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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сфера праці завжди виступала одним із 

найважливіших факторів, що визначали прогрес розвитку суспільства. У 

контексті цього об’єктивно зумовленою виступала необхідність вдалого та 

якісного врегулювання трудових правовідносин з боку державно-владних 

інституцій. Трудові відносини характеризуються широким та доволі близьким 

до економічної сфери суб’єктно-об’єктним наповненням, що вимагає 

посиленої уваги держави з метою сприяння ефективному співіснуванню та 

функціонуванню даних факторів. 

Одним із пріоритетних завдань держави у даному аспекті є 

забезпечення законності та належного правопорядку у сфері трудових 

відносин задля належної реалізації їх учасниками своїх прав та здійснення 

регламентованих обов’язків. У зв’язку з цим законодавець повинен діяти 

послідовно та виважено, формуючи цілісну систему законності, яка б 

комплексно врегульовувала усі сторони трудових відносин у державі. 

Законність у трудових правовідносинах має досить важливе значення, адже, 

якщо виходити із належності її до принципів трудового права, без її 

забезпечення та реалізації не можуть нормально втілюватися у життя 

трудові правовідносини. 

Трудові відносини є ключовим елементом економіки будь-якої країни та 

основною складовою усього комплексу суспільних відносин, оскільки саме від 

їх характеру й досконалості безпосередньо залежить якість життя громадян, 

продуктивність праці, соціальна злагода у суспільстві, а також інші фактори 

зростання життєвого рівня соціуму та рівня розвитку держави. Сьогодні в 

умовах євроінтеграційних процесів перед Україною постала гостра потреба у 

розробці та впровадженні нових підходів до трудових відносин, у тому числі й 

під впливом зарубіжного досвіду. Проблема його застосування у сфері 

забезпечення законності в трудових відносинах пов’язана з об’єктивними та 

суб’єктивними передумовами, які в реальному житті тісно пов’язані. 

Об’єктивну базу для європейської інтеграції у забезпеченні законності в 

трудових відносинах становлять конкретні вимоги Європейського Союзу щодо 

імплементації міжнародних стандартів у вітчизняну правову систему та 

недосконалість вітчизняного законодавства. Суб’єктивні причини полягають, 

передусім, у європейському виборі нашої держави. Однією із головних 

тенденцій втілення даної задачі є формування відкритої правової системи для 

взаємодії з міжнародним правом і впровадження у різноманітних сферах в 

інтересах держави міжнародних стандартів, принципів, концепцій та ідей, а 

також удосконалення вітчизняного законодавства на основі зарубіжного 

досвіду. 

У міру зміни економічної моделі державне втручання у трудові 

правовідносини суттєво обмежене і можливе лише за умови порушення 

відповідного трудового законодавства, при тому у межах, передбачених 

законами України. Це зумовлює необхідність дослідження та пошуку нових 
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моделей забезпечення законності у відносинах між працівниками й 

роботодавцями.  
Серед вчених, які раніше займалися дослідженням тематики 

забезпечення законності у трудових відносинах, заслуговують на увагу 

наступні: Н.А. Абузярова, В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, 

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

Л.П. Грузінова, Ю.М. Гришина, О.А. Губська, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, 

М.І. Іншин, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, Н.О. Мельничук, 

С.С. Лукаш, В.Я. Мацюк, І.П. Малютіна, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.В. Тищенко, Г.І. 

Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Численні наукові дослідження законності у трудових правовідносинах 

знайшли своє відображення переважно в підручниках з трудового права, де 

законність розглядається як один із загальноправових принципів трудового 

права, а визначення даної дефініції зазвичай є дуже подібним у працях всіх 

науковців. Таким чином, досі у доктрині трудового права проблематика 

правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах не 

була предметом ґрунтовного дослідження, що й обумовлює її актуальність. 

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

Дисертація виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» згідно з 

кафедральною темою «Адміністративний метод правового регулювання у 

фінансових, адміністративних та трудових відносинах» (державний 

реєстраційний номер 0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити поняття й ознаки законності у трудових відносинах; 

 дослідити генезис правового регулювання законності у трудових 

відносинах; 

 з’ясувати сутність та специфіку правового регулювання законності у 

трудових відносинах; 

 розкрити мету, завдання, функції та гарантії законності у трудових 

відносинах; 
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 здійснити аналіз сучасного стану правового регулювання законності у 

трудових відносинах; 

 вивести зміст механізму правового забезпечення законності у трудових 

відносинах; 

 конкретизувати значення та особливості механізму правового 

забезпечення законності у трудових відносинах; 

 виділити структуру механізму правового забезпечення законності у 

трудових відносинах та її складові елементи; 

 виокремити теоретико-практичні проблеми правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах; 

 деталізувати проблеми правового регулювання реалізації законності у 

трудових відносинах та проблеми захисту трудових прав в Україні; 

 запропонувати тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах; 

 здійснити аналіз європейської інтеграції у забезпеченні законності у 

трудових відносинах; 

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення зарубіжного 

досвіду забезпечення законності у трудових відносинах. 

Об’єктом дослідження є відносини, що пов’язані із забезпечення 

законності у сфері праці.  

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах. 

Методи дослідження. Належний ступінь наукової обґрунтованості і 

достовірності результатів дослідження забезпечено використанням як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання правових явищ, а саме: 

діалектичного, порівняльно-правового, структурного, історико-правового, 

логіко-семантичного та ін. 

Методологічною основою наукового дослідження є діалектичний метод 

пізнання правових явищ, який дозволив вирішити поставлені завдання щодо 

аналізу теоретико-практичних проблем законності у трудових відносинах. 

Використання структурного методу виявилося найбільш ефективним при 

визначенні завдань, функцій законності у трудових відносинах, принципів та 

гарантій правового регулювання законності у трудових відносинах (пп. 1.3; 

1.4; 2.3), а також дозволило зробити аналіз елементів структури механізму 

правового забезпечення законності у трудових відносинах (п. 3.2). Історико-

правовий метод наукового дослідження застосовано для з’ясування 

особливостей становлення та розвитку правового регулювання законності у 

трудових відносинах (п. 1.2). Завдяки методу порівняльно-правового аналізу 

проведено загальнотеоретичну характеристику щодо забезпечення законності 

у трудових відносинах у контексті євроінтеграції України та проаналізовано 

зарубіжний досвід забезпечення законності у трудових відносинах (пп. 5.2; 

5.3). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат 

в означеній сфері (пп. 1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.3), а використання формально-
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логічного методу та методу моделювання допомогло сформулювати 

пропозиції щодо вирішення проблем правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах, а також обґрунтувати тенденції подальшого 

розвитку правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах (пп. 4.1; 4.2; 5.1). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретико-

правових проблем правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах. У результаті проведеного дослідження розроблено відповідну 

концепцію, сформульовано низку нових наукових положень та висновків, 

запропонованих особисто автором. Основними з них є такі: 

уперше: 

 визначено, що захист трудових прав найманих працівників в 

Україні зустрічається із такими базовими проблемами, які випливають із 

недодержання режиму законності: 1) недоліки правової бази у сфері 

юридичної відповідальності, яка продовжує знаходитись на стадії 

формування та розвитку; 2) неврегулювання окремих аспектів трудових 

правовідносин, які особливо потребують такого регулювання у міру ризиків 

для трудових прав найманих працівників; 3) неналежне організаційне 

забезпечення виконання наявного законодавства; 4) затягування із 

прийняттям нового Трудового кодексу України, яким повинна бути 

завершена реформа трудових правовідносин; 

 сформульовано поняття «функції зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax» 

як ocнoвнi зaгaльнi нaпpямки її регулятивного впливу нa тpудoвi вiднocини, 

щo виpaжaють cутнicть тa coцiaльнe пpизнaчeння зaкoннocтi як ocoбливoгo 

cуcпiльнo-пpaвoвoгo peжиму i peaлiзуютьcя упoвнoвaжeними cуб’єктaми чepeз 

дiяльнicть у cфepi праці задля досягнення мети та здійснення завдань 

законності у трудових відносинах; 

 виділено ознаки законності у трудових відносинах, якими є такі: 

1) забезпечується державним наглядом, контролем, а також можливістю 

звернення до компетентних органів; 2) при реалізації в сфері трудових 

правовідносин трансформується в правопорядок; 3) характеризується 

наявністю ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що 

регулюють трудові відносини; 4) законність можлива лише за умови 

виникнення трудових правовідносин; 

 узагальнено особливості правового забезпечення реалізації 

законності у трудових правовідносинах, якими є наступні: 1) реалізується як 

органами державної влади, так і суб’єктами – учасниками трудових 

правовідносин; 2) найбільш зацікавленим суб’єктом у реалізації законності є 

найманий працівник; 3) наймані працівники можуть реалізувати законність у 

трудових правовідносинах як самостійно, так і через профспілкові організації, 

які серед суб’єктів трудових правовідносин мають найбільшу сукупність 

інструментів-повноважень; 4) правове забезпечення реалізації законності 

врегульовано як у КЗпП (майбутньому ТК), інших законодавчих актах 
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трудового законодавства, так і в законодавчих актах інших галузей; 5) правове 

забезпечення реалізації законності у трудових правовідносинах можна 

охарактеризувати як належне; 

 визначено завдання законності у трудових відносинах як особливих 

конкретно визначених програмних засад забезпечення належного 

правопорядку та дії норм законодавчих нормативно-правових актів на 

учасників трудових правовідносин, які реалізуються шляхом створення 

ефективного трудового законодавства та належної його реалізації; 

 узагальнено систему особливостей механізму правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, які полягають у 

наступному: 1) розгалуженій структурі елементів механізму; 2) поєднанні 

інституційної та правової складової; 3) включенні в себе таких елементів, як 

захист, охорона, реалізація, гарантування та поновлення; 4) для практичного 

застосування механізму не обов’язковим є порушення конкретного трудового 

права, а достатньо порушення будь-якого положення трудового законодавства, 

яке прямо не впливає на трудові права та інтереси найманих працівників чи 

роботодавців; 5) переважанні трудових прав найманих працівників, що 

випливає із режиму законності; 6) забезпеченні не лише органами державної 

влади, але й учасниками трудових правовідносин, із яких особливу роль 

відіграють профспілки та об’єднання роботодавців; 7) поширенні режиму 

законності і на локальне регулювання на рівні підприємства, а також на 

дотримання положень трудових договорів, якщо це не суперечить нормам 

законодавства України; 

 сформульовано перелік завдань зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax, а 

саме: зaбeзпeчeння пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa їx нaлeжнoї 

peaлiзaцiї; зaбeзпeчeння гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa мiж coбoю; cпpияння вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx 

пpaвoвiднocин Кoнcтитуцiї Укpaїни; нaлaгoджeння eфeктивнoї дiяльнocтi 

opгaнiв дepжaвнoї влaди, щo нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx 

пpaвoвiднocин, вiдпoвiднo дo aктiв чиннoгo зaкoнoдaвcтвa; cпpияння 

пoбудoвi пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiї зacaд функцioнувaння 

гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa; фopмувaння нaлeжнoгo piвня пpaвoвoї культуpи 

тa пpaвocвiдoмocтi в учacникiв тpудoвиx вiднocин; вcтaнoвлeння нeoбxiднoгo 

piвня дoдepжaння учacникaми тpудoвиx вiднocин пpипиciв зaкoнoдaвcтвa тa 

дocягнeння пpaвoпopядку у cфepi пpaцi; 

удосконалено: 

 трактування поняття законності у трудових правовідносинах, під 

яким запропоновано розуміти принцип, метод, режим та/або комплексне 

правове явище, що визначає прямий зв’язок між прийнятими нормами 

трудового права та засобами і способами контролю, нагляду, заохочення, 

примусу, можливостями звернення до компетентних державних органів щодо 

регулювання сфери праці з метою встановлення тристоронньої взаємодії 

держави, роботодавців та працівників у процесі забезпечення і реалізації норм 

трудового права; 
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 пропозиції щодо розгляду проблем правового регулювання реалізації 

законності у трудових правовідносинах, а саме: 1) доповнити ч. 1 ст. 371 

проекту Трудового кодексу України наступним положенням: «Комісія з 

трудових спорів може утворюватися за домовленістю між об’єднаннями 

роботодавців та профспілками. У такому разі юрисдикція комісії з трудових 

спорів поширюється виключно на тих роботодавців, які дали згоду на 

утворення такої комісії чи в подальшому визнали юрисдикцію відповідної 

комісії та приєдналися до неї як учасники. У випадку утворення комісії з 

трудових спорів об’єднаннями роботодавців та профспілок вона може діяти у 

статусі окремої юридичної особи або в межах організації профспілки. 

Фінансування діяльності комісії здійснюється за домовленістю об’єднання 

роботодавців та профспілок, а за відсутності такої домовленості – на 

паритетних засадах»; 2) доповнити ст. 379 проекту Трудового кодексу України 

ч. 2 наступного змісту: «Якщо протягом встановленого строку рішення комісії 

з трудових спорів не було виконано у добровільному порядку, останнє 

підлягає примусовому виконанню»; 3) доповнити ст. 376 проекту Трудового 

кодексу України ч. 5, яка містить таке положення: «Комісія з трудових спорів 

вживає можливих та доцільних заходів для примирення сторін і пошуку 

консенсусу перед прийняттям рішення по суті трудового спору»; 

 деталізацію складових тенденції забезпечення законності у трудових 

відносинах, один із суб’єктів яких є іноземним, що включає: 1) забезпечення 

законності у трудових відносинах, у яких працівник є іноземним; 2) 

забезпечення законності у трудових відносинах, у яких роботодавець є 

іноземним; 3) забезпечення законності у трудових відносинах громадян 

України, які працюють за межами України; 

 характеристику наступних соціальних та спеціально-юридичних 

факторів забезпечення законності: закріплення основ права на працю, які 

фактично породжують трудові правовідносини, в Конституції України; 

відповідність чинного трудового законодавства Конституції України; 

відповідність локальних трудоправових актів галузевому законодавству та 

Конституції України; право громадян на судовий захист своїх трудових прав; 

розвинута система трудового законодавства та підзаконних нормативно-

правових актів, їх узгодженість; стабільність трудових правовідносин; високий 

рівень правосвідомості суб’єктів трудових відносин; 

 групування тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах, якими 

названо наступні: 1) забезпечення недискримінації працівників за ознаками 

статі, раси, політичних переконань та інших обставин, у тому числі рівне 

ставлення до чоловіків та жінок; 2) забезпечення рівності прав працівників 

і роботодавців, балансу їх інтересів й інтересів держави; 3)  забезпечення 

диференціації правового регулювання праці; 4) забезпечення правових 

умов для узгодження інтересів працівника, роботодавця та держави; 

5) забезпечення правового регулювання охорони праці та попередження 

масових звільнень; 6) європейська інтеграція у забезпеченні законності в 
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трудових відносинах та використання зарубіжного досвіду забезпечення 

законності у трудових відносинах;  

 обґрунтування, що шведська модель організації трудових відносин 

характеризується наступними ознаками: 1) держава здійснює лише 

законотворчу функцію; 2) активна роль держави виявляється в розробці та 

здійсненні програм, які стосуються ринку праці; 3) законність у трудових 

відносинах не є першочерговим завданням, адже сторони передусім досягають 

компромісу завдяки соціальному партнерству; 4) у державі діє спеціальний суд 

для вирішення трудових спорів і забезпечення законності у трудових 

правовідносинах; 

 розуміння того, що тенденція заборони примусової праці на сьогодні 

полягає у наступному: 1) встановленні випадків, за яких заборона примусової 

праці кваліфікується як порушення законності у трудових відносинах; 2) 

встановленні випадків, за яких дії роботодавця не вважаються примусовою 

працею; 3) наближенні змісту норм, що встановлюють заборону примусової 

праці, до змісту міжнародних договорів та угод, учасником яких є Україна; 

дістали подальшого розвитку: 

 етапізація становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах, яка включає такі періоди: 1) 1835–1913 рр.; 2) 1913–1922 рр.; 

3) 1922 р. – 30-ті рр. ХХ ст.; 4) 30-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.; 5) 1991 р. – нинішній 

час; 

 аргументація, що на предмет офіційної зайнятості, дотримання 

вимог трудового законодавства щодо робочого часу та часу відпочинку, 

виплати заробітної плати у повному обсязі із сплатою усіх передбачених 

законодавством платежів та соціальних внесків було б доцільно здійснювати 

перевірку, по-перше, без попереднього повідомлення роботодавця про це, по-

друге, із застосуванням у поєднанні з інспектуванням інших форм контролю 

та нагляду, у тому числі перманентного, по-третє, важливо розширити 

підстави для здійснення позапланових заходів контролю та використання 

нестандартних форм контролю не лише фактом звернення працівників про 

порушення їх прав та законних інтересів, а й самою обґрунтованою підозрою 

існування ризиків такого порушення; 

 характеристику проблеми попередження масових звільнень, яка 

полягає у тому, що у чинному Кодексі законів про працю України не 

встановлено ні процедури масового вивільнення, ні умов, за яких воно може 

відбуватись, ні можливих способів вирішення даної ситуації; 

 узагальнення, що у доктрині трудового права тенденції 

забезпечення законності у трудових відносинах є концептуально 

спрямованими на вдосконалення трудового законодавства у цілому щодо: 

мінімального використання бланкетних норм; переходу на колективно-

договірне регулювання; спрямування на забезпечення функціонування 

ринкової економіки; рівноваги інтересів найманих працівників і роботодавців; 

 положення про те, що країни англосаксонської моделі, зокрема 

Велика Британія, не є вдалим прикладом для України у контексті запозичення 



8 

досвіду щодо забезпечення законності у трудових відносинах. Обґрунтовано 

це тим, що надання широких прав і свобод роботодавцям у декількох проектах 

Трудового кодексу України викликало широке громадське обурення. 

Централізована система управління зайнятістю та боротьби з безробіттям у 

нашій державі існує і її ліквідація на сьогодні не розглядається; 

 твердження про те, що необхідно врегулювати питання 

нестандартних форм зайнятості в окремій главі Трудового кодексу України, а 

також більш детально визначити питання регулювання проходження 

випробування та зайнятості, що поєднується з виробничим навчанням. З цією 

метою слід провести окремі комплексні наукові та фахові дослідження, в ході 

яких розробити відповідні доповнення до законопроекту; 

 конкретизація того, що недоліком чинного трудового законодавства є 

неналежне регулювання нормативно встановлених принципів, які повинні 

відображатися у трудових правовідносинах, адже їх пряме закріплення робить 

дотримання таких принципів елементом законності, а порушення відповідних 

принципів у суспільних відносинах дозволяє стверджувати про те, що 

законність у цьому конкретному випадку забезпеченою не була. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

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

трудового права щодо системних знань про проблеми правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах; 

– у правотворчості – з метою розробки нових та удосконалення чинних 

нормативно-правових актів з питань забезпечення законності у трудових 

відносинах; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень забезпечення законності у сфері праці; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

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

«Трудове право України», «Проблеми трудового права» у вищих юридичних 

закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних 

рекомендацій та підготовці робочих програм, планів, підручників, навчальної 

і прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно, усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора, отримані дисертантом особисто. Усі 

наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 
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І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях : 

«Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 

2015 року), «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 року), 

«Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Київ, 23–24 липня 2015 року), «Актуальні проблеми сучасного 

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

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

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

11 березня 2016 року), «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку 

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

розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» 

(м. Київ, 20 квітня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, сімнадцяти статтях, 

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

наукових виданнях іншої держави, а також в десяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

396 сторінок. Список використаних джерел складається із 391 найменування і 

займає 42 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

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

та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

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

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика законності у 

трудових відносинах» містить 4 підрозділи, що присвячені наданню 

наукової інтерпретації законності у трудових відносинах, генезису 

правового регулювання законності у трудових відносинах, визначенню 

мети і завдань зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax та їх функцій. 
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У підрозділі 1.1 «Поняття та сутність законності у трудових 

відносинах» встановлено, що правова держава залежить від законності усіх 

правовідносин у суспільстві, в тому числі трудових правовідносин, оскільки 

праця є фундаментальною категорією для забезпечення життєдіяльності 

працівника та його сім’ї. 

Встановлено, що законність – це принцип, метод, режим та/або 

комплексне правове явище, що визначає прямий зв’язок між правом і 

державою шляхом встановлення останньою засобів і способів контролю, 

нагляду, заохочення, примусу, можливості звернення до компетентних 

державних органів тощо задля прийняття нових, забезпечення та реалізації 

виконання діючих норм законодавства. 

Законність у сфері трудових відносин має безпосереднє відношення 

до державного та суспільного контролю за дотриманням працівниками 

права на працю і можливостями його реалізації. Законність у трудових 

відносинах рівнозначно залежить від тристоронньої взаємодії суб’єктів 

соціального діалогу в Україні: держави, роботодавців та працівників.  

Відзначено, що першою ознакою законності у трудових 

правовідносинах є те, що законність забезпечується державним наглядом, 

контролем, а також можливістю звернення до компетентних органів . 

Нагляд і контроль, забезпечуючи ефективність дотримання трудового 

законодавства, тим самим гарантують законність у трудових відносинах. 

Оскільки законність являє собою і систему нормативно-правових актів як 

таких, і забезпечення виконання норм цих актів суб’єктами трудових 

відносин посередництвом нагляду та контролю за цим процесом, то за її 

допомогою трудові відносини стають ефективними. 

Визначено, що другою ознакою законності у трудових відносинах є те, 

що при реалізації у сфері трудових правовідносин законність трансформується 

в правопорядок. Вона вказує на те, наскільки злагоджено діють усі засоби та 

способи забезпечення законності у трудових правовідносинах. 

