами соціального діалогу спільних рішень на 

основі згоди сторін; систематизувати нормативно-правову базу з соціального 

партнерства в цілому тощо; 

2) удосконалення національної моделі соціального партнерства шляхом 

переходу від трипартизму до комбінованої моделі соціально-партнерських 

відносин узгоджувально-правового характеру; 

3) надання профспілкам додаткових прав і повноважень у сфері захисту 

інтересів найманих працівників та соціально-партнерських відносин у 



342 

цілому, у т.ч. закріпивши в проекті Трудового кодексу України правовий 

статус профспілок і здійснивши перегляд критеріїв репрезентативності 

профспілок у бік зменшення необхідної чисельності їх членів тощо для 

забезпечення участі у колективних переговорах з укладення колективних 

договорів і угод; 

4) удосконалення колективно-договірного регулювання відносин у 

сфері праці шляхом переходу від формального до обов’язкового підходу, 

закріпивши в Законі України «Про колективні договори і угоди» норму про 

обов’язковість поширення норм Генеральної та галузевих угод на всі 

підприємства відповідної галузі, якщо угода підписана сторонами 

соціального партнерства; посилення відповідальності соціальних партнерів 

за невиконання прийнятих ними колективних угод та договорів за рахунок 

збільшення суми штрафу та інші заходи. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Запропоновано визначити та закріпити поняття колективної угоди та 

колективного договору у ст. 2 Закону Україні «Про колективні договори й 

угоди», ст.8 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», гл. ІІ 

Кодексу законів про працю України, проекті Трудового кодексу України в 

наступній редакції: 1) колективний договір – це локальний нормативно-

правовий акт соціального партнерства двостороннього характеру між 

роботодавцем і трудовим колективом в особі їх уповноважених 

представників, який обов’язково укладається на підприємствах, в установах, 

організаціях та їх структурних підрозділах незалежно від форм власності і 

господарювання (юридичні особи) та фізичними особами-підприємцями, які 

використовують найману працю не менше 10-х осіб, на основі чинного 

законодавства, прийнятих сторонами взаємних зобов’язань з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і 
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узгодження інтересів працівників та роботодавців за умови наявної 

компетенції та достатніх економічних і інших ресурсів у роботодавця 

(структурного підрозділу) для фактичного виконання передбачених 

зобов’язань; 2) колективна угода – це строковий нормативно-правовий акт 

соціального партнерства, який приймається на двосторонній та 

трьохсторонній основі для врегулювання виробничих, трудових і соціально-

економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців,  їх 

об’єднань та держави в особі уповноважених органів влади на 

національному, галузевому та територіальному рівнях й умови якого є 

обов’язковими для виконання й включення до колективних договорів 

підприємств, установ і організацій, на які вони поширюються. 

2. Виокремлено основні спільні риси в змісті колективних угод та 

договорів: 1) орієнтованість на додержання базових прав і свобод людини та 

громадянина: заборону дискримінації, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків тощо; 2) укладання з метою налагодження 

взаємодії та узгодження інтересів сторін; регулювання істотних умов праці та 

ін. 

3. Відмінними рисами різних видів колективних угод є наступні: 1) 

галузева (міжгалузева) угода не може погіршувати становище працівників 

порівняно з генеральною угодою; 2) угоди на територіальному рівні 

включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, 

компенсації, пільги; 3) норми галузевої угоди поширюються на всі 

підприємства тієї чи іншої галузі, які при цьому, як правило, розташовуються 

на території декількох територіально-адміністративних одиниць, тобто 

підпадають під дію положень декількох територіальних угод; 4) 

територіальні угоди враховують норми і положення генеральної угоди, 

галузевих угод як мінімальні і включають положення, що перевищують ці 

норми з урахуванням особливостей конкретного регіону, галузеві угоди – 

включають положення з урахуванням специфіки галузі, генеральні угоди – 
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включають найбільш загальні, мінімальні стандарти й гарантії із соціального 

забезпечення та захисту. 

4. З’ясовані змістовні відмінності колективного договору й колективної 

угоди: 1) колективний договір може передбачати додаткові порівняно з 

чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, 

зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків 

для дітей працівників тощо; 2) різні суб’єкти укладання колективних угод 

різних рівнів і колективних договорів; 3) різні джерела фінансування заходів 

із виконання колективних договорів і угод (державний бюджет, місцеві 

бюджети, прибуток підприємств тощо); 4) колективний договір укладається 

на двосторонній, а угода – на трьохсторонній основі; 5) колективний договір 

є локальним актом, а колективні угоди укладаються на національному, 

галузевому та територіальному рівнях тощо. 

5. Установлено, що передбачений розмір штрафу за 

порушення/невиконання колективних договорів і угод не є адекватним і 

обґрунтованим і не стимулює сторони дотримуватися встановлених 

законодавством вимог, адже мінімум на рівні 17 грн. вже давно не 

переглядався, і в його перегляді немає необхідності із реформою податкової 

системи. Тому пропонуємо закріпити в ст. 17 Закону розмір штрафу «до 5 

мінімальних заробітних плат», аналогічно в ст. 18-19 – «до 10 мінімальних 

заробітних плат», «до 5 мінімальних заробітних плат». 

6. Визначені основні етапами укладання та виконання колективних 

угод і договорів: 1) надсилання повідомлення про початок колективних 

переговорів; 2) початок колективних переговорів та оформлення порядку 

переговорів відповідним протоколом; 3) утворення сторонами робочої комісії 

для ведення переговорів; 4) переривання переговорів на проведення 

консультацій, експертиз, застосування в разі необхідності примирних 

процедур (можливі також мітинги, пікети тощо) і складання протоколу 

розбіжностей; 5) продовження переговорів для вироблення відповідного 

рішення, яке оформлюється протоколом, й прийняття проекту угоди 
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(договору) з урахуванням пропозицій сторін; 6) обговорення проекту 

колективного договору у трудовому колективі і винесення його на розгляд 

загальних зборів (конференції); 7) завершення колективних переговорів, 

підписання сторонами угоди (для договору підписання після схвалення 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу) і набрання 

чинності; 7) повідомна реєстрація колективних угод і договорів в 

Мінсоцполітики України; 8) виконання угоди (договору); 9) внесення змін і 

доповнень у передбаченому законодавством порядку; 10) контроль за 

виконанням колективної угоди (договору) й притягнення до відповідальності 

у разі порушення або невиконання їх умов. 

7. Основними проблемами й недоліками організаційно-управлінських 

відносин із укладання та виконання колективних договорів і угод є наступні: 

1) невиконання вимог Генеральної і галузевих угод щодо підвищення 

заробітної плати й ліквідації її заборгованості; 2) низький рівень виконання 

законодавства з охорони й безпеки праці; 3) не включення деяких положень 

галузевих угод до колективних договорів підприємств, на які вони 

поширюються; 4) недостатній контроль сторонами колективних 

організаційно-управлінських відносин і, зокрема, держави, за здійсненням 

колективних переговорів, укладанням та виконанням угод і договорів; 5) 

ухилення роботодавців від укладання нових і затягування пролонгації 

існуючих колективних договорів, ухилення від ефективних форм ведення 

соціального діалогу; 6) відсутність у профспілкових організацій дієвого 

механізму впливу на роботодавців у разі порушення ними умов колективного 

договору, угоди; 7) відсутність культури добровільного виконання сторонами 

взятих на себе зобов’язань під час укладання угод і договорів; 8) 

нерозвиненість соціальної відповідальності бізнесу, небажання роботодавців 

брати та виконувати додаткові зобов’язання колективного договору; 9) 

низький рівень довіри працівників до колективних договорів; 10) тривала і 

складна процедура укладання колективного договору та угоду, особливо 

щодо примирних процедур і вирішення колективних трудових спорів; 11) 
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обмеженість фінансових можливостей більшості підприємств встановлювати 

додаткові соціальні гарантії та пільги, витрачати суттєві суми на виконання 

заходів колективних договорів тощо. 

8. Для удосконалення нормативно-правової бази необхідно: закріпити 

правові категорії «колективна угода» і «колективний договір» у 

запропонованій автором редакції в ст. 2 Закону Україні «Про колективні 

договори й угоди», ст.8 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», 

гл. ІІ Кодексу законів про працю України, проекті Трудового кодексу 

України; установити, що колективний договір обов’язково укладається на 

підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах 

незалежно від форм власності і господарювання (юридичні особи) та 

фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю не 

менше 10-х осіб; законодавчо закріпити в ст. 9 Закону України «Про 

колективні договори та угоди» мінімальний строк укладання колективного 

договору 1 рік (для установ бюджетної сфери) та максимальний – 2 роки (для 

підприємств інших видів економічної діяльності); мінімальний строк 

укладання колективної угоди 2 роки – для галузевих і територіальних угод і 3 

роки – для генеральної угоди; максимальний – 3 роки для галузевих і 

територіальних угод та 5 років для генеральної угоди; законодавчо закріпити 

у цій же статті строки перегляду чинного з метою прийняття нового 

колективного договору (угоди) на рівні 6 (для бюджетної сфери) та 12 

місяців (для інших видів економічної діяльності); за порушення 

установлених строків передбачити адміністративну відповідальність для 

роботодавця у формі штрафних санкцій (штраф, пеня); зафіксувати 

граничний термін початку колективних переговорів – «не пізніше як за 1 

місяць до закінчення строку дії колективного договору, угоди» та ін.  

9. Організаційно-методичні заходи з удосконалення організаційно-

управлінських відносин із укладання та виконання колективних договорів і 

угод передбачають: недопущення формального підходу до розробки тексту 

колективних договорів і угод, їх декларативного характеру, зобов’язання 
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сторін мають бути конкретними й підкріпленими економічними й іншими 

ресурсами; посилення контролю сторін, зокрема, профспілки, за своєчасною і 

повною виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про охорону 

та безпеку праці тощо; посилити контроль Мінсоцполітики за реєстровими 

процедурами колективних угод і договорів, за виявленням умов, що 

погіршують становище працівника і їх усуненням; організувати обов’язковий 

систематичний розгляд стану виконання угод сторонами організаційно -

управлінських відносин у трудовому праві та ін. 

10. Запропоновані матеріально-технічні заходи з удосконалення 

організаційно-управлінських відносин: сприяння погашенню заборгованості 

із заробітної плати шляхом підвищення рівня адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності роботодавця; запровадження механізму 

нарахування компенсаційних виплат за затримку заробітної плати, 

обов’язкова своєчасна виплата якої декларативно прописана в будь-якій 

угоді; посилити відповідальність за невиконання умов колективних угод і 

договорів підприємств, установлюючи штраф до 5-10 мінімальних заробітних 

плат й зняття з посади тощо. 

11. Підкреслено роль виховних і превентивних заходів: популяризація 

процедури укладання колективного договору, в укладанні якого власник або 

уповноважена ним особа повинен бути зацікавлений не менше працівників; 

підвищення соціальної орієнтованості бізнесу, підвищення 

самовідповідальності та сприяння у підвищенні рівня правової культури 

сторін тощо. 

12. Запропоновано змінити назву глави 15 КЗпП України з 

«Індивідуальні трудові спори» на «Трудові спори»,  де закріпити визначення 

наступних правових категорій: 1) індивідуальний трудовий спір – це 

неврегульовані в процесі переговорів розбіжності між окремим працівником і 

роботодавцем щодо укладення, зміни чи розірвання трудового договору, 

дотримання та виконання норм трудового законодавства, зміни істотних 

умов праці, виконання умов трудового та колективного договору, 
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колективних угод тощо, які передаються на розгляд уповноваженого органу – 

комісії по розгляду трудових спорів чи суду; 2) колективний трудовий спір – 

це неврегульовані в процесі колективних переговорів розбіжності між 

трудовим колективом працівників і роботодавцем в особі уповноважених 

ними представницьких органів щодо укладення чи зміни колективних 

договорів і угод, встановлення нових або зміни існуючих істотних умов 

праці; виконання положень колективних договорів і угод; дотримання та 

виконання норм трудового законодавства тощо, які передаються на розгляд 

уповноваженого органу – Національної служби посередництва і примирення 

та її територіальних органів і в окремих передбачених законодавством 

випадках до суду, а також оформлені протоколом розбіжностей при 

виникненні колективного трудового спору щодо укладення чи зміни 

колективного договору або угоди; 

13. Обґрунтована необхідність внесення змін до ст.2 Закону України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», 

розмежовуючи поняття колективного трудового спору та колективного 

трудового конфлікту та визначаючи їх у наступній редакції: 1) колективний 

трудовий конфлікт – це розбіжності інтересів трудового колективу 

працівників і роботодавця в особі уповноважених ними представницьких 

органів щодо укладення чи зміни колективних договорів і угод, встановлення 

нових або зміни існуючих істотних умов праці; виконання положень 

колективних договорів і угод; дотримання та виконання норм трудового 

законодавства тощо, які вони намагаються вирішити самостійно в процесі 

колективних переговорів; 2) колективний трудовий спір – це неврегульовані 

в процесі колективних переговорів розбіжності між трудовим колективом 

працівників і роботодавцем в особі уповноважених ними представницьких 

органів щодо укладення чи зміни колективних договорів і угод, встановлення 

нових або зміни існуючих істотних умов праці; виконання положень 

колективних договорів і угод; дотримання та виконання норм трудового 

законодавства тощо, які передаються на розгляд уповноваженого органу – 
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Національної служби посередництва і примирення та її територіальних 

органів і в окремих передбачених законодавством випадках до суду, а також 

оформлені протоколом розбіжностей при виникненні колективного 

трудового спору щодо укладення чи зміни колективного договору або угоди. 