Наступною ознакою законності у трудових відносинах є наявність 

ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що регулюють 

трудові відносини. Вона демонструє, що для забезпечення законності у 

трудових відносинах необхідно побудувати злагоджений механізм 

підпорядкування нормативно-правових актів у залежності від юридичної 

сили. 

У підрозділі 1.2 «Генезис правового регулювання законності у трудових 

відносинах» зазначено, що як правова категорія поняття «законність» почало 

досліджуватися досить давно, його намагалися трактувати найвидатніші 

філософи та державні діячі. Відзначено також, що законність розглядалася 

далеко не в аспекті трудових правовідносин, яких на той час ще не було 

встановлено, а як верховенство закону. 

Резюмовано, що першим етапом становлення і розвитку законності у 

трудових правовідносинах є період з 1835 року по 1913 рік. У сфері трудових 

відносин було здійснено значне реформування, яке дозволило впорядкувати 
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відносини та дещо вивести їх із сфери регулювання цивільного права. Саме на 

цьому етапі становлення законності у трудових відносинах з’явилася певна 

системність, зв’язок між державою, роботодавцем та працівником за рахунок 

виходу регулювання правовідносин у сфері праці із рамок виключно примусу 

робітників на рівень взаємодії, яка підвищувала рівень законності. Таким 

чином, перший етап становлення і розвитку законності у трудових 

правовідносинах є початком покращення умов праці трудящих шляхом 

прийняття низки законів фабричного законодавства. Загальний рівень 

законності у трудових відносинах на цьому етапі став значно вищим, оскільки 

поступово у сферу трудових правовідносин почали проникати гуманність та 

бажання взаємодії, які виражалися у покращенні умов праці робітників, 

зокрема працюючих малолітніх. 

Другий етап становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах бере свій початок від 1913 року і закінчується 1922 року. На 

зміну монархічному правлінню, за якого переважало фабричне законодавство 

з його буржуазними особливостями, прийшли пролетарі із соціалістичною 

політикою, зокрема з намірами підтримки трудового класу. Зазначимо, що 

провести швидку трансформацію сфери трудових відносин більшовикам не 

вдалося, а більшість нових норм трудового законодавства приймалися на 

основі попередньої нормативної бази. Щодо стану законності у трудових 

відносинах, то політика у цій сфері стала ще більш жорсткою, хоча певні 

моменти, наприклад, тривалість робочого часу, мали позитивне значення для 

робітників. 

Третій етап становлення та розвитку законності у трудових відносинах 

охоплює проміжок часу з 1922 року по 30-ті роки ХХ ст. Помітне послаблення 

державного тиску сприяло покращенню результатів праці на підприємствах, 

адже працівники почали відчувати цінність своєї праці і користуватися 

наданим державою правом обирати вид та сферу діяльності. Саме в цей період 

держава почала закладати основи особливого ставлення до праці жінок (у тому 

числі вагітних), дітей, інвалідів та ін. Це свідчить про ще один показник 

гуманізації суспільства та державної політики в цьому напрямі. Якщо 

розглядати прийняті наприкінці 20-х рр. ХХ ст. нормативно-правові акти, то 

може скластися враження, що політика держави на шляху побудови рівності та 

справедливості у сфері трудових відносин була однозначно позитивною, але 

таке враження є оманливим, адже з часом це призвело до тотального 

державного контролю, де людська праця стала засобом досягнення високих 

економічних результатів, і жорсткого посилення законності у трудових 

відносинах. Починаючи з 30-х рр. ХХ ст., нагляд та контроль у сфері праці 

було посилено, а, незважаючи на попередньо прийняті норми щодо зниження 

рівня примусу до праці, він, як і раніше, вдало використовувався, особливо на 

державних підприємствах. Один із найбільш цивілізованих засобів законності 

у трудових відносинах – заохочення – також почав поступово вводитися, що в 

комплексі свідчить про значне підвищення рівня законності у трудових 

відносинах. 
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Четвертий етап становлення та розвитку законності у трудових 

відносинах охоплює хронологічні рамки від 30-х рр. ХХ ст. до моменту 

здобуття незалежності Україною в 1991 році. Тривалість даного часового 

проміжку пояснюється тим, що з початку 30-х рр. ХХ ст. стан законності у 

трудових відносинах фактично не змінювався, а всі трансформації в цій 

сфері пов’язані більше із подіями історичними: Великою Вітчизняною 

війною, зміною лідерів Комуністичної партії Радянського Союзу, 

міжнародними відносинами тощо – ніж із суттєвими змінами у сфері 

трудових відносин. 

Жорсткий централізм сприяв забезпеченню високого рівня законності 

у трудових правовідносинах. Таким чином, інститут трудового договору 

вже не мав такого важливого значення як раніше. За умов, коли держава 

виступає абсолютним монополістом сфери трудових відносин і зацікавлена 

у високій результативності праці більше, ніж тоді, коли вона виконує 

функції лише нагляду та контролю, нехтується необхідність бути лояльним 

до працівників. 

П’ятим етапом становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах є проміжок часу від моменту здобуття Україною 

незалежності і до сьогодення. Введення у трудове законодавство поняття 

«трудовий договір» – це свідчення того, що сфера трудових відносин 

новоствореної держави буде розвиватися кардинально іншим шляхом, ніж це 

відбувалося в роки СРСР. За адміністративно-командної системи управління 

значення трудових договорів було меншим, ніж за ринкової економіки, курс на 

побудову якої був взятий Україною фактично одразу ж. Аналіз даного етапу 

показав, що порівняно із попередніми періодами відбулося суттєве 

покращення становища працівників, які отримали більші можливості щодо 

участі в процесі забезпечення законності. Зокрема важливим є негативне 

ставлення законодавця до примусу у сфері праці, а також те, що у процесі 

здійснення контролю активно застосовується практика участі громадян. 

У підрозділі 1.3 «Мeтa і зaвдaння зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax» 

вказано, що зaкoннicть у тpудoвoму пpaвi – цe нeoбxiдний cуcпiльнo-

пoлiтичний peжим, який cклaдaєтьcя у дepжaвi нa ocнoвi cувopoгo дoтpимaння 

пpaвoвиx нopм уciмa cуб’єктaми тpудoвиx пpaвoвiднocин, узгoджeння 

пpaвoвиx aктiв тpудoвoгo пpaвa мiж coбoю, пepeдбaчeння eфeктивниx 

peгулятивниx мexaнiзмiв, юpидичнoї вiдпoвiдaльнocтi зa дiяння нeгaтивнoгo 

xapaктepу тoщo. 

Мeтa зaкoннocтi у тpудoвoму пpaвi пoлягaє у вcтaнoвлeннi нaлeжнoгo 

piвня пpaвoпopядку у тpудoвиx пpaвoвiднocинax, пpи якoму уci їx cуб’єкти 

нeуxильнo дoтpимуютьcя тa викoнують пpипиcи чиннoгo тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa, мaють змoгу бeзпepeшкoднo peaлiзувaти cвoї тpудoвi пpaвa, 

здiйcнити визнaчeнi oбoв’язки, cпpияти нaлaгoджeнню eфeктивнoї cиcтeми 

взaємoвiднocин мiж oкpeмими учacникaми у cфepi тpудoвиx вiднocин. Мета 

законності у трудових відносинах носить специфічний характер у зв’язку із 

своєю пов’язаністю зі сферою праці та трудовою діяльністю людини. 
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Досягнення такої мети зумовлює формування складного шляху реалізації 

певних, чітко визначених кроків. 

Резюмовано, що зaбeзпeчeння пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa 

їx нaлeжнoї реалізації здійснюється шляхом формування ефективного 

державно-правового механізму, а також існування системи незалежних 

гарантій трудових прав. Зaбeзпeчeння гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв 

тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa мiж собою є завданнями виключно держави та 

повинне кореспондувати її законодавчій функції. Створення чіткої системи 

правових норм у межах певної галузі, уникнення колізій, недоліків юридичної 

техніки, зворотної дії норм у часі сприятиме їх коректному застосуванню у тих 

чи інших правовідносинах без виникнення непорозумінь. Спpияння 

вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин Кoнcтитуцiї Укpaїни 

повинне забезпечуватись примусовим механізмом держави при залученні 

засобів громадського контролю. Нaлaгoджeння eфeктивнoї дiяльнocтi opгaнiв 

дepжaвнoї влaди, щo нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx пpaвoвiднocин, 

вiдпoвiднo дo aктiв чиннoгo зaкoнoдaвcтвa також повинне виступати одним із 

першочергових завдань держави, а саме її законодавчого, правозахисного та 

контролюючого апарату. Пoбудoва пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiя зacaд 

функцioнувaння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa є кінцевою ціллю 

функціонування будь-якого державно-владного формування, тому вона 

вимагає посиленої уваги та неухильного дотримання правових норм з боку 

усіх учасників трудових правовідносин. 

У підрозділі 1.4 «Класифікація функцій зaкoннocтi у тpудoвиx 

вiднocинax» обґрунтовано, що функції трудового права – це об’єктивно 

обумовлені та необхідні напрями регулятивного впливу правових норм на 

поведінку учасників трудових відносин у процесі їх участі у трудових та 

суміжних з ними відносинах з метою досягнення завдань галузі трудового 

права, а також формування належного правопорядку у сфері праці. 

Пepшoю із функцiй законності у трудових відносинах є peгулятивнa, змicт 

якoї пoлягaє в opiєнтaцiї вcix учacникiв тpудoвиx вiднocин нa здiйcнeння 

пpaвoмipниx юpидичнo знaчущиx дiй (пoвeдiнки, дiяльнocтi) в oкpeмиx cфepax 

тpудoвoгo пpaвa. Нa вiдмiну вiд peгулятивнoї функцiї пpaвa, щo пoлягaє у 

визнaчeннi нaпpямкiв йoгo впливу нa пoвeдiнку cуб’єктiв cуcпiльниx вiднocин, 

peгулятивнa функцiя зaкoннocтi визначає конкретний oбcяг тa змicт їx дiй у 

cфepi як пpийняття, тaк i peaлiзaцiї пpaвa. Ocoбливicть peгулятивнoї функцiї 

зaкoннocтi виявляєтьcя в тoму, щo її здiйcнeння нe виключaє нeoбxiднocтi дiй 

cуб’єктiв тpудoвиx вiднocин i пoзa мeжaми peaлiзaцiї кoнкpeтниx нopм пpaвa. 

Цe cтaє пoмiтним у пpoцeci пpaвoзacтocувaння пpи пoдoлaннi пpoгaлин у 

пpaвi, кoли iндивiдуaльнo-пpaвoвe piшeння мoжe пpиймaтиcь opгaнaми 

дepжaви нa пiдcтaвi дуxу тa пpинципiв зaкoнoдaвcтвa. У тaкoму випaдку пpямa 

дiя пpинципу зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax зaмiнює вiдcутню нopму 

пpaвa. 

Вaжливe мicцe в cиcтeмi функцiй зaкoннocтi тpудoвиx вiднocин пociдaє 

функцiя зaбeзпeчeння вepxoвeнcтвa зaкoну. Зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax 
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влacтивa функцiя гумaнiзaцiї cуcпiльниx вiднocин. Суть виховної функції у 

досліджуваному контексті полягає у поширенні ідей щодо підвищення рівня 

правової культури та правосвідомості учасників трудових відносин, подолання 

правових явищ деструктивного характеру, наприклад, правового нігілізму 

тощо. У результаті реалізації даної функції можливо сформувати на 

належному рівні громадянське суспільство та забезпечити необхідний 

правопорядок шляхом втілення засад законності. 

Захисна функція законності у трудових відносинах проявляється в 

обов’язках державних органів забезпечити дотримання усіма роботодавцями 

прав і свобод людини і громадянина у сфері праці. У зв’язку з цим з метою 

захисту прав та інтересів роботодавців і працівників можуть бути створені 

необхідні представницькі органи та організації. При цьому їх діяльність 

повинна вписуватись у рамки захисту прав та інтересів учасників трудових 

відносин. 

Розділ 2 «Зміст правового регулювання законності у трудових 

відносинах» містить 3 підрозділи, що визначають специфіку правового 

регулювання законності у трудових відносинах, аналізують особливості його 

сучасного стану, а також принципи та гарантії правового регулювання 

законності у трудових відносинах. 

У підрозділі 2.1 «Специфіка правового регулювання законності у 

трудових відносинах» аргументовано, що у зв’язку з переходом від тотального 

державного регулювання трудових правовідносин до методу поєднання 

держаного й приватного регулювання змінюється й правове регулювання 

законності у відповідних правовідносинах. Адже при переважанні державного 

регулювання в досліджуваних суспільних відносинах режим законності 

суттєво легше забезпечити, ніж у випадку, коли значний обсяг прав та 

обов’язків встановлюється на локальному та/або договірному рівні і не 

залежить від волі держави, за винятком встановлення певних мінімальних 

гарантій та меж, за які сторони не можуть виходити. У такому разі сам зміст 

полягатиме не у встановленні безпосередньо законності шляхом прямого 

імперативного регулюючого впливу, а у створенні умов, які гарантуватимуть 

законність у приватних правовідносинах при мінімальному державному 

втручанні. Таким чином, правове регулювання законності проявлятиметься, 

по-перше, у встановленні механізму реалізації норм трудового права у 

суспільних правовідносинах, по-друге, у нормативному законодавчому 

встановленні правил поєднання регулюючого впливу норм трудового права та 

інших актів локального й договірного характеру. Тому визначення 

співвідношення положень законодавчого й локального та/або договірного 

регулювання праці і пов’язаних з нею правовідносин також слід вважати 

невід’ємним елементом змісту досліджуваного поняття. Основна суть 

останнього полягає у визначенні правил застосування норми закону, яка не 

співвідноситься із підзаконним нормативно-правовим регулюванням. 

Обґрунтовано, що законність є режимом, який випливає із державного 

правового регулювання й полягає у дотриманні положень норм законодавства, 
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які є формою державного регулювання, у договірному регулюванні трудових 

правовідносин, котрі мають бути відображені у поведінці суб’єктів таких 

правовідносин, зокрема шляхом виконання приписів законодавства, ухилення 

від вчинення протиправних дій тощо. 

Правове регулювання законності, яка хоч і повинна відображатися як у 

положеннях законодавства, так і в положеннях актів колективного та 

індивідуального правового регулювання, забезпечується шляхом встановлення 

норм, які гарантують цей режим, принцип та метод правового регулювання 

трудових правовідносин. Зазначені норми зазвичай мають загальний 

законодавчий характер та за природою являють собою норми-принципи та 

норми-гарантії. Однак вони не лише встановлюють основні засади, якими 

керуються сторони трудових правовідносин, але й забезпечують конкретний 

механізм фактичного правового впливу положень трудового законодавства та 

інших актів системи правового регулювання трудових правовідносин на 

систему суспільних відносин з приводу використання праці як об’єкта 

трудового договору. 

Констатовано, що у системі правового регулювання найбільш 

характерним проявом законності є беззаперечне дотримання положень законів 

в індивідуальному та договірному правовому регулюванні, натомість 

договірне колективне й індивідуальне правове регулювання трудових 

правовідносин повинне або ж покращувати соціальні й правові аспекти праці 

найманих працівників, або ж, як мінімум, не порушувати ключові гарантії. 

Однак слід резюмувати, що не порушує законності врегулювання тих чи інших 

особливостей у сфері праці за допомогою трудового договору з покладенням 

на найманого працівника певних обов’язків, якщо виконання таких положень 

жодним чином не суперечить базовим законодавчим гарантіям у сфері 

трудової діяльності. 

Законність у трудових правовідносинах має двосторонній характер і 

забезпечує дотримання положень трудового законодавства, актів локального 

правового регулювання та індивідуальних трудових договорів як з боку 

роботодавця, так і з боку найманого працівника. Тому положення локальних 

актів, спрямованих на дотримання законності, якщо вони не суперечать 

законодавству, є прийнятними, незважаючи на те, що останні по суті можуть 

не відповідати правовим суб’єктивним інтересам найманого працівника. При 

цьому мова здебільшого йде не про встановлення нових підстав 

відповідальності чи її особливостей, а про упорядкування відповідних 

правовідносин на підприємстві, в установі й організації та деталізацію 

загального законодавства, яке не містить чітких підстав для несення такої 

відповідальності. 

У підрозділі 2.2 «Сучасний стан правового регулювання законності у 

трудових відносинах» зазначено, що ідеї верховенства права й законності 

взаємопов’язані, однак це не заперечує позитивістського підходу до 

регулювання прав людини чи правової системи України. Більше того, принцип 

верховенства права та окремі його елементи, як і елементи принципу 
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законності, встановлені у Конституції України, трудовому законодавстві 

України, інших нормативно-правових актах, які мають вплив на трудові та 

пов’язані з ними суспільні відносини, зокрема у частині механізмів захисту 

суб’єктивних трудових прав та інтересів. 

У нашій правовій системі верховенство права можна визначити як 

частину режиму й принципу законності, а законність – і як метод регулювання, 

і як принцип, і як режим – можна трактувати як елемент принципу 

верховенства права, який повинен пронизувати усі сфери соціального життя у 

правовій державі. 

КЗпП є центральним комплексним законодавчим документом, який слід 

вважати основою визначення законності у будь-яких трудових 

правовідносинах. Інші ж акти повинні відповідати даному Кодексу або 

обґрунтовано встановлювати диференційоване правове регулювання, яке 

випливає з особливостей трудових правовідносин за участю різних категорій 

найманих працівників. 

Важливим у правовому регулюванні законності є встановлення засобів її 

забезпечення, зокрема відповідальності сторін за порушення законодавства, 

гарантій законності, системи компетентних органів, до яких сторони можуть 

звернутися за захистом своїх прав та законних інтересів, а також правових 

основ нагляду й контролю за додержанням законодавства у сфері праці. 

У підрозділі 2.3 «Види принципів та гарантій правового регулювання 

законності у трудових відносинах» відзначено, що принципи правового 

регулювання законності в основному можна розглядати як те, що лежить в 

основі такого правового регулювання, його засаднича ідея, так і те, як 

проявляються відповідні основні ідеї, що нормативно виражені у суспільних 

відносинах, зокрема трудових. Під принципом слід розуміти ті основні ідеї й 

положення, що лежать в основі прояву законності у трудових правовідносинах 

та правовому регулюванні даного режиму у законодавстві України. 

Принципи правового регулювання законності по суті слід розглядати як 

похідні елементи від законності, які розкривають ті ключові ідеї й правила, що 

наявні у правовому регулюванні законності та реалізації відповідних 

правоположень. 

Законність у трудових правовідносинах у повній мірі поєднана із 

принципом верховенства права, а також з іншими соціально-економічними 

принципами побудови справедливих трудових правовідносин, серед яких 

принцип соціальної справедливості, забезпечення соціально-економічних 

потреб найманих працівників відповідно до результату їх трудової діяльності 

тощо. Тому відповідне поєднання, яке спрямоване на знаходження 

справедливого балансу між інтересами різних учасників трудових 

правовідносин, повинно мати належний вияв у правовому регулюванні 

досліджуваних правовідносин. 

Гарантіями, які спрямовані на утвердження законності в трудових 

правовідносинах, можуть бути визначені ті положення, які спрямовані на 

притягнення до відповідальності осіб, що порушили трудове чи пов’язане з 
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ним законодавство, а також на поновлення попередньо існуючого стану 

законності у трудових правовідносинах. Таким чином, гарантії правового 

регулювання законності – доволі універсальне поняття, що зумовлює 

необхідність зосередження на тих основних елементах (правових інститутах), 

які забезпечують неухильне дотримання трудового законодавства. 

Резюмовано, що основними гарантіями правового регулювання 

законності у трудових правовідносинах є: 1) інститути відповідальності за 

порушення законодавства у сфері праці; 2) система державного, 

громадського й профспілкового нагляду та контролю за законністю у сфері 

трудових правовідносин; 3) визначення на законодавчому рівні базових прав 

найманих працівників, сукупність та обсяг яких не може бути обмежений на 

підзаконних рівнях правового регулювання, крім випадків, встановлених 

законодавством. 

Сама ж законність гарантується такими трьома ключовими елементами: 

контролем та наглядом, відповідальністю, юридичною силою прав, свобод та 

інших законодавчих благ. При цьому названі елементи органічно поєднані між 

собою, а їх якість визначає рівень гарантування дієвості механізму правового 

регулювання трудових правовідносин та впливу положень трудового 

законодавства на суспільні правовідносини загалом. 

Розділ 3 «Особливості механізму правового забезпечення законності 

у трудових відносинах» містить 3 підрозділи, які присвячені поняттю та 

ознакам забезпечення законності у трудових відносинах, деталізації структури 

механізму правового забезпечення законності у трудових відносинах, 

з’ясуванню правового забезпечення реалізації законності у трудових 

відносинах. 

У підрозділі 3.1 «Наукова інтерпретація та ознаки забезпечення 

законності у трудових відносинах» наголошено на тому, що забезпечення 

законності є визначальним правовим принципом, зокрема, і трудового права, 

яким власне регулюються трудові відносини. Часткова невідповідність 

нормативно-правового регулювання трудових відносин соціальній дійсності, 

малоефективність існуючих нормативних регуляторів даної правової сфери 

знижують рівень забезпечення законності у трудових правовідносинах. 

Забезпечення законності у трудових відносинах можна визначити як 

комплекс правових дій, спрямованих на гарантування, ефективну реалізацію, 

охорону та захист особливого порядку правового регулювання трудових 

відносин, що виражається у відповідності даних відносин системі нормативно-

правового регулювання та забезпечується неухильним дотриманням правових 

норм їх суб’єктами. 