14. Сформульовані наступні особливості організаційно-управлінських 

відносин при вирішенні індивідуальних трудових спорів: 1) порядок розгляду 

індивідуальних трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а 

також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які 

мають класні чини, встановлюється спеціальним законодавством (ст. 222 

КЗпП); 2) важливим суб’єктом даних відносин є комісія по трудових спорах; 

3) у випадку, якщо комісії по трудових спорах не обираються, індивідуальні 

трудові трудові спори розглядаються безпосередньо в районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних судах щодо передбачених законодавством 

питань; 4) працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у 

тримісячний строк, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – 

без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин 

установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити (ст. 

225 КЗпП); 5) моментом виникнення організаційно-управлінських відносин 

при вирішенні індивідуальних трудових спорів слід вважати момент 

звернення до уповноваженого юрисдикційного органу – комісії з вирішення 

трудових спорів чи суду та ін. 

15. Особливостями організаційно-управлінських відносин при 

вирішенні колективних трудових спорів визначені наступні: 1) моментом 

виникнення організаційно-управлінських відносин при вирішенні 

колективних трудових спорів слід вважати: - складання протоколу 

розбіжностей; - одержання стороною найманих працівників від сторони 

роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні 

колективних вимог і прийняття рішення про незгоду з таким рішенням 

роботодавця; - порушення передбачених законом строків розгляду вимог при 

відсутності відповіді від сторони роботодавця; 2) важливими субєктами 
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даних відносин є примирна комісія та трудовий арбітраж; 3) для вирішення 

спору передбачений примирно-третейський порядок за винятком 

передбачених ст.ст. 23, 25 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» та ч. 7 ст. 20, ч. 4 ст. 42 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» випадків 

судового розгляду колективних трудових спорів; 5) організаційно-

управлінських відносини при вирішенні колективних трудових спорів 

характеризуються правом на страйк, який застосовується як крайній засіб 

вирішення колективного трудового спору та ін. 

16. Охарактеризовані основні фактори, які стримують розвиток та 

становлення ефективних соціально-партнерських відносин у сфері праці в 

Україні: 1) недосконала нормативно-правова база: КЗпП України не 

регламентує сферу соціального партнерства, відсутнє законодавче 

закріплення правової категорії «соціальне партнерство», неузгодженість 

багатьох норм щодо соціально-партнерських відносин і їх невідповідність 

європейським і міжнародним стандартам, неефективність інституту 

відповідальності за невиконання/порушення умов колективних угод і 

договорів та ін.; 2) нерозвиненість інститутів ринкової економіки та 

соціально відповідального бізнесу, високий рівень корупції та бюрократії; 3) 

вплив наслідків фінансово-економічної та політико-правової кризи в країні, 

відсутність економічної та політичної стабільності, соціальна напруга в 

суспільстві; 4) неефективність моделі соціального партнерства в Україні, 

відсутність оптимального розподілу фактичного впливу сторін та ін.  

17. Запропоновані шляхи вдосконалення нормативно-правової бази, яка 

регламентує соціально-партнерські відносини: 1) змінити назву глави 1 книги 

6 «Соціальний діалог» проекту Трудового кодексу України на «Соціальне 

партнерство» та законодавчого закріпити правову категорію «соціальне 

партнерство» у ст. 341 проекту Трудового кодексу України; 2) узгодити 

положення Закону України «Про соціальний діалог в Україні» з 

положеннями Рекомендації № 91 МОП про колективні договори щодо 
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поширення Генеральної та галузевих угод на підприємства, які не брали 

безпосередньої участі в колективно-договірному процесі; 3) законодавчо 

закріпити для суб’єктів колективних договорів, угод право на консультацію, 

враховуючи досвід МОП (Конвенції №98 про право на організацію і ведення 

колективних переговорів, №144 про тристоронні консультації для сприяння 

застосуванню міжнародних трудових норм, №154 про сприяння колективним 

переговорам, №135 про захист прав представників працівників тощо); 4) з 

метою усунення фактичної нерівності сторін соціального діалогу в Закон 

України «Про соціальний діалог в Україні» слід внести зміни у напрямку 

забезпечення обов’язковості прийняття органами соціального діалогу 

спільних рішень на основі згоди сторін; 5) систематизувати нормативно -

правову базу з соціального партнерства в цілому та ін.;  

18. Зроблений акцент на доцільності вдосконалення національної 

моделі соціального партнерства, переходячи від трипартизму до 

комбінованої моделі соціально-партнерських відносин узгоджувально-

правового характеру, яка буде будуватися на трьохсторонній (на локальному 

рівні – за участі держави, сторін найманих працівників і роботодавця) і 

багатосторонній основі (за участі держави, органів місцевого 

самоврядування, сторін найманих працівників і роботодавця – на 

територіальному, галузевому та національному рівні) з науково 

обґрунтованим поєднанням методі авторитарного та автономного 

управління. При цьому державі має бути надана функція захисника 

загальнонаціональних інтересів та арбітра процесу соціального діалогу з 

правом вето з питань соціально-економічного та загальнодержавного 

значення. 

19. Особливу увагу приділено такому напрямку вдосконалення 

колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці, як перехід від 

формального до обов’язкового підходу, закріплюючи в Законі України «Про 

колективні договори і угоди» норму про обов’язковість поширення норм 

Генеральної та галузевих угод на всі підприємства відповідної галузі, якщо 
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угода підписана сторонами соціального партнерства; посилення 

відповідальності соціальних партнерів за невиконання прийнятих ними 

колективних угод та договорів, збільшуючи суму штрафу та інші заходи.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукової проблеми – визначення сутності, видів та особливостей 

реалізації й правового регулювання організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві України у процесі реформування вітчизняного трудового 

законодавства. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд 

концептуальних висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети, серед них наступні: 

1. Визначено методологію дослідження організаційно-управлінських 

відносин як комплекс філософсько-світоглядних, загальнонаукових і 

спеціальних методів пізнання та дослідження організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві, які запропоновано поділити на наступні групи: 

1) філософсько-світоглядні методи: діалектичний, визнання чи заперечення 

об’єктивних державно-правових закономірностей та можливостей здобуття 

істинних знань про них, системний, структурно-функціональний тощо; 

2) загальнонаукові методи: логіко-семантичний, узагальнення, порівняння, 

групування, абстрагування, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, логічний, 

аналітичний, історичний, історико-порівняльний, статистичний, 

документальний, моделювання та ін.; 3) спеціальні методи: формально-

юридичний, тлумачення норм права, вивчення юридичної практики, 

історико-правовий, порівняльно-правовий, функціонально-правового аналізу, 

документально-правового аналізу, кількісного та якісного аналізу, 

раціональної критики правових норм та ін. 

2. Охарактеризовано організаційно-управлінські відносини як об’єкт 

регулювання нормами трудового права, у результаті чого обґрунтовано, 

що організаційно-управлінські правовідносини є одним із невід’ємних 

об’єктів регулювання нормами трудового права, які слід відрізняти від 

організаційно-управлінських відносин в адміністративному праві з 

наступних підстав: 1) регулюються відповідно нормами трудового та 
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адміністративного права; 2) змістом правовідносин є відповідно трудова та 

виконавчо-розпорядча діяльність; 3) адміністративно-правові відносини 

мають місце виключно у сфері виконавчо-розпорядчої та організаційної 

діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування; 4) 

вони носять публічний характер і регулюються нормами адміністративного 

права; 5) містять обов’язкову наявність суб’єкта владних повноважень, що 

обумовлює застосування методу владних приписів у правову регулюванні; 

6) характеризуються приватною формою у сфері праці; 7) мають 

переважаюче договірне правове регулювання і рівне становище суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин, що регулюються нормами 

трудового права тощо. 

3. Запропоновано визначити організаційно-управлінські відносини в 

трудовому праві як врегульовані нормами трудового права (трудового 

законодавства та локальних нормативно-правових актів) відносини, що 

виникають між роботодавцями, працівниками, трудовими колективами, 

професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців і їх 

об’єднаннями та органами соціального партнерства в процесі реалізації 

владно-розпорядчих повноважень роботодавця, повноважень трудового  

колективу та профспілок з приводу укладення колективних договорів та 

встановлення умов і оплати праці, режиму робочого часу та часу відпочинку, 

дотримання трудового законодавства, вирішення індивідуальних та 

колективних трудових спорів тощо. 

4. Визначено міжнародні стандарти у сфері регулювання організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві як систему міжнародних 

нормативно-правових актів у сфері управління та організації праці, які 

приймаються на двосторонній чи багатосторонній, добровільній основі 

шляхом досягнення консенсусу між урядами держав світу, міжнародними 

організаціями і відповідно носять рекомендаційний характер, встановлюючи 

еталонні показники та вимоги стосовно прав, обов’язків, гарантій їх 

дотримання тощо, та виникають з приводу реалізації організаційно-
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управлінських відносин у сфері трудового права, з метою оптимізації та 

підвищення ефективності здійснення останніх. 

5. З’ясовано сучасний стан правового регулювання відносин щодо 

організації та управління працею в Україні, у результаті чого виокремлено 

наступні характерні риси: 1) переважає договірне (колективно-договірне) 

регулювання; 2) комплексне застосування централізованого та 

децентралізованого методів правового регулювання з домінуванням 

останнього; 3) більшість організаційно-управлінських відносин регулюється 

за допомогою локальних правових норм (колективний договір, правила 

внутрішнього розпорядку, інструкції про охорону праці, положення про 

оплату праці, трудову дисципліну тощо); 4) будуються на принципах 

соціального партнерства; 5) суперечності, які виникають між суб’єктами 

організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві, вирішуються 

в більшості випадків мирним шляхом за рахунок пошуку консенсусу, завдяки 

чому метод владних приписів і заборон відходить на задній план у правовому 

регулюванні даних відносин; 6) добровільний і вольовий характер 

договірного регулювання; 7) вагома роль профспілок у локальному 

регулюванні тощо. 

6. Сформульовано особливості правового регулювання відносин з 

організації та управління працею в країнах СНД, ЄС, США, Канади та 

Латинської Америки. З’ясовано, що правове регулювання організаційно -

управлінських відносин на рівні країн СНД, не враховуючи положень 

чинного законодавства її окремих членів, містить перш за все не обов’язкові 

положення стосовно організації та управління працею і в порівнянні з 

країнами ЄС є менш ефективним. Досліджено європейський досвід про те, 

що однією з головних тенденцій є практика фактичної участі трудового 

колективу в управлінні підприємством, яка направлена на вирішення питань 

соціального й економічного розвитку трудового колективу підприємства та 

роботодавця, що здебільшого врегульовується шляхом ведення переговорів 

між зазначеними суб’єктами. У результаті аналізу досвіду США, Канади та 
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країн Латинської Америки з’ясовано, що в цих країнах інституту 

колективних договорів відведена значна роль у регулюванні найважливіших 

аспектів трудових відносин. Співучасть працівників і профспілок в 

управлінні реалізується через колективні договори і діяльність профспілок, 

положення яких на підприємствах визначено в колективних договорах. 

Попри це однією зі специфічних рис трудового законодавства Канади у сфері 

врегулювання організаційно-управлінських відносин є факт «профспілкового 

монополізму». Крім того, законодавство більшості держав Латинської 

Америки побудовано на ідеях «соціального католицизму», що знаходять своє 

втілення в діяльності профспілок і змісті колективних договорів. Тісно 

пов’язаною з ними є й «умова про соціальний мир», що становить основу 

вирішення колективних трудових спорів, яку доцільно запровадити й в 

Україні. Вважаємо цікавою практикою, яка поширена у США, укладання 

«колдоговорів-поступків» та «двоярусних» договорів в умовах несприятливої 

економічної кон’юнктури в країні, що також варто взяти до уваги в сучасних 

умовах господарювання в Україні. 

7. Визначено й удосконалено класифікацію видів суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, якими є наступні: 

1) за правовим статусом: роботодавці, працівники, трудові колективи, 

організації роботодавців і їх об’єднання, профспілки та їх об’єднання, органи 

соціального партнерства; 2) за організаційно-функціональною формою: 

фізичні особи, юридичні особи, органи державної влади та місцевого 

самоврядування; 3) за часом існування: постійні, тимчасові; 4) за 

обов’язковістю участі в правовідносинах: обов’язкові, необов’язкові 

(допоміжні); 5) за значимістю участі в правовідносинах: первинні, вторинні; 

6) за кількісним критерієм: індивідуальні, колективні. 

8. Охарактеризовано особливості юридичних прав, обов’язків, 

повноважень і відповідальності роботодавця, трудового колективу та 

профспілки як суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин у 

трудовому праві. Основні ознаки роботодавця як суб’єкта організаційно -
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управлінських відносин полягають у наступному: 1) наділений трудовою 

правосуб’єктністю, яка виникає в момент державної реєстрації; 2) наділений 

правовим статусом, який є відмінним для роботодавців-юридичних осіб і 

роботодавців-фізичних осіб і охоплює ряд суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків, гарантії їх додержання, відповідальність за невиконання тощо; 

3) використовує найману працю, тобто працю фізичних осіб; 4) є стороною 

колективного договору; 5) може утворювати організації роботодавців, які у 

свою чергу можуть об’єднуватися; 6) бере участь у соціальному діалозі; 7) 

має майнову самостійність; 8) є здатним забезпечувати належні умови праці, 

оплату праці тощо. 

З’ясовано такі основні особливості повноважень, прав і обов’язків 

трудового колективу як суб’єкта організаційно-управлінських відносин: 

1) трудовий колектив є орієнтованим на досягнення спільної мети 

об’єднанням найманих працівників, які здійснюють свою діяльність на 

постійній основі на підставі трудових договорів; 2) трудовий колектив в 

організаційно-управлінських відносинах діє в інтересах працівників; 3) 

набуттю трудовим колективом правового статусу передує його належна 

організація та затвердження рішенням загальних зборів; 4) трудова 

правосуб’єктність трудового колективу припиняється в разі звільнення усіх 

працівників або ліквідації роботодавця у визначеному законом порядку; 5) 

трудова правосуб’єктність трудового колективу є похідною від 

правосуб’єктності працівника; 6) найвищим органом трудового колективу є 

загальні збори (конференція); 7) виборним організаційним органом є Рада 

трудового колективу; 8) має наступні основні права: ініціювати колективні 

переговори з роботодавцем, ініціювати колективний трудовий спір, висувати 

відповідні вимоги щодо організації праці, економічних чи соціальних питань 

тощо, брати участь в інших організаційно-управлінських (колективних, 

соціально-партнерських) відносинах, створювати представницькі органи, 

одержувати необхідну інформацію щодо виконання колективної угоди та 

інших питань тощо; 9) основними обов’язками трудового колективу є: 
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дотримання принципів функціонування трудового колективу і норм 

трудового законодавства, участь в організаційно-управлінських відносинах, 

ініційованих роботодавцем, надання необхідної інформації, яка стосується 

організаційно-управлінських відносин, роботодавцю; виконання умов 

колективної угоди тощо. 

Визначено, що профспілки та їх об’єднання є важливими суб’єктами 

організаційно-управлінських відносин, невід’ємною стороною 

колективного договору та колективних угод на різних рівнях соціального 

діалогу і представляють собою добровільне об’єднання громадян, 

пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності 

(навчання), яке утворюється в законодавчо визначеному порядку з метою 

здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних 

прав та інтересів членів профспілки. Обґрунтовано, що суттєвим 

недоліком чинного трудового законодавства є відсутність чіткого й 

повного закріплення обов’язків і відповідальності профспілок як суб’єктів 

організаційно-управлінських правовідносин. Звернено особливу вагу на те, 

що проект Трудового кодексу України на сьогодні взагалі не містить норм 

про правовий статус профспілок та їх об’єднань. 

9. Здійснено комплексну класифікацію організаційно-управлінських 

правовідносин, що складають предмет трудового права: 1) за суб’єктним 

складом: а) індивідуальні; б) колективні; в) індивідуально-колективні; 

2) залежно від функціональної природи: а) організаційні; б) управлінські; 

в) матеріально-фінансові; г) соціальні; 3) відповідно до середовища 

виникнення та реалізації: а) внутрішні; б) зовнішні; 4) за змістом 

організаційно-управлінських правовідносин у сфері трудового права: 

а) правовідносини із зайнятості та працевлаштування; б) з професійної 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників на 

виробництві; в) з організації трудового процесу; г) з участі працівників в 

управлінні; ґ) у зв’язку зі створенням та функціонуванням професійних 

спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань; д) з укладання та реалізації 
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колективного договору, з приводу колективних переговорів; е) з нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства; є) із застосування 

заходів дисциплінарної та іншої відповідальності; ж) з розгляду 

індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів) та ін.; 5) за 

специфікою зв’язку з трудовими правовідносинами (або за часом 

виникнення організаційно-управлінських відносин): а) організаційно-

управлінські відносини, що передують трудовим; б) супутні трудовим; 

в) організаційно-управлінські відносини, що випливають із трудових; 6) за 

пріоритетністю правового регулювання: а) основні (вихідні); б) другорядні 

(похідні); 7) за типом норм права, що регулюють правовідносини: 

а) матеріальні; б) процедурні; в) процесуальні; 8) інші види організаційно-

управлінських правовідносин, що складають предмет трудового права (за 

підставами виникнення, за терміном дії, за масштабом дії, за цілями 

реалізації тощо). 

10. Визначено поняття та зміст організаційно-управлінських відносин 

індивідуального характеру, які є предметом трудового права й виникають 

між роботодавцем (або його адміністрацією) та конкретним найманим 

працівником з приводу організації трудового процесу та управління працею 

й передбачають: 1) здійснення роботодавцем владних повноважень шляхом 

видання розпоряджень тощо; 2) виконання працівником локальних 

нормативно-правових актів; 3) забезпечення умов та безпеки праці, охорони 

праці конкретного працівника; 4) відносини з професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівника; 5) здійснення 

роботодавцем заходів із дисциплінарної, матеріальної та інших видів 

відповідальності; 6) застосування трудового законодавства; 7) вирішення 

індивідуальних трудових спорів; 8) інші організаційно-управлінські аспекти 

індивідуального характеру. 

11. Визначено основні особливості правового регулювання 

колективних організаційно-управлінських відносин у трудовому праві: 

правовідносин трудового колективу з роботодавцем (адміністрацією), 
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профспілкового органу з роботодавцем (адміністрацією), соціально-

партнерських відносин на національному, територіальному, галузевому 

рівнях. 

Організаційно-управлінські правовідносини трудового колективу з 

роботодавцем (його адміністрацією) – це відносини взаємодії між трудовим 

колективом та роботодавцем, які виражаються у їх взаємних правах, 

обов’язках, повноваженнях і відповідальності у сфері організації трудового 

процесу та управління працею, а саме: 1) правах сторін ініціювати колективні 

переговори, надавати пропозиції при розробці колективного договору, 

укладати колективні договори, угоди, одержувати необхідну інформацію 

щодо виконання колективної угоди, висувати вимоги щодо організації та 

управління працею, брати участь у колективному трудовому спорі у разі їх 

незадоволення, створювати представницькі органи, їх об’єднання на різних 

рівнях соціально-партнерських відносин тощо; 2) обов’язках сторін щодо 

участі в різних формах колективних організаційно-управлінських відносин, 

які здійснюються за ініціативою іншої сторони (колективні переговори, 

примирна комісія тощо), надання необхідної інформації про хід укладення та 

виконання колективного договору на вимогу іншої сторони, участі в контролі 

за виконанням умов колективного договору тощо. 

Правовідносини профспілкового органу підприємства, установи, 

організації з роботодавцем (адміністрацією) – це врегульовані нормами 

трудового законодавства суспільні відносини, що виникають у результаті 

укладення колективного трудового договору і пов’язані з представництвом і 

захистом інтересів трудового колективу та найманих працівників, а також 

при укладенні угод на різних рівнях соціального діалогу.  

Соціально-партнерські відносини на національному, територіальному, 

галузевому рівнях полягають у системі взаємовідносин працівників, 

роботодавців і держави, яка реалізується за допомогою їх представницьких 

органів та органів соціального партнерства на відповідному рівні соціального 

діалогу в Україні з метою узгодження інтересів суб’єктів колективних 
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організаційно-управлінських відносин, що складають предмет трудового 

права. 

Основними ознаками соціально-партнерських відносин є наступні: 

1) орієнтованість на досягнення соціального миру (компромісу, консенсусу 

тощо) і узгодження інтересів працівників, роботодавців (за можливої 

участі держави) із метою запобігання виникнення розбіжностей, трудових 

конфліктів і спорів; 2) добровільність, вольовий характер; 3) договірний 

характер; 4) стратегічне спрямування; 5) строковість укладення 

колективних договорів (угод); 6) наявність взаємних прав, обов’язків і 

відповідальності сторін колективних договорів (угод); 7) базування на 

розроблених стандартах, рекомендаціях у відповідності до чинної 

нормативної бази тощо. 

12. Запропоновано основні напрями вдосконалення організаційно -

управлінських відносин при укладанні колективних договорів і угод. 

Визнано за необхідне визначити та закріпити поняття колективної угоди та 

колективного договору у ст. 2 Закону України «Про колективні договори й 

угоди», ст. 8 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», гл. ІІ 

Кодексу законів про працю України, проекті Трудового кодексу України в 

наступній редакції: «1. Колективний договір – це локальний акт 

соціального партнерства двостороннього характеру між роботодавцем і 

трудовим колективом в особі їх уповноважених представників, який 

обов’язково укладається на підприємствах, в установах, організаціях та їх 

структурних підрозділах незалежно від форм власності і господарювання 

(юридичні особи), фізичними особами-підприємцями, які використовують 

найману працю не менше 10-х осіб, з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів 

працівників та роботодавців. 2. Колективна угода – це строковий акт 

соціального партнерства, який приймається на двосторонній та 

тристоронній основі для врегулювання виробничих, трудових, соціально-

економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців,  
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їх об’єднань та держави в особі уповноважених органів влади на 

національному, галузевому та територіальному рівнях й умови якого є 

обов’язковими для виконання й включення до колективних договорів 

підприємств, установ і організацій, на які вони поширюються».  

Сформульовано основні проблеми організаційно-управлінських 

відносин у сфері укладення та виконання колективних договорів і угод, до 

яких слід віднести наступні: 1) невиконання вимог Генеральної і галузевих 

угод щодо підвищення заробітної плати й ліквідації її заборгованості; 

2) низький рівень виконання законодавства з охорони й безпеки праці; 

3) невключення деяких положень галузевих угод до колективних договорів 

підприємств, на які вони поширюються; 4) недостатній контроль 

сторонами колективних організаційно-управлінських відносин, зокрема 

державою, за здійсненням колективних переговорів, укладенням та 

виконанням угод і договорів; 5) ухиляння роботодавців від укладення 

нових і затягування пролонгації існуючих колективних договорів, 

ухиляння від ефективних форм ведення соціального діалогу; 6) відсутність 

у профспілкових організацій дієвого механізму впливу на роботодавців у 

разі порушення ними умов колективного договору, угоди; 7) відсутність 

культури добровільного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань 

під час укладення угод і договорів; 8) нерозвиненість соціальної 

відповідальності бізнесу, небажання роботодавців брати та виконувати 

додаткові зобов’язання при укладенні колективного договору; 9) низький 

рівень довіри працівників до колективних договорів; 10) тривала і складна 

процедура укладення колективного договору та угоди, особливо щодо 

примирних процедур і вирішення колективних трудових спорів; 

11) обмеженість фінансових можливостей більшості підприємств 

встановлювати додаткові соціальні гарантії та пільги, витрачати суттєві 

суми на виконання заходів колективних договорів тощо. 

13. Запропоновано змінити назву глави 15 КЗпП України з 

«Індивідуальні трудові спори» на «Трудові спори», де закріпити визначення 
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наступних правових категорій: 1) індивідуальний трудовий спір – це 

неврегульовані в процесі переговорів розбіжності між окремим працівником 

і роботодавцем щодо укладання, зміни чи розірвання трудового договору, 

дотримання та виконання норм трудового законодавства, зміни істотних 

умов праці, виконання умов трудового та колективного  договору, 

колективних угод тощо, які передаються на розгляд уповноваженого органу 

– комісії по розгляду трудових спорів чи суду; 2) колективний трудовий 

спір – це неврегульовані в процесі колективних переговорів розбіжності між 

трудовим колективом працівників і роботодавцем в особі уповноважених 

ними представницьких органів щодо укладання чи зміни колективних 

договорів і угод, встановлення нових або зміни існуючих істотних умов 

праці; виконання положень колективних договорів і угод; дотримання та 

виконання норм трудового законодавства тощо, які передаються на розгляд 

уповноваженого органу – Національної служби посередництва і примирення 

та її територіальних органів і в окремих, передбачених законодавством 

випадках, до суду, а також оформлення протоколом розбіжностей при 

виникненні колективного трудового спору щодо укладення чи зміни 

колективного договору або угоди. 

14. Запропоновано шляхи вдосконалення соціально-партнерських 

відносин в Україні. Зроблено акцент на доцільності вдосконалення 

національної моделі соціального партнерства шляхом переходу від 

трипартизму до комбінованої моделі соціально-партнерських відносин 

узгоджувально-правового характеру, яка буде будуватися на тристоронній 

(на локальному рівні – за участі держави, сторін найманих працівників і 

роботодавця) та багатосторонній основі (за участі держави, органів місцевого 

самоврядування, сторін найманих працівників і роботодавця – на 

територіальному, галузевому та національному рівні) з науково 

обґрунтованим поєднанням методів авторитарного та автономного 

управління. При цьому державі має бути надана функція захисника 

загальнонаціональних інтересів та арбітра процесу соціального діалогу з 
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правом вето щодо питань соціально-економічного та загальнодержавного 

значення. 

15. З метою удосконалення організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві запропоновано ряд заходів: 1) із вдосконалення 

нормативно-правової бази: а) закріпити в ст. 9 Закону України «Про 

колективні договори та угоди» мінімальний строк укладення колективного 

договору 1 рік (для установ бюджетної сфери) та максимальний – 2 роки 

(для підприємств інших видів економічної діяльності); мінімальний строк 

укладення колективної угоди 2 роки (для галузевих і територіальних угод) 

і 3 роки (для Генеральної угоди); максимальний – 3 роки (для галузевих і 

територіальних угод) та 5 років для Генеральної угоди; строки перегляду 

чинного з метою прийняття нового колективного договору (угоди) 

встановити на рівні 6 (для бюджетної сфери) та 12 місяців (для інших 

видів економічної діяльності); зафіксувати граничний термін початку 

колективних переговорів – «не пізніше як за 1 місяць до закінчення строку 

дії колективного договору, угоди»; б) змінити назву глави 1 книги 6 

«Соціальний діалог» проекту Трудового кодексу України на «Соціальне 

партнерство» та законодавчого закріпити правову категорію «соціальне 

партнерство» у ст. 341; в) узгодити положення Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» з положеннями Рекомендації № 91 МОП про 

колективні договори щодо поширення Генеральної та галузевих угод на 

підприємства, які не брали безпосередньої участі в колективно-

договірному процесі; г) законодавчо закріпити за суб’єктами колективних 

договорів, угод право на консультацію, враховуючи досвід МОП 

(конвенції №№ 98, 144, 154, 135 тощо); ґ) доповнити проект Трудового 

кодексу України окремою книгою «Правовий статус суб’єктів 

організаційно-управлінських відносин» з відповідними главами: 

«Правовий статус трудового колективу», «Правовий статус профспілок і їх 

об’єднань» тощо; 2) організаційно-методичні заходи: а) недопущення 

формального підходу до розробки тексту колективних договорів і угод, їх 
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декларативного характеру; б) посилення контролю сторін тощо; 3) 

матеріально-технічні заходи: а) сприяння погашенню заборгованості із 

заробітної плати шляхом підвищення рівня адміністративної та 

дисциплінарної відповідальності роботодавця; б) запровадження механізму 

нарахування компенсаційних виплат за затримку заробітної плати; 

в) підвищення відповідальності підприємств за невиконання умов 

колективних угод і договорів шляхом установлення штрафів до 5-10 

мінімальних заробітних плат і зняття з посади керівників тощо; 4) виховні 

й превентивні заходи: а) популяризація процедури укладення колективного 

договору, в якому власник або уповноважена ним особа повинен бути 

зацікавлений не менше працівників; б) посилення соціальної 

орієнтованості бізнесу та його самовідповідальності і сприяння у 

підвищенні рівня правової культури сторін тощо. 