Забезпечення законності у трудових відносинах покладається як на 

суб’єктів трудових правовідносин – безпосередніх учасників таких відносин, 

так і на спеціально уповноважені державні органи. Так, першочергово 

законність як основоположний правовий принцип повинна забезпечуватись на 

загальнодержавному рівні законотворцем шляхом створення ефективної 

нормативно-правової бази та визначення нормативно-правового механізму 
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реалізації встановлених норм, їх охорони та захисту. Розроблення проекту 

Трудового кодексу зумовлене, зокрема, необхідністю забезпечити законність у 

сфері трудових відносин. Визначення на законодавчому рівні ефективних 

правових норм регулювання трудових відносин є основою їх реалізації, 

охорони та захисту, а відтак, забезпечення в них законності. Поряд із 

законотворчим органом держави, забезпечення законності у трудових 

правовідносинах покладається і на спеціальні органи виконавчої влади. Нагляд 

і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально 

уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від 

власника або уповноваженого ним органу. Серед них центральне місце посідає 

Державна служба з питань праці (Держпраці). Діяльність місцевих державних 

адміністрацій та рад народних депутатів за участю профспілок також 

спрямована на забезпечення законності в трудових відносинах у межах 

реалізації державної політики в галузі охорони праці, формування програми 

заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають 

міжгалузеве значення, здійснення контролю за додержанням нормативних 

актів про охорону праці, встановлення квоти для прийому на роботу молоді, 

інвалідів на підконтрольній їм території. Виконуючи покладені на них функції, 

дані органи забезпечують законність у трудових відносинах. 

У підрозділі 3.2 «Структура механізму правового забезпечення 

законності у трудових відносинах» зауважено, що механізм правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах доцільно розглядати з 

точки зору двох підходів: конкретного, як прояв відповідного механізму у 

конкретній ситуації, що склалася в межах трудових правовідносин, та більш 

абстрактно-узагальнюючого, як прояв сукупності правових засобів, які 

абстрактно може використати будь-яка особа в трудових правовідносинах у 

межах відповідного підприємства чи загалом у державі, щоб поновити свої 

порушені права та законні інтереси, або ж які може вжити держава в особі 

уповноважених державних органів для відновлення режиму законності у 

трудових правовідносинах. Однак поновлення прав – не єдиний елемент 

механізму забезпечення, адже останній включає також сукупність правових 

засобів, спрямованих на захист, охорону та інші заходи превентивного, 

карального, відновлювального чи змішаного характеру. 

Також слід підкреслити, що механізм правового забезпечення законності 

як поняття не лише передбачає сукупність засобів захисту трудових прав 

найманих працівників, але й будь-які норми, котрі встановлюють правила 

поведінки у трудових правовідносинах. Тобто законність передусім за своєю 

сутністю передбачає дотримання норми як правила поведінки, а права й 

обов’язки відіграють роль похідних елементів від певної норми права. Тому 

узагальнено можна стверджувати, що забезпечення законності – передусім 

встановлення правопорядку, який полягає у відповідності фактичних трудових 

відносин формально визначеним правилам поведінки – трудовим нормам, що 

встановлені в актах трудового законодавства України та актах локального 

правового регулювання. 
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Аргументовано, що механізм забезпечення законності у трудових 

правовідносинах – це система послідовних правових засобів та способів, 

основною або ж однією з основних функцій яких є забезпечення законності у 

трудових правовідносинах, в межах яких здійснюється реалізація, захист, 

охорона, гарантування та відновлення порушених трудових прав чи іншого 

порушення трудового правопорядку, яке полягало у невідповідності фактичних 

трудових правовідносин вимогам трудового законодавства України. 

У підрозділі 3.3 «Правове забезпечення реалізації законності у трудових 

відносинах» акцентовано увагу на тому, що певні елементи законності 

спрямовані на усунення шкоди чи конкретних перешкод, які ускладнюють 

реалізацію трудових прав найманих працівників або відповідних прав 

роботодавця та, реалізувавшись, мовби вичерпують свою дію. Однак, взявши до 

уваги ту обставину, що законність у трудових правовідносинах забезпечується 

ще й сукупністю превентивних постійно діючих заходів та засобів охорони, які 

представлені правовими нормами, а також мету, що прямує до ідеальної та є 

умовною утопією, яка, в свою чергу, полягає в тому, що реалізація законності 

здійснюється з метою усунення будь-яких порушень трудового законодавства у 

сфері трудових правовідносин, можна констатувати, що сама реалізація 

законності – перманентно діючий процес і за цих обставин, на відміну від 

реалізації окремої норми права, механізм реалізації законності не припиняє свій 

комплексний вплив на учасників трудових правовідносин. 

Підкреслено, що особливостями правового забезпечення реалізації 

законності у трудових правовідносинах є такі: 1) здійснюється як органами 

державної влади, так і суб’єктами трудових правовідносин; 2) найбільш 

зацікавленим суб’єктом у реалізації законності є найманий працівник; 

3) наймані працівники можуть реалізувати законність у трудових 

правовідносинах як самостійно, так і через профспілкові організації, які серед 

суб’єктів трудових правовідносин мають найбільшу сукупність інструментів-

повноважень; 4) правове забезпечення реалізації законності врегульовано як у 

КЗпП (майбутньому ТК), інших законодавчих актах трудового законодавства, 

так і в законодавчих актах інших галузей; 5) правове забезпечення реалізації 

законності у трудових правовідносинах можна охарактеризувати як належне. 

Доведено, що законність – відповідний правовий режим та принцип у 

трудових правовідносинах, без дотримання якого не можна забезпечити захист 

трудових прав найманих працівників та стабільної системи трудових 

правовідносин у державі загалом. 

Реалізація законності є важливою теоретичною та практичною 

категорією, яка розкриває сутність та зміст відповідного правового 

регулювання трудових правовідносин. Остання характеризує ті засоби, які 

наявні у суб’єктів трудових правовідносин та органів державної влади щодо 

вимоги та фактичної реалізації юридично значимих дій, котрі спрямовані на 

приведення суспільних відносини у відповідність до формально встановлених 

дій. 
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Розділ 4 «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах» складається з двох 

підрозділів, у яких розглянуто теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах, а також 

досліджено проблеми правового регулювання реалізації законності у трудових 

відносинах та проблеми захисту трудових прав в Україні. 

У підрозділі 4.1 «Теоретико-практичні проблеми правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах» зазначено, що відносно такої 

підстави як звернення найманих працівників про порушення їх трудових прав 

слід зауважити, що не завжди найманий працівник у міру об’єктивного 

побоювання за своє становище у роботодавця зможе заявити про порушення 

його прав чи прав інших членів трудового колективу. Тому на предмет 

офіційної зайнятості, дотримання вимог трудового законодавства про час 

праці та час відпочину, дотримання вимог щодо виплати офіційної винагороди 

у повному обсязі зі сплатою усіх передбачених законодавством платежів та 

соціальних внесків було б доцільно здійснювати перевірку, по-перше, без 

попереднього повідомлення роботодавця про це, по-друге, із застосуванням у 

поєднанні з інспектуванням інших форм контролю та нагляду, у тому числі 

перманентного, по-третє, на основі розширення підстав для здійснення 

позапланових заходів контролю та використання нестандартних форм 

контролю, які обґрунтовуються лише підозрою існування ризиків такого 

порушення. 

Доцільно, у першу чергу, внести зміни до Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 

конкретно встановивши можливість урегулювати у спеціальному 

законодавстві, а особливо у трудовому, додаткові підстави для проведення 

позапланових перевірок та повідомлення про здійснення планових перевірок, а 

також врегулювати такі підстави на рівні КЗпП, встановивши предмет та 

підстави проведення інспекційних відвідувань, необхідність здійснення 

повідомлення про таке відвідування та врегулювати інші підстави для 

здійснення державного контролю. 

Необхідно доповнити ст. 345 проекту Трудового кодексу ч. 7 

наступного змісту: «За наявності підстав, передбачених ч. 1 цієї статті, 

державний інспектор може залучити до виявлення порушення трудового 

законодавства прихованого агента, який може вступати у трудові 

правовідносини з роботодавцем на невизначений період часу чи в іншій 

формі взаємодіяти з ним з метою виявлення порушення трудового 

законодавства щодо неофіційного оформлення трудових правовідносин, 

нарахування частини заробітної плати без сплати єдиного соціального 

внеску, правил безпеки виробництва, що створюють реальну загрозу для 

життя та здоров’я громадян». 

У підрозділі 4.2 «Проблеми правового регулювання реалізації законності 

у трудових відносинах та проблеми захисту трудових прав в Україні» 

встановлено, що станом на сьогодні доволі проблемним питанням є 
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правосуб’єктність КТС, які за своєю оперативністю й гнучкістю повинні були 

б стати, поряд із судами загальної юрисдикції, важливим інститутом із 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, оскільки при розгляді 

ними справ більш імовірним є знаходження консенсусу між сторонами 

трудових правовідносин. За відсутності погоджень між сторонами КТС 

реалізує свої повноваження як юрисдикційний орган та видає обов’язкові до 

виконання рішення. 

В аспекті зазначеного запропоновано наступне: 

1) доповнити ч. 1 ст. 371 проекту Трудового кодексу України 

положенням такого змісту: «Комісія з трудових спорів може утворюватися за 

домовленістю між об’єднаннями роботодавців та профспілками. У такому разі 

юрисдикція комісії з трудових спорів поширюється виключно на тих 

роботодавців, які дали згоду на утворення такої комісії чи в подальшому 

визнали юрисдикцію відповідної комісії та приєдналися до неї як учасники. У 

випадку утворення комісії з трудових спорів об’єднаннями роботодавців та 

профспілок, комісія може діяти у статусі окремої юридичної особи або в 

межах організації профспілки. Фінансування діяльності комісії здійснюється 

за домовленістю об’єднаннями роботодавців та профспілок, а за відсутності 

такої домовленості – на паритетних засадах»; 

2) доповнити ст. 379 проекту Трудового кодексу України ч. 2 наступного 

змісту: «Якщо протягом встановленого строку рішення комісії з трудових 

спорів не було виконано у добровільному порядку, останнє підлягає 

примусовому виконанню»; 

3) доповнити ст. 376 проекту Трудового кодексу України ч. 5, яку 

викласти у такій редакції: «Комісія з трудових спорів вживає можливих і 

доцільних заходів для примирення сторін та пошуку консенсусу перед 

прийняттям рішення по суті трудового спору». 

Не менш важливим елементом реалізації законності у трудових 

правовідносинах є інститут колективних трудових договорів. Саме у ньому 

сторони врегульовують основні проблемні моменти, які можуть виникати у 

трудових правовідносинах. За його допомогою сторони самостійно реалізують 

законність у взаємовідносинах, оскільки він містить контрольні повноваження, 

які дозволяють здійснювати постійний моніторинг виконання його положень. 

Наведене, безумовно, підвищує правову культуру взаємодії працівників та їх 

об’єднань із роботодавцями. 

Розділ 5 «Удосконалення правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах» складається з трьох підрозділів, у яких 

досліджено тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах, а також позитивний 

зарубіжний досвід забезпечення законності у трудових відносинах, зокрема у 

контексті євроінтеграції України. 