366 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Тарахонич Т.І. Методологічні підходи та принципи дослідження 

правового регулювання / Т.І. Тарахонич // Часопис Київського університету 

права. – 2009. – № 3. – С. 15-19. 

2. Словник української мови: у 11 т. – Т. 4:  (І-М). – К.: Наук. думка, 

1973. – 840 с. 

3. Щедровицкий Г.П. Проблемы методологии системного 

исследования / Г.П. Щедровицкий. – М., 1964. – 48 с. 

4. Попов Г.X. Проблемы теории управления / Г.X. Попов. – М., 

1970. – 206 с. 

5. Cкакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): 

підручник / О.Ф. Скакун. – Х.: Єспада, 2005. – 840 с. 

6. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (основи юридичної 

діяльності): навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д.  Тихомиров. – К.: 

Знання, 2005. – 655 c. 

7. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посібник / В.Я. 

Малиновський. – Луцьк: Вежа, 2000. – 560с. 

8. Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні соціально-

правові та кримінологічні проблеми: монографія / В.С. Батиргареєва. – Х.: 

Право, 2009. – 576 с. 

9. Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. В.М. Цвіха, 

О.В. Петришина. – Х.: Право, 2009. –               584 с. 

10. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие для 

вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 287с. 

11. Юридична енциклопедія: довідк. вид.: в 6 т. / [редкол.: Ю.С. 

Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – Т. 3: К- М. – К.: Укр. енцикл. ім. М. 

П. Бажана, 2001. – 792 с. 



367 

12. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручник / В.Ф. 

Погорілко, В.Л.Федоренко. – 3-вид., перероб. і допр. – К.: КНТ, Ліра-К, 2011. 

– 532 с. 

13. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини: 

концептуальні засади та правова природа: дис…докт. юрид. наук: 12.00.07 / 

О.І. Харитонова. – О., 2004. – 435 с. 

14. Болотіна Н.Б. Медичне право у системі права України / Н.Б. 

Болотіна // Право України. – 1999. – № 7. – С.116-121. 

15. Болотіна Н.Б. Соціальна політика і соціальне право України та 

Європейського Союзу / Н.Б. Болотіна // Актуальні проблеми політики. – 

2000. – Вип. 8. – С. 212-217. 

16. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения / Ю.А. 

Тихомиров. – М.: НОРМА, 1996. – 432 с. 

17. Бєляков К.І. Організаційно-правове та наукове забезпечення 

інформатизації в Україні: проблеми теорії та практики: дис…докт. юрид. 

наук: 12.00.07 / К.І. Бєляков. – К., 2009. – 419 с. 

18. Карташев В.А. Система систем. Очерки общей теории и 

методологии / В.А. Карташев. – М.: Прогресс-Академия, 1995. – 325 с. 

19. Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські 

засади: навчальний посібник / В.Г. Воронкової. – К.: Професіонал, 2006. – 

576 с. 

20. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод 

социологии / Дюркгейм Э. – М.: Наука, 1991. – 574 с.  

21. Литовченко І.В. Структурно-функціоналістська парадигма в 

дослідженнях соціальних інститутів / І.В. Литовченко // Вісник 

Національного авіаційного університету. – Сер.: Філософія. Культурологія. – 

2012. – № 2. – С. 48-51. 

22. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навчальний 

посібник / Г.С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 c. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-1112.html. 



368 

23. Халимон С.І. Методологія дослідження конфіденційного 

співробітництва в органах і установах виконання покарань / С.І.  Халимон  // 

Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, 

право). – 2013. –   № 2(61). – С. 152-157. 

24. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права / 

М. Ансель // Очерки сравнительного права: сб.; отв. ред. В.А.Туманов. – М., 

1981. – С. 36-86. 

25. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права: в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кётц. – Т. 1 : Основы; пер. с нем. – М.: 

Международные отношения, 2000. – 480 с. 

26. Тихомиров О.Д. Юридична компаративістика як сучасний етап 

розвитку порівняльного правознавства / О.Д. Тихомиров // Право України. –  

2006. – № 5. – С.34-36. 

27. Дамірлі М.А. Предметна сфера історико-правового пізнання: 

традиції й оновлення (епістемологічний аналіз): автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових вчень» / М.А. Дамірлі. – Х., 2005. – 38 с. 

28. Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы 

философии права / Д.А. Керимов. – 4-е изд. – М.: Изд-во СГУ, 2008. – 521 с. 

29. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / 

И. Д. Ковальченко. – М.: Наука, 2003. – 476 с. 

30. Общая теория государства и права: учебник / под ред. В.В. 

Лазарева. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2001. –             520 с. 

31. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник / Скакун О.Ф. 

– Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с. 

32. Семчик В.І. Навчаючись, навчаю…: вибрані праці: до 85-річчя 

від дня народження / В.І. Семчик. – К. : Спринт-Сервіс, 2012. – 596 с. 

33. Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та 

перспективи / П.А. Рудик. – К.: Атіка, 2006. – 256 с. 



369 

34. Волошин Ю.О. Конституційна реформа та модернізація в 

сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії та 

практики : монографія / Ю.О. Волошин, О.М. Пересада; Маріуп. держ. ун-т, 

Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Одеса: Фенікс, 2013. – 

206 c. 

35. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996.  – № 30. – Ст. 141. 

36. Проблема визначення об’єкта та предмета інформаційного права 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/7949 

37. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: пiдручник / Ю.П. 

Дмитренко. – К.: ЮрiнкомIнтер, 2009. – 624 с. 

38. Прокопенко В.I. Трудове право України: підручник / В.І. 

Прокопенко. – X.: Консум, 1998. –  480 с. 

39. Карпенко Д.О. Основи трудового права: навч. посіб. / Д.О. 

Карпенко. – К.: А.С.К., 2003. – 656 с. 

40. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник / Н.Б. Болотіна. – 

К.: Вікар, 2003. – 725 с. 

41. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: учеб. пособ. / В.С. 

Венедиктов. – Х.: Консум, 2006. – 304 с 

42. Козачок-Труш Н.В. Правове регулювання організаційно-

управлінських відносин у сфері праці: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / Н.В.  

Козачок -Труш. – Л., 2011. – 185 с. 

43. Жернаков В.В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, 

правове регулювання / В.В. Жернаков // Право України. – 1999. – № 10. – С. 

41-45. 

44. Жернаков В.В. Новий погляд на систему трудового права 

України / В.В. Жернаков // Право України. – 1999. – № 11. – С. 140-143. 

45. Прилипко С.М. Трудове право України: підручник / С.М. 

Прилипко, О.М. Ярошенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: ФІНН, 2009. – 

728 с. 



370 

46. Пашков А.С. Основные функции советского трудового права / 

А.С. Пашков // Правоведение. – 1977. –№ 3. – С. 81-85. 

47. Трудове право України: академічний курс: підруч. для студ. спец. 

вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 3.Я. Козак та ін.; за ред. П.Д. 

Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. 

–  544 с. 

48. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР № 322-VII від 

10.12.1971 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – 

Ст. 375. 

49. Попов В.И. Правовое регулирование социалистических трудових 

отношений / В.И. Попов. – Иркутск: Изд-воИркут. ун-та, 1983. – 176 с. 

50. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение / 

Л.Я. Гинцбург. – М.: Наука, 1977. – 310 с. 

51. Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого 

социалистического общества / А.Р. Мацюк. – К.: Наукова думка, 1984. – 280 

с. 

52. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-

правовий аспект / Г.І. Чанишева. – Одеса: Юрид. літ., 2001. – 328 с. 

53. Виханский О.С. Менеджмент: учеб. для эконом. спец. вузов / 

О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Высшая школа, 1994. – 224 с. 

54. Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: 

Укр. енцикл., 1998. – Т. 4: Н-П. – 720 с. 

55. Трудовое право России: очебник / отв. ред. Р.З. Лившиц, Ю.П. 

Орловский. – М.: НОРМА-ИНФРА*М, 1998. – 480 с. 

56. Лушникова М.В. Государство, работодатели и работники: 

история, теория и практика правового механизма социального партнерства 

(сравнительно-правовое исследование) / М.В. Лушникова. – Ярославль: 

Подати, 1997. – 224 с. 



371 

57. Правовое регулирование труда в развитом социалистическом 

обществе / А. С. Пашков, Б. Ф. Хрусталев,  Е. В. Магницкая и др.; под ред. А. 

С. Пашкова. – Л. : Изд-воЛенинградскогоуниверситета, 1984. – 256 с. 

58. Смирнов О.В. Эффективность правового регулирования 

организации труда на предприятии / О.В. Смирнов. – М.: Юрид. лит-ра, 1968. 

– 184 с. 

59. Трудове право України. Академічний курс: підручник / за ред. 

П.Д. Пилипенка. – 3-тє видання, перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 2007. – 536 с. 

60. Карпушин М.П. Социалистическое трудовое отношение / М.П. 

Карпушин. – М.: Юрид. лит-ра, 1958. – 272 с. 

61. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підруч. / В.К. 

Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 733 c.  

62. Правознавство: підручник / ред. В.В. Копєйчиков. – 7-е вид., стер. 

– К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с. 

63. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный 

курс / Ю.А. Тихомиров. – 2-е издание, доп. и перераб. – М., 2008. – 697 с. 

64. Курс адміністративного права України: підручник / В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін. / за ред. В.В. 

Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. –  808 с. 

65. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), 

В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. 

Гаращука, В.В. Зуй. – X.: Право, 2010. – 624 с. 

66. Кубко Є.Б. Про предмет адміністративного права / Є. Кубко // 

Право України. – 2000. – № 5. – С. 3-6. 

67. Кісіль З.Р. Адміністративне право: навч. посіб. / З.Р. Кісіль, Р.В. 

Кісіль. – 3-тє вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 696 с. 

68. Ковбас І.В. Адміністративне право України: конспект лекцій / 

І.В. Ковбас, Н.С. Федорук. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 160 с. 

69. Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління 

працею: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / О.А. Хименко. – К., 2013. – 218 с. 



372 

70. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний 

курс: підручник / Т.О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с. 

71. Гураш В.М. Становлення та розвиток трудового права в Україні: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / В. М. Гураш; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2013. – 16 c.  

72. Чанишева Г.І. Сфера дії трудового права за проектом Трудового 

кодексу України // Актуальнi проблеми держави i права. – 2009. – С.9-15. 

73. Поляков А. В. Человек и его права / А. В. Поляков // 

Правоведение. – 2012. –  № 2 (301). – С. 6-13. 

74. Иванов С.А. Советское трудовое право: вопросы теории / С.А. 

Иванов, Р.3. Лившиц, Ю.П. Орловский. – М: Наука, 1978. – 368 с. 

75. Проблемы трудового права и права соціального обеспечения. – 

М.: АН СССР, Ин-тгосударства и права, 1975. – 281 с. 

76. Прокопенко В.І. Трудове право: курс лекцій / В.І. Прокопенко. – 

К.: Вентурі, 1996. – 224 с. 

77. Процевський О.І. Про предмет трудового права України / 

О.І. Процевський // Право України. – 2001. – № 12. – С. 81-86. 

78. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е Б. 

Хохлова. – М.: Норма, 2002. – 420 с. 

79. Щербина В.І. Трудове право України: підруч. / В.І. Щербина; за 

ред. В.С. Венедиктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с. 

80. Проблемы трудового права и права соціального обеспечения. – 

М.: АН СССР, Ин-т государства и права, 1975.  – 281 с. 

81. Поканевич Ю.В. До уточнення поняття «управління як 

особливого виду практичної людської діяльності» / Ю.В. Поканевич // 

Фінансові послуги та розвиток суб’єктів господарювання в Україні: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, магістрів і студ. 

старших курсів. – X.: ХІФ УДУФМТ, 2008. – С. 265-268. 

82. Сыроватская Л.А. Трудовое право: учебник / Л.А. Сыроватская. –  

М.: Высш. шк., 1995. – 360 c. 



373 

83. Карпенко Д.О. Основи трудового права: навч. посіб. / Д.О. 

Карпенко. – К.: А.С.К., 2003. – 656 с.  

84. Пашерстник А. Е. Теоретические вопросы кодификации 

общесоюзного законодательства о труде / А. Е. Пашерстник; отв. ред. 

Краснопольский А.С. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 231 c. 

85. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П.Д. 

Пилипенко. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. – 

214 с. 

86. Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навч. посіб. / П.Д. 

Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, Т.В. Парпан; ред.: П.Д. 

Пилипенко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К.: Істина, 2005. – 207 c. 

87. Смирнов О.В. Трудовое право: учебник / В.О. Смирнов. – М.: 

ПБОЮ, 2001. – 448 с. 