У підрозділі 5.1 «Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах» визначено, що тенденція 

недопущення дискримінації у трудових відносинах полягає у наступному: 
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1) визначенні вичерпного переліку підстав, за яких порушення законності у 

трудових відносинах є дискримінацією; 2) зверненні особливої уваги на 

дискримінацію за ознакою статі як порушенні законності у трудових 

відносинах; 3) визначенні того, що не є дискримінацією у трудових відносинах; 

4) наданні можливості особам, які вважають, що вони зазнали дискримінації у 

сфері праці, права звернутися до суду із заявою про відновлення порушених 

прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 

Таким чином, незважаючи на те, що заборона примусової праці не є 

новим принципом для трудового права України, на сьогодні існує тенденція 

до розширення розуміння даного поняття згідно із загальноприйнятими 

міжнародними стандартами. Даний напрям варто вважати актуальною 

тенденцією правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах, його реалізація відбувається з метою встановлення 

тристоронньої взаємодії держави, роботодавців та працівників у процесі 

забезпечення та реалізації норм трудового права і прямого зв’язку між 

міжнародними стандартами й способами державного контролю у сфері 

праці. Реалізація даної тенденції вбачається у прийнятті Трудового кодексу 

України за умови наявності відповідної статті, закріпленої, зокрема, у його 

Проекті. 

Тенденція до забезпечення диференціації правового регулювання праці, 

яка є актуальною на сьогодні, полягає у наступному: 1) встановленні 

особливостей регулювання трудових відносин та забезпеченні законності у 

них щодо низки особливих категорій працівників; 2) встановленні категорій 

працівників, щодо яких трудове законодавство не застосовується взагалі; 

3) прийнятті спеціального законодавства на кшталт Законів України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, 

«Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII тощо. Останній аспект на сьогодні 

вже реалізований, а відповідні нормативно-правові акти постійно зазнають 

змін та удосконалень. 

У підрозділі 5.2 «Забезпечення законності у трудових відносинах в 

умовах євроінтеграції України» відзначено, що роль актів Ради Європи, 

передусім Європейської соціальної хартії (переглянутої), полягає в 

наступному: по-перше, у тому, що Україна є членом Ради Європи, а отже, 

взяла на себе зобов’язання щодо реформування чинного законодавства на 

основі норм та стандартів Ради Європи, зокрема стосовно прийняття 

відповідних законів та приєднання до ряду конвенцій; по-друге, 

проаналізовані акти безпосередньо врегульовують трудові відносини;  по-

третє, шляхом імплементації даних актів у вітчизняне законодавство Україна 

наблизила його до європейських стандартів та прискорила процес 

євроінтеграції. Поряд з цим, зміст проаналізованих нормативно-правових актів 

не містить значних особливостей. Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод та Європейська соціальна хартія (переглянута) 
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дублюють своїм змістом розглянуті нами раніше нормативно-правові акти, 

проте особливість останньої полягає в тому, що в ній усі права об’єднані в 

єдиному комплексі. 

Роль актів Організації Об’єднаних Націй для європейської інтеграції 

України у забезпеченні законності в трудових відносинах полягає у тому, що 

норми Загальної декларації прав людини є основою для законодавства України 

та інших держав світу. Ратифікація Україною Конвенції значно наблизила 

вітчизняне законодавство до європейських стандартів. Тому кожне наступне 

реформування різноманітних сфер вітчизняного права з моменту ратифікації 

фактично є елементом процесу європейської інтеграції України. 

Підсумовано, що використання досвіду держав англосаксонської 

системи права є недоцільним, оскільки потребує застосування низки 

системних змін та перегляду основних поглядів та пріоритетів України у сфері 

правового регулювання трудових правовідносин.  

У підрозділі 5.3 «Зарубіжний досвід забезпечення законності у трудових 

відносинах: пропозиції щодо запозичення в національне трудове 

законодавство» вказано, що дослідження зарубіжного досвіду забезпечення 

законності у трудових відносинах на прикладі Федеративної Республіки 

Німеччини обумовлено наступним: по-перше, досвід даної держави у сфері 

врегулювання трудових правовідносин найбільш широко вивчений у 

вітчизняній науці; по-друге, Федеративна Республіка Німеччина є 

високорозвиненою державою та членом Європейського Союзу; по-третє, у 

вітчизняній науці відзначається, що українська модель подібна до німецької, 

проте із суттєвими індивідуальними ознаками; по-четверте, досвід 

Федеративної Республіки Німеччини широко використовується різними 

державами при реформуванні власних інститутів. 

Зазначено, що одним із напрямів запозичення досвіду Федеративної 

Республіки Німеччини є зміна підходів до розуміння сутності недопущення 

дискримінації у трудових відносинах, яка являє собою важливий аспект 

забезпечення законності у трудових відносинах. Запропоновано внести 

зміни до Кодексу законів про працю України чи нового Трудового кодексу 

України, згідно з якими покласти тягар доведення відсутності 

дискримінаційних дій чи наявності підстав для виправданої дискримінації 

на роботодавця, оскільки на практиці саме роботодавець зацікавлений у 

протидії чи недопущенні проявів дискримінації у трудових відносинах. Це 

можливо здійснити наступним чином: статтю 3 проекту Трудового кодексу 

України доповнити пунктом 4 такого змісту: «4. Доведення відсутності 

дискримінаційних дій чи наявності підстав для виправданої дискримінації 

покладається на роботодавця». Такі ж зміни варто внести до усіх 

антидискримінаційних норм. 

Створення в Україні судів у трудових справах на підставі французького 

досвіду, на відміну від досвіду Федеративної Республіки Німеччини, потребує 

прийняття спеціального нормативно-правового акта – Закону України «Про 

суди у трудових справах». Прюдомальні суди Франції суттєво відрізняються 
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від місцевих судів, а отже, правове регулювання їх діяльності потребує 

спеціального порядку. Увесь проаналізований досвід Франції у даній сфері є 

позитивним, тому його потрібно відобразити у нормах такого нормативно-

правового акта. Особливу увагу варто звернути на такі розділи: 

1) «Засади організації судів у трудових справах», у якому 

регламентувати статті, присвячені завданням судів у трудових справах, 

принципам та правам; 

2) «Судоустрій», у якому шляхом прийняття відповідних статей 

врегулювати питання інстанцій, відділів судів у трудових справах, структури 

тощо; 

3) «Судді», який має бути присвячений встановленню вимог до особи 

судді, правам та обов’язкам, принципам діяльності, суддівської етики, 

перевірки їх способу життя тощо; 

4) «Порядок зайняття посади судді суду у трудових справах», який 

повинен регламентувати процедури виборів суддів та порядок їх призначення 

на посаду; 

5) «Кваліфікаційний рівень судді суду у трудових справах», який варто 

присвятити регламентації процедур професійного навчання суддів та 

підвищення кваліфікації. 

Також у даному нормативно-правовому акті мають бути наявними 

розділи, які регламентують такі питання, як звільнення судді суду у трудових 

справах з посади і припинення його повноважень та відповідальність таких 

суддів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яка полягала у розкритті теоретичних й 

практичних особливостей правового регулювання забезпечення законності у 

трудових відносинах та на цій основі розробці ґрунтовних пропозиції щодо 

удосконалення трудового законодавства у відповідній сфері. За результатами 

дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки. 

1. Законність у трудових правовідносинах є принципом, методом, 

режимом та/або комплексним правовим явищем, що визначає прямий зв’язок 

між прийнятими нормами трудового права та засобами і способами контролю, 

нагляду, заохочення, примусу, можливостями звернення до компетентних 

державних органів щодо регулювання сфери праці та забезпечує встановлення 

тристоронньої взаємодії держави, роботодавців і працівників у процесі 

реалізації норм трудового права. 

Ознаками законності у трудових правовідносинах є наступні: 

1) забезпечується державним наглядом, контролем, а також можливістю 

звернення до компетентних органів; 2) при реалізації у сфері трудових 

правовідносин трансформується в правопорядок; 3) характеризується 

наявністю ієрархічної субординації між нормативно-правовими актами, що 
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регулюють трудові відносини; 4) можлива лише за умови виникнення 

трудових правовідносин. 

2. Першим етапом становлення і розвитку законності у трудових 

правовідносинах є період з 1835 року по 1913 рік, який характеризується тим, 

що він виступає початком покращення умов праці трудящих шляхом 

прийняття низки законів фабричного законодавства. Загальний рівень 

законності у трудових відносинах на цьому етапі став значно вищим, оскільки 

поступово у сферу трудових правовідносин почали проникати гуманність та 

бажання взаємодії, які виражалися у покращенні умов праці робітників, 

зокрема працюючих малолітніх. 

Другий етап становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах бере свій початок від 1913 року і закінчується у 1922 році. 

Йому властиве те, що провести швидку трансформацію сфери трудових 

відносин більшовикам не вдалося, а більшість нових норм трудового 

законодавства приймалися на основі попередньої нормативної бази. Щодо 

стану законності у трудових відносинах, то політика у цій сфері стала ще 

більш жорсткою, хоча певні моменти, наприклад, тривалість робочого часу, 

мали позитивне значення для робітників. 

На третьому етапі становлення та розвитку законності у трудових 

відносинах (з 1922 року по 30-ті роки ХХ ст.) було спочатку покращено 

умови праці робітників завдяки зниженню примусу до праці та розширенню 

переліку прав працівників, але уже в кінці даного періоду – в 30-ті рр. 

ХХ ст. – держава встановила тотальний контроль за сферою трудових 

відносин, чим автоматично посилила забезпечення законності у трудових 

правовідносинах. 

Четвертий етап становлення та розвитку законності у трудовому праві 

(від 30-х рр. ХХ ст. до моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році) 

слід вважати періодом тотального державного контролю за забезпеченням 

законності у трудових правовідносинах та і в цілому за сферою трудових 

відносин. Лише наприкінці його було розширено права працівників у сфері 

трудових відносин, що дало можливість трудовим колективам брати участь в 

управлінні підприємством та забезпеченні локальної соціалістичної законності 

на ньому. 

П’ятим етапом становлення та розвитку законності у трудових 

правовідносинах є проміжок часу від моменту здобуття Україною 

незалежності і до сьогодення. Аналіз даного етапу показав, що порівняно із 

попередніми періодами відбулося суттєве покращення становища працівників, 

які отримали більші можливості щодо участі в процесі забезпечення 

законності. 

3. Мета законності у трудових відносинах досягається шляхом: 

1) законодавчого закріплення та гарантування трудових прав суб’єктам 

трудових правовідносин; 

2) правового регламентування поведінки учасників трудових відносин 

відповідно до приписів чинного законодавства; 
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3) забезпечення належної роботи державних органів, що наділені 

спеціальною компетенцією у галузі трудових відносин; 

4) досягнення гармонії у сфері регулювання поведінки учасників 

трудових відносин. 
4. Зaвдaння зaкoннocтi у тpудoвиx вiднocинax пoлягaють у нacтупнoму: 

1) зaбeзпeчeнні пpaв учacникiв тpудoвиx пpaвoвiднocин тa їx нaлeжнoї 

peaлiзaцiї; 

2) зaбeзпeчeнні гapмoнiзaцiї тa узгoджeнocтi aктiв тpудoвoгo 

зaкoнoдaвcтвa мiж coбoю; 

3) cпpиянні вiдпoвiднocтi дiй cуб’єктiв тpудoвиx пpaвoвiднocин 

Кoнcтитуцiї Укpaїни; 

4) нaлaгoджeнні eфeктивнoї дiяльнocтi opгaнiв дepжaвнoї влaди, щo 

нaдiлeнi кoмпeтeнцiєю у cфepi тpудoвиx пpaвoвiднocин, вiдпoвiднo дo aктiв 

чиннoгo зaкoнoдaвcтвa; 

5) cпpиянні пoбудoвi пpaвoвoї дepжaви тa peaлiзaцiї зacaд 

функцioнувaння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa; 

6) фopмувaнні нaлeжнoгo piвня пpaвoвoї культуpи тa пpaвocвiдoмocтi 

cepeд учacникiв тpудoвиx вiднocин; 

7) вcтaнoвлeнні нeoбxiднoгo piвня дoдepжaння учacникaми тpудoвиx 

вiднocин пpипиciв зaкoнoдaвcтвa тa дocягнeння пpaвoпopядку у cфepi пpaцi. 

Функціями законності у трудових відносинах є наступні: 1) peгулятивнa; 

2) функцiя зaбeзпeчeння вepxoвeнcтвa зaкoну; 3) функцiя гумaнiзaцiї 

cуcпiльниx вiднocин; 4) виховна; 5) захисна. 

5. Виділено три підходи до визначення змісту правового регулювання 

законності в трудових правовідносинах, згідно з якими: 

1) основний зміст правового регулювання законності й відповідної мети – 

не допустити недобросовісного використання сторонами трудового договору 

можливості вільно врегульовувати трудові правовідносини, якими можуть 

суттєво прямо чи опосередковано порушуватися права й законні інтереси 

сторін, на встановлення, визначення й охорону яких спрямоване трудове 

законодавство України; 

2) змістом трудових правовідносин, що виникають на підставі правового 

регулювання законності, є права й обов’язки сторін щодо забезпечення 

реалізації відповідних прав та виконання обов’язків, наприклад, звернення з 

претензією до іншої сторони трудового договору, звернення за захистом до 

профспілкового органу, звернення за захистом до компетентного державного 

органу, у тому числі суду, оскарження актів у трудових правовідносинах тощо, 

а також відповідних повноважень роботодавця стосовно забезпечення 

законності на підприємстві, в установі й організації; 

3) зміст правового регулювання законності у трудових відносинах полягає 

у прийнятті відповідних положень у системі правового регулювання трудових 

правовідносин та подальшій реалізації їх на практиці шляхом застосування й 

дотримання законоположень, які забезпечують фактичне дотримання 

учасниками трудових правовідносин усіх інших норм трудового законодавства 
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та механізму їх реалізації, а через них – положень локального та 

індивідуального правового регулювання, які у кінцевому результаті 

дозволяють досягнути дотримання принципу верховенства права та інших 

принципів у трудових правовідносинах, забезпечуючи соціальну, економічну й 

правову справедливість. 

6. Правове регулювання законності визначає такі правила її застосування 

у частині тих пільг та гарантій, які вже врегульовані законодавством, що на 

локальному й договірному рівні дають можливість розширити права найманих 

працівників, положення ж, що зменшують обсяг пільг та гарантій у порівнянні 

із законодавством чи навіть актами локального правового регулювання (якщо 

йде мова про погіршення становища найманих працівників у трудовому 

договорі), не підлягають застосуванню, а в разі їх використання у фактичних 

трудових правовідносинах, винні особи притягуватимуться до 

відповідальності за порушення прав найманих працівників, а порушені права 

можуть бути відновлені самостійно роботодавцем чи компетентним органом з 

розгляду трудових спорів. 

7. Правове регулювання законності у трудових правовідносинах – це ті 

основні ідеї й керівні положення, які закріплені у нормах трудового й 

суміжного законодавства, що визначають прояв законності у правових нормах 

та фактичних трудових правовідносинах, випливаючи із основного правового 

змісту законності як комплексної категорії. 

8. Основними принципами правового регулювання законності в 

трудових правовідносинах є: 1) поєднання законності з принципом 

верховенства права та іншими загальноправовими й галузевими принципами 

трудового права, що мають нормативне підґрунтя; 2) єдність і диференціація 

регулювання трудових правовідносин як засіб забезпечення базових трудових 

прав та інтересів і належне забезпечення гнучкості трудового законодавства 

відповідно до спеціальних умов праці; 3) строга ієрархія прояву нормативно-

правових актів; 4) неможливість погіршення становища найманих працівників 

у актах нижчої ієрархії, крім випадків, які чітко визначені у законі; 

5) забезпечення можливості надання додаткових прав, пільг, привілеїв, 

гарантій та інших благ роботодавцем у порівнянні із законодавством й іншими 

актами з дотриманням правил їх ієрархії; 6) прояв законності на всіх рівнях 

правового регулювання трудових правовідносин в умовах поєднання їх 

державного й договірного регулювання; 7) взаємообумовленість реалізації 

законності рівнем правосвідомості й правової культури в учасників трудових 

правовідносин; 8) соціальна спрямованість режиму законності; 9) забезпечення 

механізму захисту й поновлення законності у трудових правовідносинах; 

10) забезпечення державного, профспілкового та іншого громадського нагляду 

за дотриманням законності у трудових правовідносинах. 

Гарантії правового регулювання законності у трудових 

правовідносинах можна визначити як інститути й положення трудового та 

пов’язаного з ним законодавства, основною функціональною спрямованістю 

реалізації якого є забезпечення та/або створення умов для неухильного 
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дотримання законодавства працівником та роботодавцем, охорони прав та 

свобод і режиму дотримання інших положень законодавства, а також 

захисту й поновлення відповідних прав, інтересів та режиму у разі їх 

порушення будь-якою особою. 

9. До ознак забезпечення законності у трудових відносинах можна 

віднести: 

1) забезпечення законності у трудових відносинах як самими суб’єктами 

трудових правовідносин, так і уповноваженими державними органами; 

2) забезпечення законності у трудових відносинах спрямоване на 

приведення трудових правовідносин у фактичну відповідність до трудового 

законодавства; 

3) забезпечення законності у трудових відносинах передбачає наявність 

відповідних правових, організаційних та інших фактичних засобів; 

4) забезпечення законності у трудових відносинах включає такі складові 

елементи, як гарантування, реалізацію, охорону, захист та відновлення, що 

утворюють її правовий механізм; 

5) наслідком порушення законності у трудових відносинах є 

застосування заходів державного примусу; 

6) встановлення комплексної системи правових санкцій за порушення 

законності. 

10. Виведено класифікацію елементів структури механізму правового 

забезпечення законності у трудових правовідносинах, яка здійснена за 

такими критеріями: 1) за структурною складовою: а) правові елементи; 

б) інституційні елементи; 2) за рівнем встановлення елементів: а) міжнародно-

правові засоби забезпечення законності; б) національні засоби забезпечення 

законності; 3) за природою суб’єкта ініціювання забезпечення законності: 

а) органи державної влади (центральні органи виконавчої влади, місцеві 

органи виконавчої влади, контролюючі органи, суди загальної юрисдикції, 

правоохоронні органи, інші державні органи); б) безпосередньо учасники 

трудових правовідносин (найманий працівник та його представники, 

роботодавець, профспілки та їх об’єднання, об’єднання роботодавців); 4) за 

типом положень законодавства щодо забезпечення законності у трудових 

правовідносинах: а) положення законодавства, якими встановлюється 

юридична відповідальність усіх видів за порушення трудового законодавства 

(не лише трудових прав); б) положення, які передбачають поновлення 

порушених трудових прав чи правопорядку; в) положення, які забезпечують 

превентивні заходи від порушення трудових прав; г) положення, які 

врегульовують засоби захисту трудових та інших прав; ґ) положення, які 

передбачають компенсації особам, що зазнали поршень своїх законних прав та 

інтересів у трудових правовідносинах; д) положення, які встановлюють 

повноваження суб’єктів у сфері захисту прав та законних інтересів, у тому 

числі самозахисту сторін трудових правовідносин; е) інші положення 

трудового законодавства; 5) за функціями елементів механізму дотримання 

трудових прав: а) норми, що спрямовані на забезпечення законності у 
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трудових правовідносинах; б) норми, які забезпечуються нормами щодо 

законності у трудових правовідносинах; 6) за стадією функціонування 

механізму забезпечення трудових прав найманих працівників: а) стадія, коли 

норми (норма) права вже були порушені, як реагування на порушення 

законності у трудових правовідносинах; б) стадія, коли норми (норма) не були 

порушеними; в) стадія, коли норми (норма) ще не були порушеними, однак 

існує реальна загроза їх порушення; 7) у залежності від виду елементу 

механізму правового забезпечення законності у трудових правовідносинах: 

а) інститути захисту трудових прав та правопорядку; б) інститути охорони 

трудових прав та правопорядку; в) інститути поновлення трудових прав та 

правопорядку; г) інститути реалізації трудових прав та правопорядку; 

ґ) інститути гарантування трудових прав та правопорядку. 

11. Реалізація законності у трудових правовідносинах – механізм та 

процес, який функціонує у межах забезпечення законності та полягає у 

введенні в дію приписів, які спрямовані на встановлення режиму, за якого 

порушення положень трудового законодавства зводиться до мінімуму, а також 

у застосуванні відповідних прав та обов’язків у цій сфері. 