88. Гусов К.Н. Трудовое право России: учебник / К.Н. Гусов, 

В.Н. Толкунова. – 2-е изд., доп., испр. – М.: Юристъ, 1999. – 480 с. 

89. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. 

Григор’єва. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с. 

90. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: 

учебник для вузов / И.Я. Киселев. – М.: Дело, 1999. – 728 с. 

91. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-

правовий аспект: монографія / Г.І. Чанишева. – Одеса: Юридична література, 

2001. – 280 с. 

92. Сафонов В.А. Про деякі принципи регулювання трудових 

відносин / В.А Сафонов // Держава і право. – 1996. – № 7 – С. 82-87.  

93. Вусенко Ю.В. Правові відносини, що забезпечують 

функціонування індивідуальних трудових відносин : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.05 / Ю.В. Вусенко; НАН України, Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького. – К., 2012. – 16 c. 



374 

94. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. / Н.Б. Болотіна. – 5-

те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с. 

95. Чечоткін В.В. Зміст організаційно-управлінських відносин у 

сфері праці: дис. … канд. юрид. наук / 12.00.05 / В.В. Чечоткін. – Х., 2013. – 

182 с. 

96. Чечоткін В.В. Види і класифікація правовідносин, що становлять 

предмет трудового права / В.В. Чечоткін  // Публічне право. – 2013. – № 2 

(10). – С. 247-253. 

97. Сичов Д.В. Індивідуальні трудові відносини: теоретично-правові 

аспекти: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Д.В. Сичов; Східноукр. 

нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2009. – 20 c.  

98. Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління 

працею: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / О.А. Хименко. – К., 2013. – 218 с. 

99. Андрушко А.В. Інтереси працівників при виникненні трудових 

відносин / А.В. Андрушко // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез 

Міжнар. правової конф. (Хмельницький, 18-19 листопада 2011 р.). – 

Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту економіки і права, 2001. – С. 7-

10. 

100. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та 

практичні проблеми правового регулювання: дис…докт. юрид. наук: 12.00.05 

/ Г.І. Чанишева. – О.,  2001. – 418 с. 

101. Волохов О.С. Міжнародно-правове регулювання праці: поняття 

та принципи / О.С. Волохов // Держава і право: збірник наукових праць. – 

2012. – 680 с. – С. 346-351. 

102. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность / Р.А  

Мюллерсон. – М., 1991. – 160 с. 

103. Рабинович П.М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П.М. 

Рабинович, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2004.  – 464 с. 

104. Кириченко Л.С Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: 

підручник/ Л.С. Кириченко, А.А. Самойленко. – X.: Ранок, 2008. – 240 с. 



375 

105. Жадан О.В. Міжнародні трудові стандарти в системі державного 

регулювання соціально-трудових відносин в Україні / О.В. Жадан // Теорія та 

практика державного управління. – 2014. – Вип. 1 (44). – С. 239-246. 

106. Грекова М.М. Міжнародні трудові стандарти як основа 

вдосконалення трудового законодавства України: автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.05 / М. М. Грекова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 

2009. – 20 c. 

107. Зайцев В.П. На переднем крае борьбы с капиталом. Движение 

шоп-стюардов в Англии: история и современности / В.П. Зайцев. – М.: 

Мысль, 1988. – 205 с. 

108. Антонов В.Г. Социальное партнерство во имя человека / В.Г. 

Антонов // Вісн. Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок 

України. – 2002. – № 5. – С. 104-109. 

109. Трудовое право социалистических стран / О.В. Смирнов, А. 

Вельтнер, К.П. Уржинский и др.; отв. ред. О.В. Смирнов. – М.: Юрид. лит., 

1981. – 271 с. 

110. Каскель В. Новое трудовое право / В. Каскель;  под. ред. проф. Е. 

Даниловой; пер. с нем. А. Зак. – М.: Вопросы труда, 1925. – 416 с. 

111. Зубок Л.И. Очерки истории США: 1877-1918 / Л.И. Зубок. – М.: 

Госполитиздат, 1956. – 90 с. 

112. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права / Л.С. Таль. – 

2-е изд., доп. – М.: Моск. научн. изд-во, 1918. – 224 с. 

113. Толбухина Н.А. Коллективный трудовой договор / Н.А. 

Толбухина // Кадровое дело. – 2004. – № 10. – С. 29-37. 

114. Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в 

Україні / В.Ф. Погорілко, В.В. Головченко,  М.І. Сірий. – К.: Ін Юре, 1997. – 

52 с. 

115. Силин А.А. Концепция трудовых и производственных 

отношений: постановка проблемы / А.А. Силин // Труд за рубежом: 



376 

социальное партнерство и урегулирование трудових конфликтов.  М.  

Типография при НИИ труда.  1993.  № 1 (17).  105 с. 

116. Стаценко В.Г. Правотворча та правозахисна діяльність 

Міжнародної Організації Праці у сфері соціального партнерства та її 

значення для пострадянських держав / В.Г. Стаценко // Профспілки України. 

− 2001. − № 4 (112). − С. 41−46. 

117. Международная организация труда. Конвенции, документы, 

материалы / сост. З.С. Богатыренко. –  М. : Дело и сервис, 2007. – 310 с. 

118. Загальна декларація прав людини: Резолюцією 217 A (III) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник 

України. – 2008. –  №  93. –  С. 89. – Ст. 3103. 

119. Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію 

№ 87: Міжнародний документ від 09.07.1948 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_125. 

120. Конвенція про застосування принципів права на організацію і на 

ведення колективних переговорів № 98: Міжнародний документ від 

01.07.1949 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_004.  

121. Право Європейського Союзу: підручник / Муравйов В.І. та ін.; 

за ред. В.І. Муравйова; МОНУ. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 703 с. 

122. Бонвичини Р. Социальное партнерство и трудовыеотношения в 

Европе. Приемлемы ли для России европейские модели? / Р. Бонвичини. – 

М.: Права человека, 2005. – 336 с. 

123. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

124. Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників 

від 09.12.1989. [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_044 

125. Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и 



377 

материалы. – М.: Права человека, 2005. – 98 с. 

126. Забрамная Е.Ю. Европейские и российские минимальные 

стандарты соціального диалога. Анализ законодательства и рекомендации 

для России / Е.Ю. Забрамная, М.М. Миккола. – М.: Права человека, 2005. – 

488 с. 

127. Звіт Європейської Комісії про здійснення Європейської політики 

сусідства у відношенні України у 2007 році [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article;jsessionid=4E

8CC7B495F03041B455886DC3719C78?art_id=47525&cat_id=47123 

128. Бломайер В. Европейское трудовое право / В. Бломайер // 

Отдельные проблемы хозяйственного права Германии и Австрии: сб. 

докладов на семинаре, проведенном в рамках Темпус-проекта в г. Минске 28 

августа  – 3 сентября 2000 г. – Минск, 2001. – С. 433-459. 

129. Жернаков В.В. Трудове право на шляху України до Європи: 

теоретичні та практичні проблеми / В. В. Жернаков // Часопис Київського 

університету права.  –2006. – № 2. – С. 115-120. 

130. Силин А.А. Современные тенденции в регулировании 

коллективных трудових отношений в мире / А.А. Силин, Д.С. Некипелов // 

Труд за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 17-102. 

131. Баглай М.В. Правовые методы усиления эксплуатации 

трудящихся в странах капитала. Основные тенденции современного 

буржуазного трудового права / М.В. Баглай, В.И. Усенин. – М.: Наука, 

1964. – 316 с. 

132. Шония Г.В. Общая характеристика трудового права Франции: 

автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 

«Трудовое право; право соц. обеспечения» / Г.В. Шония. – М., 2009. – 30 с. 

133. Волков А. М. Швеция: социально-экономическая модель / А. М. 

Волков. – М.: Мысль, 1991. – 188 с. 



378 

134. Кодификация законодательства о труде социалистических стран. 

– М., Наука, 1979. – 413 с. 

135. Австрийская республика. Конституция и законодательные акты  / 

сост. В.А. Туманов. – М.: Прогресс, 1985. – 429 с. 

136. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: БЕК, 1994. – 

224 с.  

137. Российское трудово е право: учебник / отв. ред. А.Д. Зайкин. – 

М.: НОРМА-ИНФРА*М, 1998. – 415 с. 

138. Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України: навч. 

посіб. / Н.Б. Болотіна. – К.: Видавець Паливода А.В., 2002. – 124 с. 

139. Гетьманцева Н.Д. Співвідношення централізованого і локального 

правового регулювання трудових відносин: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення» / Н.Д. Гетьманцева. – К., 1996. – 22 с. 

140. Кондратьев Р.И. Локальное правовое регулирование трудових 

отношений в СССР: автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра юрид. наук: 

спец. 12.00.05 «Трудлвое право; право соц. обеспечения» / Р.И. Кондратьев. –  

М., 1979. – 33 с. 

141. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права / Л.С. Таль. –  

2-е изд., доп. – М.: Моск. научн. изд-во, 1918. – 224 с. 

142. Мицкевич А.В. О нормах позитивного права / А.В. Мицкевич / 

Трудовое право и право социального обеспечения. Актуальные проблемы. –  

М.: Проспект, 2000. – С. 217-230. 

143. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: учебник / И.Я. 

Киселев. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. – 253 с. 

144. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. 

Хохлова. – М.: Юристъ, 2002. – 560 с. 

145. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 

108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121. 



379 

146. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року № 

2694 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 66. 

147. Соцький А.М. Правове регулювання організаціі праці у контексті 

сучасного розвитку економіки: дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / А.М. 

Соцький. – К., 2012. – 199 с. 

148. Лебедев В.М. Современное трудовое право (опыт трудоправового 

компаративизма) / В.М. Лебедев, Е.Р. Воронкова, В.Г. Мельникова; под ред. 

В.М. Лебедева. – М.: Статут, 2007. – 301 с. 

149. Циганчук Н.А. Професійні спілки як суб’єкти трудового права: 

дис…канд.. юрид. наук: 12.00.05 / Н.А. Циганчук. – К., 2004. – 204 с. 

150. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон 

України від 15.09.1999 № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 

1999. – № 45. – Ст. 397. 

151. Бахрах Д.Н. Советское административное право: учеб. / Бахрах 

Д.Н., Додин Е.В., Здир Я.А.;  под ред. В.М. Манохина. – М.: Юрид. лит., 

1977. – 544 с. 

152. Пилипенко Ю.П. Локальне правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку / Ю.П. Пилипенко // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія: 

Юридична. – Львів: ЛДУ, 2007. – Вип. 46. – С. 144-151. 

153. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 

2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. –  № 28. –  

Ст. 255. 

154. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 

2010-2012 роки від 09.11.2010 року між Кабінетом Міністрів України та 

Федерацією професійних спілок України // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 220. 

155. Лукаш С.С. Співвідношення централізованого і локального 

регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки: автореф.  дис. 

... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / С. С. Лукаш; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького. – К., 2011. – 32 c. 



380 

156. Лукаш С.С. Співвідношення централізованого і локального 

регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки: монографія / 

С. С. Лукаш. – Х.: ФІНН, 2010. – 366 c. 

157. Чайка Л.Н. Трудовой договор в зарубежных странах: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.05 / Л.Н. Чайка. – М., 2010. – 242 с. 

158. Шумилов О.В. Концепция международного трудового права СНГ 

/О. В. Шумилов // Московский журнал международного права. – 2007. – № 1. 

– С. 74-88. 

159. Тішко Д.А. Джерела міжнародно-правового регулювання праці / 

Д.А. Тішко // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць / 

редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Вип. 

37. – Одеса: Юридична література, 2008. – С. 130-135. 

160. Міжнародне приватне право: навчальний посібник / за загальною 

редакцією професора В.М. Гайворонського, професора В.П. Жушмана. –  К.: 

Юрінком Інтер 2007— 368 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://radnuk.info/pidrychnuku/privat/441-gaivoronsk/6402-s5---.html. 

161. Мехбалиев С.С. Государственное регулирование рынка труда в 

странах СНГ: автореф. дисс. на соиск. учен. степени  доктора экономических 

наук: спец. 08.00.05 / С.С. Мехбалиев. – М., 2004. – 38 с. 

162. Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых 

государств: Международный документ от 29 октября 1994 года [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_655. 

163. Давлетгильдеев Р.Ш. Правовые проблемы формирования общего 

рынка труда в СНГ / Р.Ш. Давлетгильдеев // Государство и право. – 2004. – № 

4. – С. 51-62. 

164. О концепции Модельного Трудового Кодекса: Постановление 

Межпарламентской ассамблеей государств-участников Содружества 

Независимых Государств от 9 декабря 2000 года // Информационный 

бюлетень. – 2001. – № 26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://docs.cntd.ru/document/901905015. 



381 

165. О гармонизации права государств СНГ и Европейского Союза в 

области индивидуальных трудовых договоров. Национальная 

государственность и европейские интеграционные процессы: в 2-х т. /                    

Л.Ю. Бугров. – Т. 2: Проблемы унификации законодательства в СНГ и 

Европейском Союзе: сб. науч. тр. – Минск: Изд.центр БГУ, 2008 – 434 с. 

166. Трудовой кодекс Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) 

(действующая редакция от 28.06.2014) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_9.html#p746. 

167. Корягін М.В. Аспекти законодавчо-нормативного регулювання 

оплати праці та її бухгалтерського обліку в країнах СНД  / М.В. Корягін // 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.  

– 2011. – Вип. 3. –  Ч. 1 (21). – С.204-210. 

168. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 

252-III [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://www.zakon.kz/141152-

trudovojj-kodeks-respubliki-kazakhstan.html 

169. Проект Трудового кодексу України № 1658 від 20.05.2015 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 

170. Рудницька О.П. Правове регулювання гарантійних виплат: 

зарубіжний досвід / О.П. Рудницька // Часопис Київського університету 

права. – 2013. – № 1. – С. 180-184. 

171. Краснов Є.В. Основні трудові права у зарубіжному законодавстві 

/ Є.В. Краснов //  Актуальні проблеми держави і права.  – 2012. – Вип. 63. – С. 

.349-356. 

172. Трудовой кодекс Азербайджанской Республики: Закон 

Азербайджанской Республики от 01 февраля 1999 года № 618-IQ (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2013) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 



382 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420364&doc_id2=30420364#pos=11

;1&sub_id2=220000&sel_link=1001076902. 

173. Трудовой кодекс Республики Армения от 14.12.2004 HO-124 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2131&lang=rus. 

174. Трудовой кодекс Республики Молдова от 28 марта 2003 года № 

154-XV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3836. 

175. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1996 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_trud. 

176. Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года 

№ 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000863497. 

177. Трудовой кодекс Республики Белорусь от от 26 июля 1999 года 

№ 296-З [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2562. 

178. Трудовой кодекс Республики Таджикистан от 15 мая 1997 года 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moa.tj/rus/kodeksy/. 

179. Петровський О.І. Роль соціального партнерства в становленні 

найманої праці в трансформаційній економіці : Автореф. дис... канд. екон. 

наук : 08.01.01 / О.І. Петровський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 

2002. – 19 c. 

180. Антонов В.Г. Социальное партнерство во имя человека / В.Г. 

Антонов // Вісн. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок 

України. – 2002. – № 5. – С. 104-109. 

181. Толбухина Н.А. Коллективный трудовой договор / Н.А. 

Толбухина // Кадровое дело. – 2004. – № 10. – С. 29-37. 

182. Право Європейського Союзу / Муравйов В.І. та ін.; за ред. В.І. 

Муравйова; МОНУ. – К. :Юрінком Інтер, 2011. – 703 с.   



383 

183. Бонвичини Р. Социальное партнерство и трудове отношения в 

Европе. Приемлемы ли для России европейские модели? / Р. Бонвичини. – 

М.: Права человека, 2005. – 336 с. 

184. Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и 

материалы. – М.: Права человека, 2005. – 98 с. 

185. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю.  

Кашкина. –  М.: Юрист, 2002. – 925 с. 

186. Про обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про 

умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин: 

Директива Ради Європейських співтовариств від 14 жовтня 1991 року 

(91/533/ЄЕС) // Official Journal L 288, 18/10/1991 P. 0032-0035. 

187. Звіт Європейської Комісії про здійснення Європейської політики 

сусідства у відношенні України у 2007 році [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article;jsessionid=4E

8CC7B495F03041B455886DC3719C78?art_id=47525&cat_id=47123. 

188. Скуратівський В.А. Соціальна політика в контексті європейської 

стратегії / В.А. Скуратівський // Вісн. Акад. держ. управління при 

Президентові України. – 2002. – № 3. – С. 298-301. 

189. Labour Act of 4 December 2009 (Text №. 3635). // Narodne novine, 

2009-12-15, 149, 2-52, ISSN: 0027-7932. 

190. Act No. 262/2006, The Labour Code. (Zakonik prace) Sbirka zakonu, 

2006-06-07, Castka 84, pp. 3146-3241. 

191. Шония Г.В. Общая характеристика трудового права Франции: 

автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 

«Трудовое право; право соц. обеспечения» / Г.В. Шония. – М., 2009. – 30 с. 

192. Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель / А.М. 

Волков. – М.: Мысль, 1991. – 188 с. 



384 

193. Запара С.І. Укладення та виконання колективних угод як фактор 

розвитку соціально-трудових та економічних відносин: українсько-

шведський досвід / С.І. Запара // Форум права. – 2013. – №2. – С.147-151. 

194. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 

3356-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361. 

195. Иванова С.А. Вопросы оплаты труда и тарифные соглашения / 

С.А. Иванова // Труд за рубежом. – 1994. – № 2 (22). – С. 42-48. 

196. Соболевская А.А. Функции и параметры заработной платы в 

рыночной экономике / А.А. Соболевская // Труд за рубежом. – 2001. – № 3 

(51). – С. 70-89. 

197. Иванов С.А. Личность в советском трудовом праве / С.А. Иванов, 

Р.З. Лившиц. – М.: Наука, 1982. – 232 с. 

198. Рочко А.В. Колдоговорная практика во Франции в 90-х годах / 

А.В. Рочко // Труд за рубежом. – 1994. – № 2 (22). – С. 82-90. 

199. Современные тенденции в регулировании коллективных 

трудовых отношений в мире // Труд за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 17-102. 

200. Смоквіна Г.А. Досвід європейських країн у розвитку соціального 

партнерства України / Г.А. Смоквіна, І.А. Шерепера // Економіка: реалії часу. 

– 2013. – № 4. – С. 189-194. 

201. Зубок Л.И. Очерк истории США: 1877-1918 / Л.И. Зубок. – М.: 

Госполитиздат, 1956. – 90 с. 

202. Франгулян М.Г. Правовой статус профсоюзов Канады: автореф. 

дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудовое 

право; право соц. обеспечения» / М.Г. Франгулян. – М., 2009. – 21 с. 

203. Силин А.А. Зарубежное законодательство о проблемах 

профсоюзной защиты / А.А. Силин // Законодательство. – 2000. – № 2. – С. 

26-31. 

204. Організація профспілкової роботи. Настільна книга 

профпрацівника та активіста / під ред. В.І. Сперанського, О.В. 

Нетеребського. – М., 2005. –  520 с.  



385 

205. Compa L. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) and 

the North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC) // International 

Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations. Kluwer Law International. 

Deventer. Blanpain R. (ed.), 2001. 

206. Mazuyer E. Labour Regulation in the North American Free Trade 

Area: a Study on the North American Agreement on Labor Cooperation // 

Comparative Labor Law and Policy Journal. Vol. 22, 2001. P. 239-259; 

207. Hepple B. Labour Laws and Global Trade. Hart Publishing. Oxford 

and Portland, Oregon. 2005. P. 108-122. 

208. North American Free Trade Agreement, NAFTA [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nafta-sec-

alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78. 

209. Гусов К.Н. Международное трудовое право / К.Н. Гусов, Н.Л. 

Лютов. – М.: Проспект, 2010. – 566 с. 

210. Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. 

Международные нормы труда / И.Я. Киселев. –   М.: Эксмо, 2005. –    608 с. 

211. Право країн Латинської Америки серед правових систем 

сучасності / І. Биля-Сабадаш // Вісник Академії правових наук України. – 

2009. – № 3. – С.199-208. 

212. Лазор В.В. Проблемы определения понятия и правового статуса 

субъектов трудового права в современном трудовом трудовом 

законодательстве Украины / В.В. Лазор // Актуальні проблеми права: теорія 

та практика. – 2006. – № 8. – С. 22-30. 

213. Словник української мови: в 11 т. / ред. І. С. Назарова [та ін.]. – Т. 

9: С-К. – Наук. думка, 1978. – 916 с. 

214. Козлов Ю.М. Научная организация управления и право / Ю.М. 

Козлов, Е.С. Фролов. – М.: Изд-во Московского университета, 1986. – 247 с.  

215. Грузінова Л.П. Трудове право України: навч посіб. / 

Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін. – К.: МАУП, 2003. – 128 с. 



386 

216. Мицкевич А.В. Субъекты советского права  / А.В. Мицкевич. – 

М., 1962. – 211 с. 

217. Юридичний словник / за ред. Б.М. Бабія, Ф.Г. Бургака,  В.М.. 

Корецького та ін.. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Укр. рад. енцикл., 1983. – 

871 с. 

218. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій / В.О. Котюк. – К.: Вентурі, 

1996. – 208 с. 

219. Теория права и государства: учебник / Боботов С.В., Варламова 

Н.В., Лазарев В.В., Лукашева Е.А. и др.; под ред. Манова Г.Н. – М.: БЕК, 

1996. – 336 c. 

220. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан  /  

Б.К. Бегичев. – М., 1972. – 248 с. 

221. Шамшина І.І. Суб’єкти трудового права: правове регулювання в 

умовах ринкових відносин: монографія / І.І. Шамшина. – Луганськ: 

Література, 2010. – 448 с. 

222. Кельман Л. Субєкти трудових правовідносин: проблемні питання 

// Право України. – 2011. – №2. – С.235-241. 

223. Гусов К.Н. Трудовое право России: учебник / К.Н. Гусов, В.Н. 

Толкунова. – 2-е изд., доп., испр. – М.: Юристъ, 1999. – 480 с. 

224. Венедиктов В.С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: 

учеб. пособ. / В.С. Венедиктов. – Х: Консум, 1998. – 140 с. 

225. Цепин А.И. О коллективно-трудовых правоотношениях / А.И. 

Цепин // Проблемы трудового права и права социального обеспечения. – М.: 

ИГПАН СССР, 1975. – С. 80-86. 

226. Бондаренко Э.Н. О субъектах коллективного договора и 

правоотношениях по установлению условий труда / Э.Н. Бондаренко // 

Договорное регулирование имущественных и трудовых отношений. – 

Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 1987. – С. 140-156. 

227. Гербеда С.В. Форми реалізації соціального діалогу в Україні  /                        

С.В. Гербеда //Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 



387 

6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=434 

228. Курс российского трудового права: в 3-x т. / под ред. Е.Б. 

Хохлова. − Т. 1: Общая часть. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. – 573 с. 

229. Лушникова М.В. Социальное партнерство в сфере труда: 

учебн. пособие / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. 

– 428 с. 

230. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (общая часть) / В.С. 

Венедиктов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2004. – 164 с. 

231. Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів): Закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР // Відом. Верхов. 

Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 

232. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 

діяльності: Закон України від 22.06.2012 № 5026-VI // Відом. Верхов. Ради 

України. – 2013. – № 22. – Ст. 216. 

233. Сырых В.М. Теория государства и права: учебник / В.М. Сырых. 

– М.: Юстицинформ, 2001. – 592 с. 

234. Теория государства и права: учебник / под. ред. В.К. Бабаева. – 

М.: Юрист, 2002. – 592 с. 

235. Хохлов Е.Б. Субъекты трудового права / Е.Б. Хохлов // 

Правоведение. – 1996. – № 3. – C. 110-129. 

236. Прилипко С.М. Трудове право України: підручник / С.М. 

Прилипко, О.М. Ярошенко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Х., 2010. – 752 с. 

237. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014: ратифікована із 

заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014 // Офіційний вісник України. – 

2014. – № 75. –  Т. 1. – С. 83. – Ст. 2125. 

238. Словник української мови: в 11 т. / [ред. В.О. Винник та ін.]. – Т. 

8: П-Р. – К.: Наук. думка, 1977. – 928 с. 



388 

239. Трудове право: акад. курс: підруч. / А.Ю. Бабаскін, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; за заг. ред.              Н.М. Хуторян. – К., 2004. – 

608 с. 

240. Карпенко Д.О. Правові проблеми Загальної частини проекту 

Кодексу України про працю / Д.О. Карпенко, Н.М. Хуторян // Право України. 

– 1998. – № 3. – С. 42. 

241. Кришталь М.М. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин 

/ М.М. Кришталь // Бюлетень Нац. служби посередництва і примирення. – 

2003. – № 2. – С. 49-55. 

242. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон 

України від 09.07.2003 № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – №№ 49-51. – Ст. 376. 

243. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 

2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 

17. – Ст. 112. 

244. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2-3. – Ст. 11. 

245. Жернаков В.В. Сфера укладення колективного договору / В.В. 

Жернаков, Г.С. Гончарова // Право України. – 2000. – № 8. – С. 85-87. 

246. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 

436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –  № 18, № 19-20, № 21-

22. –Ст.144. 

247. Ківалов С.В. Господарський кодекс України: наук.-практ. комент. 

/ С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак, В.В. 

Завальнюк. – Х. : Одіссей, 2007. – 831 c. 

248. Советское трудовое право: учебник / под ред. Н.Г. Александрова. 

– М.: Юрид. лит., 1972. – 576 с. 



389 

249. Смирнов О.В. Государственное производственное предприятие 

как субъект трудового права / О.В. Смирнов // Сов. гос-во и право. – 1971. – 

№ 2. – С. 36-41. 

250. Ярошенко О.М. Правосуб’єктність роботодавця та її зміст / О.М. 

Ярошенко // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. 

Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України. 2001. – Вип. 51 – С. 129-138. 

251. Ярошенко О.М. Правовий статус сторін трудових правовідносин: 

Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О.М. Ярошенко; Нац. юрид. 

акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1999. – 18 c. 

252. Юрков М.О. Правовий статус роботодавця у відносинах з 

соціального забезпечення працівників : автореф. дис. .. . канд. юрид. наук : 

12.00.05 / М.О. Юрков; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького. – К., 2010. – 20 c. 

253. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической 

ответственности в трудовом праве: монографія / В.С. Венедиктов. – Х.: 

Консум, 1996. – 136 с. 

254. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями: Закон СРСР 

від 17.06.1983 № 9500-X Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83 

255. Гетьманцева Н.Д. Трудовий колектив: проблеми визначення 

поняття / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132:20

10-03-11-09-55-27&catid=13:2010-01-19-21-48-27&Itemid=9 

256. Яремчук О.В.Трудовий колектив як суб'єкт трудового права : 

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.В. Яремчук; Нац. юрид. акад. 

України ім. Я.Мудрого. – Х., 2005. – 22 c.  

257. Киселев И.Я. Трудовое право в условиях рыночной экономики: 

опыт стран Запада / И.Я. Киселев. – М.: Статус ЛТД +, 1992. – 329 с. 



390 

258. Конвенція Міжнародної організації праці № 87 про свободу 

асоціації і захисту права на організацію від 09.07.1948 № 87 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_125 

259. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 

4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. –  № 1. – Ст. 1. 

260. Костюк В.Л. Професійні спілки як суб'єкти трудового права: 

проблемні аспекти / В.Л. Костюк // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. – 

2007. – Т. 64. – С. 38-41. 

261. Прокопенко В.І. Трудове право: курс лекцій: для студентів юрид. 

вузів та факультетів / В.І. Прокопенко. – К.:  Вентурі, 1996. – 224 с. 

262. Бойко М.Д. Трудове право України: посібник / М.Д. Бойко. – К.: 

Олан, 2002. – 335 с. 

263. Порядок легалізації професійних спілок та їх об’єднань 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/115 

264. Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2013 році: стат. 

бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2014. – 151 с. 

265. Історія Федерації професійних спілок України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/pro-fpu/istoriya-fpu 

266. Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління 

працею: дис. ... канд. юрид. наук:  12.00.05 / О.А. Хименко. – К, 2013. – 217 с. 

267. Потемкин В.К. Управление персоналом: учебник для вузов / В.К. 

Потемкин. – СПб.: Питер, 2010. – 432 с. 

268. Процевский А.И. Предмет советского трудового права / А.И. 

Процевский. – М.: Юрид. лит., 1979. – 224 с. 

269. Данилова М.В. Роль охоронних і організаційно-управлінських 

відносин у трудовому праві // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 162-168. 

270. Свиридов А.К. Организационно-правовые отношения по 

соціальному партнерству в сфере трудового права: автореф. дисс. на соиск.  

учен. степени канд. юрид. наук / спец. 12.00.05 «Трудовое право; право 

http://www.fpsu.org.ua/pro-fpu/istoriya-fpu


391 

социального обеспечения» А.К. Свиридов. – СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2007. – 27 с. 

271. Гусов К.Н. Трудовое право России: учебник / К.Н.Гусов, В.Н. 

Толкунова. – М: Юристъ, 2001. – 496 с. 

272. Кузьменко А.В. Предмет трудового права России: опыт 

системного правового исследования. – СПб., 2005. – 274 с. 

273. Гашкин А.А. Проявление дифференциации в предмете трудового 

права / А.А. Гашкин // Трудовое право. – 2007. – № 10. – С. 79-86. 

274. Цепин А.И. Трудовое право и трудовой коллектив / А.И. Цепин, 

А.В. Пятаков; отв. ред. Р.З. Лившиц.– М.: Наука, 1986. – 199 с. 

275. Трудовое право России: учебник / отв. ред. Р.З. Лившиц, Ю.П. 

Орловский. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 480 с. 

276. Чечоткін В.В. Види і класифікація правовідносин, що становлять 

предмет трудового права / В.В. Чечоткін.  // Публічне право. – 2013. – № 2 

(10). – С. 247-253. 

277. Советское трудовое право / под ред. A.C. Пашкова, О.В. 

Смирнова. – М.: Юрид. лит., 1988. – 608 с. 

278. Сыроватская Л.А. Трудовое право: ученик / Л.А. Сыроватская. – 

М., 1995. – 180 с. 

279. Єганов О.Ю. Економіка праці: Навч. посіб. / О.Ю. Єганов, П.М. 

Карась, К.В. Красночубенко; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. С.Й.Макарова. – 

Миколаїв, 2001. – 48 c. 

280. Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці: Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – К.: 

Кондор, 2005. – 329 c. 

281. Экономика труда: учебник / под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. 

Кокина. – М.: Юристъ, 2002. – 592 с. 

282. Єрьоменко В.О. Основи нормування праці: навч. посіб. / 

Єрьоменко В.О., Рижиков В.С., Коваленко С.О. – К.: Дельта, 2006. – 288 с. 



392 

283. Миронов В.И. Трудовое право России: учебник / В.И. Миронов. – 

М.: Упр. персоналом, 2005. – 1149 с. 

284. Трудове право: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 

В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за ред. В.В. 

Жернакова. – Х.: Право, 2012. – 496 с. 

285. Словник української мови: в 11 т. – Т. 3: З. – К.: Наук. думка, 

1972. – 744 с. 

286. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. – 

Х.: Консум, 2001. – 656 с. 

287. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і 

права: навчальний посібник / М.В. Кравчук. – 3-тє вид., змін, й доп. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 247с. 

288. Чанишева Г.І. Колективні договори й угоди як форми соціального 

партнерства / Г.І. Чанишева // Наук. вісник Нац. академії внутр. справ 

України. – 2001. – № 1. – С. 19-26. 

289. Анисимов А.Л. Коллективные договоры и соглашения и их 

социально-правовое значение / А.Л. Анисимов // Трудовое право. – 2003. – № 

1. – С. 17-20. 

290. Гетьманцева Н.Д. Праводієздатність професійних спілок / Н.Д. 

Гетьманцева, І.Г. Козуб // Право України. – 2010. – № 12. – С. 115-123.  

291. Соціальне партнерство та муніципальний розвиток: перші кроки 

[Текст] / П.Д. Біленчук [та ін] ; Громадська організація "Товариство 

науковців по сприянню муніципальній реформі", Асоціація міст України. - К. 

: Влад і Влада, 1999. - 198 с. 

292. Балабанова Н.В. Соціальний діалог як суспільне явище 

(соціологічний аспект аналізу) [Текст] : автореф. дис... канд. соціол. наук: 

22.00.07 / Балабанова Наталія Вікторівна ; Харківський національний ун-т ім. 

В.Н.Каразіна. - Х., 2000. - 17 с. 

293. Бондарчук Я.О. Чи є в Україні соціальне партнерство? [Текст] : 

(для системи профспілк. навчання) / Бондарчук Я. О. ; Акад. праці і соц. 



393 

відносин Федерації профспілок України, Ф-т підвищ. кваліфікації профспілк. 

кадрів. - Київ : [б. в.], 2006. - 31 с. 

294. Соціальний діалог на ринку праці України: питання теорії та 

практики [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м.Київ, 1 берез. 2007 р.: зб. 

наук. пр. / упоряд. І. Ф. Гнибіденко [та ін.] ; Інститут підготовки кадрів держ. 

служби зайнятості України. - К. : ІПКДСЗУ, 2007. - 128 с. 

295. Громадська Н.А. Соціальний діалог як інструмент впровадження 

державної соціальної політики [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / 

Громадська Наталя Анатоліївна ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. 

Петра Могили. - Миколаїв, 2008. - 208 с. 

296. Давиденко В.В. Соціальний діалог в контексті взаємодії 

громадянського суспільства і держави [Текст] : дис... д-ра політ. наук: 

23.00.02 / Давиденко Віталій Володимирович ; Київський національний ун-т 

ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 392 с. 

297. Діденко Н.Г. Державне управління і соціальне партнерство: 

актуальні проблеми теорії і практики [Текст] : [монографія] / Н. Г. Діденко. - 

Донецьк : Cхідний видавничий дім, 2007. - 404 c.  

298. Дубровський І. М. Соціальне партнерство [Текст] : учбово- 

метод. матеріали до навч. курсу / І. М. Дубровський ; Харківський соціально- 

економічний ін-т. - Х.: [б.в.], 1999. - 119 с. 

299. Соціальне партнерство та його роль в становленні ринкової 

економіки в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / відп. ред. Г. В. Задорожний ; 

Харківський ін-т бізнесу і менеджменту. - Х. : ХІБМ, 2000. - 222 с. 

300. Задорожний Г.В. Соціальне партнерство - реальний шлях до 

відкритого суспільства [Текст] / Г. В. Задорожний [та ін]. - Х. : Харківський 

ін-т бізнесу і менеджменту, 2000. - 192 с. 

301. Ляшенко Т.М. Соціальне партнерство як фактор політичної та 

соціальної стабільності в Україні [Текст]: дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / 

Ляшенко Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. 

дослідж. - К., 1998. – 180 с. 



394 

302. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до 

практики демократизації державного управління [Текст] : [монографія] / В. 

М. Мартиненко [та ін.] ; заг. ред. В. М. Мартиненко ; Національна академія 

держ. управління при Президентові України, Харківський регіональний ін-т 

держ. управління. - Х. : Магістр, 2009. - 251 с. 

303. Соціальне партнерство на ринку праці України [Текст]: навч. 

посібник / Ю. Н. Маршавін [та ін.] ; Центр соціальних досліджень ім. 

В.Старосольського. - К. : [б.в.], 1998. - 151 с. 

304. Соціальний діалог у державному управлінні [Текст] : навч. посіб. 

/ [К. О. Ващенко та ін.] ; за ред. О. В. Мірошниченка ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, Федер. роботодавців України. - К. : НАДУ, 2012. - 

294 с. 

305. Осадча Н.В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство 

у сфері праці до Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / Осадча Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - Київ, 2014. - 16 с. 

306. Через соціальний діалог - до гідного життя людини праці [Текст] 

/ заг. ред. Г. В. Осовий ; Федерація профспілок України. - К. : [б.в.], 2007. - 

267 с. 

307. Павлов В.І. Соціальне партнерство на ринку праці України 

[Текст]: монографія / В.І. Павлов, А.М. Колосок; Акад. екон. наук України 

[та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2009. – 223 с. 

308. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування 

корпоративної соціальної політики [Текст] : монографія / О.М. Петроє. - К. : 

Центр учбової літератури, 2008. - 151 с. 

309. Петроє О.М. Соціальний діалог у державному управлінні: 

європейський досвід та українські реалії [Текст] : монографія / О.М. Петроє ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2012. - 303 с. 



395 

310. Соціальне партнерство в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.І. 

Жуков, В.А. Скуратівський. - К. : Українська академія державного 

управління при Президентові України, 2000. - 200 с. - Бібліогр.: с. 163-171. 

311. Соціальне партнерство - як основа формування регіональної 

політики соціально-трудових відносин та зайнятості населення [Текст] : 

матеріали обласної наук.-практ. конф. (травень 2002 р.) / ред. П. Г. Чорнорот 

[та ін.] ; Рада Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, 

Чернігівський обласний центр зайнятості, Чернігівський держ. ін-т економіки 

і управління. - Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2002. - 172 с. 

312. Лазор В.В. Про соціальну значимість трудового договору в 

ринкових умовах / В.В. Лазор // Право України. – 2009. – № 7 – С. 33-37. 

313. Шмидт Г. Партнерство в условиях социальной рыночной 

экономики / Г. Шмидт // Социалистический труд. – 1990. – № 9. – C. 76-80. 

314. Чанишева Г.І. Участь працівників в управлінні підприємством як 

форма соціального партнерства / Г.І. Чанишева // Законодавство України: 

проблеми вдосконалення: зб. наук. праць. – Вип. 7. – K.: Ін-т зак-ва 

Верховної Ради України, 2001. – С. 187-199. 

315. Гетьманцева Н.Д. Місце державних органів в системі соціального 

партнерства / Н.Д. Гетьманцева // Юридична  Україна. –  2011. – № 7 (103). – 

С. 28-32. 

316. Новіков В.М. Зарубіжний досвід соціального партнерства / В.М. 

Новіков // Україна: аспекти праці. –1998. – № 1. – С. 23-27. 

317. Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечении стабильности 

кадров / П.И. Жигалкин. – Х.: Вища школа, 1977. – 129 с. 

318. Марченко В.Б. Соціальне  партнерство – атрибут демократії 

суспільства / В.Б. Марченко, М.М. Солдатенко // Праця і зарплата. – 1995.– 

№ 8 (72). –  С. 11. 

319. Кудряченко А.І. Інститут соціального партнерства як чинник 

демократичного розвитку суспільства: світовий досвід та висновки для 



396 

України / А.І. Кудряченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juli08/19.htm 

320. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та 

всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2012 роки. – К.: 

Профінформ ФПУ, 2010. – 48 с. 

321. Генеральна угоди про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 

2010-2012 роки від 09.11.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0006120-10 

322. Зазуляк І.І. Істотні умови договору: теоретичний аспект [Текст] : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зазуляк Іван Іванович ; Харк. нац. ун-т 

внутр. справ. - Х., 2009. - 172 с. 

323. Клименчук Н.М. Колективні угоди як акти соціального 

партнерства [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Клименчук 

Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького. – К., 2011. – 18 с. 

324. Колективний договір в нових умовах господарювання [Текст]: 

монографія / І. О. Котвіцький. - Київ : Ніка-Центр, 2015. – 311 с. 

325. Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від 

роботи за законодавством України [Текст] : монографія / І. О. Лосиця [та ін.]. 

– Х. : ФІНН, 2011. – 223 с. 

326. Парпан Т.В. Істотні умови трудового договору [Текст] : дис... 

канд. юрид. наук: 12.00.05 / Парпан Тетяна Валеріївна ; Львівський 

національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 202 с. 

327. Приміч Д.В. Право на колективні переговори і укладення 

колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Приміч Денис 

Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2013. – 20 с. 



397 

328. Рибницький Г.В. Колективний договір в умовах ринкової 

економіки [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Рибницький Геннадій 

Валентинович; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2005. – 176 с. 

329. Чанишева Г.І. Право на колективні переговори і укладення 

колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України 

[Текст] : монографія / Г. І. Чанишева, Д. В. Приміч ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". – Одеса : Фенікс, 2014. – 204 с. 

330. Колективний договір - основний механізм регулювання 

соціально- економічних і трудових відносин на підприємстві [Текст] / підгот. 

В. К. Чепура [та ін.]. – К. : [б.в.], 1996. – 50 с. 

331. Шиманська К.В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з 

виконання колективного договору: організація і методика [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шиманська Катерина Володимирівна; 

Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир, 2010. – 21 с. 

332. Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 

акредитації: схеми, таблиці, примірні форми, бібліографія, нормативно -

правові акти та роз'яснення [Текст] / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого ; [упоряд.: Ярошенко О. М. та ін.] ; за ред. О. М. Ярошенка. – Х. : 

Право, 2010. – 240 с. 

333. Кодекс законів про працю України: науково-практичний 

коментар. –   Х.: Консум, 2003. – 832 с. 

334. Рекомендація МОП щодо колективних договорів № 91: 

Міжнародний документ від 29.06.1951 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_231  

335. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової 

економіки: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / І.О. Лосиця. – 

Х., 1997. – 18 с. 



398 

336. Чанишева Г.І. Колективні угоди як джерела трудового права /  

Г.І. Чанишева // Актуальні проблеми держави та права. – 2005. – № 25. – С. 

326-329. 

337. Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 13.02.2013 № 115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-%D0%BF 

338. Інформація Держстату України про стан укладення колективних 

договорів на 31 грудня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=5891E032590

C26B88A7686737B3DAD77.app1?art_id=175627&cat_id=34940 

339. Про виконання галузевих угод і колективних договорів у 2014 р. 

та укладення нових на 2015 р.: Інформація Київського міськкому профспілки 

енергетиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kievprofenergo.in.ua/page/297/ 

340. Виконання Галузевої угоди і колективних договорів – на контролі 

профспілки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ngpu.org.ua/ru/node/229 

341. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності 

Національної служби посередництва і примирення, спрямованої на 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасну виплату 

поточної заробітної плати, упродовж 2014 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua 

342. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua 

343. Андріїв В.М. Трудові спори [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ.  

навч. закл. / В. М. Андріїв, І. О. Ізарова. – Чернігів : [Черніг. держ. ін-т права, 

соц. технологій та праці], 2011. – 236 с. 

344. Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні [Текст] 

/ В. Я. Бурак. – К. : Товариство "Знання", КОО, 2003. – 382 с. 



399 

345. Грузінова Л.П. Трудові спори [Текст]: навч. посібник / Л.П. 

Грузінова ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 

2002. - 104 с. 

346. Дараганова Н.В. Трудові спори [Текст] : навч. посіб. / Н. В. 

Дараганова ; Нац. акад. упр. – К.: Правова єдність : Алерта, 2012. – 271 с. 

347. Запара С.І. Удосконалення процедури вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні [Текст]: дис... 

канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара Світлана Іванівна ; Національний держ. 

педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 198 с. 

348. Законодавство України про працю [Текст] : збірник законодавчих 

та нормативних актів: Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Оплата 

праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти) / упоряд. М.І. Камлик. – К.: 

Атіка, 2003. – 944 с. 

349. Кисельова О.І. Правове регулювання вирішення індивідуальних 

трудових спорів [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 

Кисельова Олена Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – 

Луганськ, 2011. – 19 с. 

350. Коссак С.М. Вирішення трудових спорів судом [Текст] / С.М. 

Коссак. – Львів : Світ, 1998. – 32 с. 

351. Постанови Пленуму Верховного Суду України: цивільні, 

господарські справи, трудові спори [Текст]: збірник / упоряд. С. А. Кузьмін. – 

Офіц. вид. – К. : Видавець Паливода А. В., 2010. – 331 с. 

352. Лавріненко О.В. Трудові спори [Текст] : навч.-метод. матеріали / 

О. В. Лавріненко; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту 

внутрішніх справ. – Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2007. – 120 с. 

353. 
1
 Лавріненко О.В. Сучасні проблеми захисту прав атестованого 

персоналу ОВС України під час вирішення індивідуальних службово-

трудових спорів [Текст] / О.В. Лавріненко ; Донецький юридичний ін-т 

Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 

304 с. 



400 

354. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і 

порядок їх вирішення на сучасному етапі [Текст] / В.В. Лазор. – Луганськ : 

Література, 2004. – 352 с. 

355. Обушенко О.М. Особливості вирішення службово-трудових 

спорів та правового захисту працівників органів внутрішніх справ України 

[Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Обушенко Олександр 

Миколайович ; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2002. – 215 с. 

356. Соціально-трудові відносини: нормативно-правове регулювання 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні [Текст]: 

нормат.-правові акти з питань діяльності Національної служби 

посередництва і примирення та здійснення примирних процедур: [збірник] / 

заг. ред. О.Я. Окіс ; Національна служба посередництва і примирення. – К. : 

АДЕФ-Україна, 2009. – 271 с. 

357. Соціально-трудові відносини: нормативно-правове регулювання 

запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), порядку 

здійснення аналізу причин їх виникнення та прогнозування в Україні [Текст] 

/ Нац. служба посередництва і примирення ; за заг. ред. Окіса О.Я. – К. : 

АДЕФ-Україна, 2009. – 152 с. 

358. Трудові спори [Текст] : навч. посібник / Л.П. Грузінова [и др.] ; 

заг. ред. В.П. Пастухов ; Академія адвокатури України. – К. : Магістр ХХІ 

сторіччя, 2005. – 272 с. 

359. Альтернативні способи вирішення трудових спорів [Текст] : навч. 

посіб. / Володимир Бурак [та ін.]; під ред. У. Гелльманна, П.Д. Пилипенка. – 

Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 171 

с. 

360. Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів 

[Текст] / упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 492 с. 

361. Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : 

збірник законодавчих та нормативно-правових актів / упоряд. В. М. Руденко ; 

Національна служба посередництва і примирення. – К.: Основа, 2000. – 688 с. 



401 

362. Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів 

[Текст] / Національна служба посередництва і примирення ; упоряд. В. М. 

Руденко. – К. : Основа, 2002. – 712 с. 

363. Методичні матеріали сторонам соціально-трудових відносин з 

питань здійснення заходів щодо сприяння вирішенню колективних трудових 

спорів [Текст] / Національна служба посередництва і примирення ; підгот. 

В.М. Руденко. – К. : Преса України, 2006. – 64 с. 

364. Міжнародний досвід вирішення колективних трудових спорів 

[Текст] / упоряд. С.П. Савчук ; Проект Міжнародної організації праці 

"Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці", 

Національна служба посередництва і примирення. – К. : Основа, 2003. – 407 

с. 

365. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика 

[Текст]: законодавство наводиться станом на 15 січня 2000 року / упоряд. 

В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. – К. : Істина, 2000. – 432 с. 

366. Слюсар А.М. Правові проблеми становлення законодавства 

України щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 

[Текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Слюсар Андрій 

Миколайович ; Національна юридична академія України. – Х., 1995. – 24 с. 

367. Сокол М.В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і 

конфліктів в Україні [Текст]: монографія / М.В. Сокол ; Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 207 с. 

368. Стадник М.П. Правове регулювання вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) [Текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.05 / Стадник Микола Петрович ; НАН України, Ін-т держави та права 

ім. В.М. Корецького. – К., 1998. – 16 с. 

369. Словник української мови: в 11 томах. – Том 9. – К. : Наукова 

думка, 1978. – 917 с. 

370. Словник української мови: у 11 т. – Том 4. – К. : Наук. думка, 

1973. – 840 с. 



402 

371. Лютов Н.Л. Понятие и предмет коллективных трудовых споров / 

Н.Л. Лютов // Гос-во и право. – 2003. – № 1. – С. 50-56. 

372. Гриценко Ю.М. Коллективные трудовые споры (правовой аспект): 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Ю.М. Гриценко. – М., 2000. – 165 с. 

373. Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах / В.И. 

Смолярчук. – М.: Юрид. лит., 1966. – 228 с. 

374. Іншин М.І. Трудові конфлікти 

та трудові спори у системі соціальних конфліктів / М.І. Іншин // Форум 

права. – 2006. – № 2. – С. 71-75. 

375. Трудові спори та порядок їх розгляду: навч. посіб. / авт.: П.А. 

Бущенко, А.М. Слюсар, Н.М. Швець та ін.; за заг. ред. В. В. Жернакова. – Х.: 

Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 110 с. 

376. Сучасний стан і проблеми існуючої системи вирішення трудових 

спорів в Україні. Додаток 1 до нової моделі. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nspp.gov.ua/images/.../dod1_do_nm.doc 

377. Узгоджувальна зустріч щодо стану соціально-трудових відносин 

у ПАТ «Львівська вугільна компанія» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8224:-

q-q&catid=18:2010-01-19-23-01-25&Itemid=11 

378. Відділення НСПП в Хмельницькій області сприяє вирішенню 

колективного трудового спору (конфлікту) у закладі охорони здоров’я 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8174:2

015-09-07-08-41-00&catid=18:2010-01-19-23-01-25&Itemid=11 

379. Проведено друге засідання примирної комісії з розгляду 

колективного трудового спору (конфлікту) на територіальному рівні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8115:2

015-08-20-13-36-43&catid=18:2010-01-19-23-01-25&Itemid=11 



403 

380. Трудовий арбітраж приступив до розгляду колективного 

трудового спору у відділі освіти Коропської райдержадміністрації 

Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8121:2

015-08-21-09-26-02&catid=18:2010-01-19-23-01-25&Itemid=11 

381. Трудовий арбітраж продовжив розгляд колективного трудового 

спору (конфлікту) у відділі освіти Коропської райдержадміністрації 

Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8143:2

015-08-28-07-41-20&catid=18:2010-01-19-23-01-25&Itemid=11 

382. Рішення у справі № 22ц-575/2010р. Апеляційного суду 

Полтавської області м. Полтава [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua/ 

383. Рішення у справі № 761/12575/15-ц Шевченківського районного 

суду м. Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/50236992 

384. Ухвала Рівненського міського суду Рівненської області у справі 

№ 569/13994/13-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/36578112 

385. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 

18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, № 42. – 

Ст. 492. 

386. Арсентьєва О.С. Правове регулювання соціального партнерства 

на етапі реформування трудового права України [Текст]: дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / Арсентьєва Олена Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. 

Даля. – Луганськ, 2010. – 182 с. 

387. Соціальна відповідальність [Текст]: навч. посіб. / [А. М. Колот та 

ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 519 с. 



404 

388. Комарницький В.І. Правові питання соціального партнерства в 

Україні [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Комарницький Вадим 

Іванович ; Черкаський ін-т управління. – Черкаси, 2001. – 199 с. 

389. Мірошниченко О.В. Методологічні проблеми удосконалення 

системи соціального партнерства в Україні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 

08.09.01 / Мірошниченко Олексій Валентинович ; НАН України, Рада по 

вивч. продукт. сил України. - К., 2004. - 233 с. 

390. Міщук М.О. Проблеми правового регулювання соціального 

партнерства у трудовому праві України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук : 12.00.05 / Міщук Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. 

391. Сорочишин М.В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері 

праці [Текст]: монографія / М.В. Сорочишин; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - 

Одеса: Юридична література, 2014. – 208 с. 

392. Трунова Г.А. Правове регулювання соціального партнерства в 

Україні [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Трунова Галина 

Анатоліївна; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – 

Чернівці, 2007. – 213 с. 

393. Трунова Г.А. Правове регулювання соціального партнерства в 

Україні [Текст]: монографія / Г. А. Трунова ; Чернівецький національний ун-

т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2009. – 200 с. 

394. Трюхан О.А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у 

сфері праці [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Трюхан 

Оксана Анатоліївна ; Одеська національна юридична академія. – О., 2006. – 

20 с. 

395. Целовальніченко Н.Є. Основні правові проблеми захисної 

функції трудового права в аспекті розвитку соціального партнерства на 

підприємстві [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 

Целовальніченко Наталія Євгеніївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – 

Луганськ, 2010. – 20 с. 



405 

396. Васильченко Н.В. Проблеми законодавчого забезпечення 

інституту соціального партнерства в Україні / Н.В. Васильченко // 

Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9 (189). – С. 43-47 

397. Більовський О.А. Основні напрями вдосконалення системи 

соціального партнерства в Україні. Аналітична записка. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/718/ 

398. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

підруч. / О.А. Грішнова. – 3-є вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 

559 c. 

399. Більовський О. Основні напрями вдосконалення системи 

соціального партнерства в Україні. Аналітична записка / О. Більовський 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/718/ 

400. Кинько Е.Н. Институт социального партнерства в Украине: 

параметры состояния и проблемы развития / Е.Н. Кинько. // Економічний 

простір. – 2008. – № 14. – С. 92-99. 

401. Гутуряк К.О. Сучасний стан соціального партнерства в Україні / 

К.О. Гутуряк // Соціум. Наука. Культурa: матеріли Міжнародної наукової 

інтернет-конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://intkonf.org/guturyak-ko-suchasniy-stan-sotsialnogo-partnerstva-v-ukrayini/ 

402. Акуліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні / О.В. 

Акуліна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С.116-

122. 

403. Шедяков В.Є. Роль соціального партнерства в забезпеченні 

системного рівня розвитку громадянського суспільства / В.Є. Шедяков // 

Віче. – 2012. – № 19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.viche.info/journal/3324/ 

404. Ярошенко О.М. Проект Трудового кодексу України – важливий 

етап реформування трудового законодавства / С.М. Прилипко, О.М. 

Ярошенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 14-21. 

405. Венедиктов В.С. Концептуальні під’їзди до кодифікації 



406 

трудового законодавства України / В.С. Венедиктов // Право і Безпека. – 

2002. – № 2. – С. 9-12. 

406. Социальные права: учебн. пособ. / под ред. В.М. Сырых. – М.: 

Юстицинформ, 2002. – 464 с. 

407. Постанова Зарічного районного суду м. Суми у справі № 

591/268/13-п, провадження № 3/591/86/13 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/50272813. 

408. Осадча Н.В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство 

у сфері праці до Європейського Союзу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / 

Н.В. Осадча. – К., 2014. – 193 с. 

409. Чанишева Г.І. Вплив міжнародних трудових норм на розвиток 

трудового права України (окремі питання) / Г.І. Чанишева // Підпр-во, госп-

во і право. – 2001. – № 5. – С. 67-70. 

410. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / А.І. 

Дмитрієв, В.І. Муравйов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 461 с. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/50272813