12. У контексті вирішення теоретико-практичних проблем правового 

регулювання забезпечення законності у трудових відносинах необхідно 

невідкладно внести такі зміни до законодавства: 

1) доповнити ч. 2 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виклавши її в наступній 

редакції «2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, окрім 

передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, 

передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону та Трудовим 

кодексом України»; 

2) доповнити ст. 23 «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» частиною 4 наступного змісту: «Тимчасово до прийняття нового 

Трудового кодексу України підстави для проведення позапланових перевірок з 

питань дотримання трудового законодавства щодо офіційного оформлення 

трудових правовідносин, виплати заробітної плати у повній мірі з 

нарахуванням єдиного соціального внеску та безпеки виробництва 

встановлюються Кабінетом Міністрів України»; 

3) змінити формулювання ч. 1 ст. 345 проекту Трудового кодексу 

наступним чином: «Розпорядження на проведення інспекційного відвідування 

– позапланового заходу державного контролю – видається на підставі:…»; 

4) формулювання п. 5 «рішення Головного державного інспектора 

праці України» ч. 1 ст. 345 проекту Трудового кодексу замінити на 

наступне: «5) обґрунтованої підозри порушення трудового законодавства в 

частині неофіційного оформлення трудових правовідносин, нарахування 

частини заробітної плати без сплати єдиного соціального внеску, правил 

безпеки виробництва, що створюють реальну загрозу для життя та здоров’я 

громадян»; 
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5) змінити положення абз. 2 ч. 1 ст. 345 проекту Трудового кодексу, 

виклавши його у такій редакції: «Рішення про доцільність проведення 

інспекційних відвідувань приймає голова місцевого відділення Державної 

служби з питань праці або виконавчого комітету органу місцевого 

самоврядування, керуючись доцільністю на основі методології визначення 

ризиків, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері здійснення нагляду та контролю за 

дотриманням трудового законодавства. Обґрунтованим та доцільним 

здійснення інспекційного відвідування є, зокрема, у випадку наявності 

інформації про: 

 1) невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам 

виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за 

відповідним видом економічної діяльності; 

2) факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході 

здійснення контрольних повноважень; 

3) факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації 

у порядку, встановленому законом; 

4) роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує 

мінімальний страховий внесок за кожного працівника; 

5) роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної; 

6) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про 

прийняття на роботу; 

7) роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що 

працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше 

відсотків; 

8) працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-

правовими договорами в одного роботодавця більше року; 

9) роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування 

заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати 

надана без дотримання вимог Кодексу законів про працю України та Закону 

України «Про відпустки»); 

10) роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація 

заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми 

нарахованої індексації; 

11) роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на 

умовах цивільно-правових договорів; 

12) роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом 

місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників; 

13) інші відомості, що можуть обґрунтовано свідчити про порушення 

роботодавцями законодавства в частині неофіційного оформлення трудових 

правовідносин, нарахування частини заробітної плати без сплати єдиного 

соціального внеску, правил безпеки виробництва, що створюють реальну 

загрозу для життя та здоров’я громадян». 
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13. Основними проблемами правового регулювання реалізації законності 

у трудових правовідносинах є: 

1) правосуб’єктність спеціальних органів реалізації законності, зокрема 

комісій з розгляду трудових спорів; 

2) правове регулювання реалізації законності у процесі укладення 

колективних трудових договорів і угод та вирішення колективних трудових 

спорів; 

3) реалізація законності в умовах поширення нестандартних форм 

зайнятості; 

4) реалізація законності в умовах зайнятості, пов’язаної з виробничим 

навчанням. 

Захист трудових прав найманих працівників в Україні зустрічається із 

такими базовими проблемами, які випливають із недодержання режиму 

законності: 

1) недоліками правової бази у сфері юридичної відповідальності, яка 

продовжує знаходитись на стадії формування та розвитку; 

2) неврегулюванням окремих аспектів трудових правовідносин, які 

особливо потребують такого впорядкування у зв’язку з ризиками для трудових 

прав найманих працівників; 

3) організаційним забезпеченням виконання вже наявного 

законодавства; 

4) затягуванням із прийняттям нового Трудового кодексу України, яким 

повинна бути завершена реформа трудових правовідносин. 

14. Тенденція до забезпечення правового регулювання охорони праці на 

сьогодні полягає фактично у єдиному напрямі – вдосконаленні змісту 

правових норм, що забезпечують законність у трудових відносинах шляхом 

правового регулювання охорони праці. Відповідно, її реалізація в нормах 

Трудового кодексу України дозволить забезпечити безперервне вдосконалення 

і поліпшення умов праці, підвищення безпеки, зниження виробничого 

травматизму і захворюваності шляхом значно чіткішого роз’яснення сторонам 

трудових відносин їх прав та обов’язків у даній сфері та наслідків їх 

невиконання. 

Підтенденція до забезпечення законності у трудових відносинах, у яких 

працівник є іноземцем, розкривається у наступному: 1) наданні права 

іноземцям та особам без громадянства вступати в трудові відносини в Україні; 

2) наданні рівних трудових прав іноземцям та особам без громадянства із 

громадянами України; 3) встановленні пріоритету вітчизняного законодавства 

при регулюванні трудових відносин із іноземцями та особами без 

громадянства; 4) встановленні вичерпного переліку трудових відносин із 

іноземцями та особами без громадянства, що не врегульовуються 

законодавством України. 

Підтенденція до забезпечення законності у трудових відносинах 

громадян України, які працюють за межами України, розкривається у 

наступному: 1) наданні права громадянам України працювати за кордоном; 
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2) встановленні порядку правового регулювання трудових відносин громадян 

України, які працюють за межами України. 

15. Найперспективнішим напрямом запозичення іноземного досвіду є 

запровадження в Україні судів із трудових спорів. Даний вектор 

неоднозначний, адже існують як позитивні, так і негативні аспекти здійснення 

такого запозичення. Серед позитивних виділимо такі: 

1) сприяння забезпеченню законності у трудових відносинах; 

2) значно більша ефективність у вирішенні питань, ніж у Державної 

служби України з питань праці; 

3) одночасне спрямування на захист прав різних категорій суб’єктів 

трудових правовідносин; 

4) можливість оскарження прийнятих рішень за чіткою та зрозумілою 

процедурою. 

Негативні аспекти пов’язані, передусім, із чинним соціально-

економічним станом нашої держави: 

1) відсутність в Україні ресурсів для забезпечення діяльності такого 

суб’єкта; 

2) необхідність проведення чергової судової реформи; 

3) потреба у внесенні змін до низки актів вітчизняного законодавства.  

16. Створення в Україні інституту судів у трудових справах потребує 

наступних дій: 

I. Проведення судової реформи, що передбачає внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII: 

доповнення розділу ІІ «Судоустрій» главою «Суд у трудових справах», у тому 

числі статтями «Види і склад судів у трудових справах», «Повноваження судів 

у трудових справах», «Суддя суду у трудових справах», «Голова суду у 

трудових справах», «Заступник голови суду у трудових справах». Орієнтовний 

зміст даних статей може бути таким: 

«Види і склад судів у трудових справах. 

1. Місцевими судами у трудових справах є окружні суди, які 

утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, 

або у районі (районах) і місті (містах). 

2. Апеляційний суд у трудових справах діє як суд апеляційної інстанції, а 

у випадках, визначених процесуальним законом, – як суд першої інстанції з 

розгляду трудових справ. 

3. Вищий спеціалізований суд у трудових справах є найвищим судом 

у системі судів у трудових справах, який забезпечує сталість та єдність 

судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.  

4. Місцевий суд у трудових справах складається із суддів місцевого суду 

у трудових справах, з числа яких призначається голова суду у трудових 

справах та у випадках, визначених законом, заступник або заступники голови 

суду у трудових справах. 

5. Апеляційний суд у трудових справах складається з суддів 

апеляційного суду у трудових справах, з числа яких призначається голова суду 
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у трудових справах та у випадках, визначених законом, заступник або 

заступники голови суду у трудових справах. 

6. Вищий спеціалізований суд у трудових справах складається з суддів 

Вищого спеціалізованого суду у трудових справах, з числа яких призначається 

голова Вищого спеціалізованого суду у трудових справах та у випадках, 

визначених законом, заступник або заступники голови Вищого 

спеціалізованого суду у трудових справах». 

«Повноваження судів у трудових справах. 

1. Місцевий суд у трудових справах є судом першої інстанції і здійснює 

правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом. 

2. Апеляційний суд у трудових справах: 

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним 

законом; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 

інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві 

суди у трудових справах, Вищий спеціалізований суд у трудових справах;  

3) надає місцевим судам у трудових справах методичну допомогу в 

застосуванні законодавства; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

3. Вищий спеціалізований суд у трудових справах: 

1) здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у 

трудових справах у спосіб та в порядку, визначених процесуальним 

законом; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, 

інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд;  

3) здійснює інші повноваження, визначені законом». 

«Суддя суду у трудових справах. 

Суддя суду у трудових справах здійснює правосуддя у трудових справах 

в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші 

повноваження, визначені законом». 

«Голова суду у трудових справах. 

1. Голова суду у трудових справах: 

1) представляє суд у трудових справах як орган державної влади у 

зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами; 

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови суду у 

трудових справах; 

3) контролює ефективність діяльності апарату суду у трудових справах, 

погоджує призначення на посаду керівника апарату суду у трудових справах, 

заступника керівника апарату суду у трудових справах, а також вносить 

подання про застосування до керівника апарату суду у трудових справах, його 

заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно 

до законодавства; 



34 

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення 

судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень 

судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну 

судову адміністрацію України, у тому числі через веб-портал судової влади, 

про вакантні посади суддів у суді у трудових справах у триденний строк з дня 

їх утворення; 

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів суду у трудових 

справах; 

7) організовує ведення в суді у трудових справах судової статистики та 

інформаційно-аналітичне забезпечення суддів у трудових справах з метою 

підвищення якості судочинства; 

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів у 

трудових справах; 

9) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

2. Голова суду у трудових справах з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 

3. У разі відсутності голови суду у трудових справах, його 

адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду у 

трудових справах за визначенням голови суду у трудових справах, за 

відсутності такого визначення – заступник голови суду у трудових справах, 

який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника 

голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді 

судді». 

«Заступник голови суду у трудових справах. 

Заступник голови суду у трудових справах здійснює адміністративні 

повноваження, визначені головою суду у трудових справах». 

II. Наступний вектор втілення даного напряму – внесення численних 

змін до Кодексу законів про працю України чи нового Трудового кодексу 

України, що мають на меті закріплення відповідних статей. Найбільших змін 

потребує Кодекс законів про працю України, зокрема глава XV «Індивідуальні 

трудові спори». У пункті 2 частини 1 статті 221 фразу «районними, районними 

у місті, міськими чи міськрайонними судами» варто замінити на «судами у 

трудових справах». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Дашутін І.В. Проблеми правового регулювання забезпечення 

законності у трудових відносинах. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації комплексно досліджено теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання забезпечення законності у трудових 

відносинах. Проаналізовано сутність та ознаки законності у трудових 
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відносинах. З’ясовано генезис правового регулювання законності у 

трудових відносинах. Виокремлено мету, завдання та функції зaкoннocтi у 

тpудoвиx вiднocинax. 

Досліджено специфіку правового регулювання законності у трудових 

відносинах. Виведено особливості сучасного стану правового регулювання 

законності у трудових відносинах. Розглянуто принципи та гарантії правового 

регулювання законності у трудових відносинах. 

Охарактеризовано сутність та ознаки забезпечення законності у 

трудових відносинах. Виділено елементи структури механізму правового 

забезпечення законності у трудових відносинах. Визначено специфіку 

правового забезпечення реалізації законності у трудових відносинах. 

Виділено проблеми правового регулювання реалізації законності у 

трудових відносинах та проблеми захисту трудових прав в Україні. Надано 

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення національного трудового 

законодавства. 

Здійснено аналіз тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

забезпечення законності у трудових відносинах. Розглянуто специфіку 

забезпечення законності у трудових відносинах у контексті євроінтеграції 

України. З’ясовано позитивний зарубіжний досвід забезпечення законності у 

трудових відносинах. 

Ключові слова: трудові відносини, правове регулювання, проблеми 

правового регулювання, законність, трудові права, законодавство у сфері 

праці, трудовий договір, праця, працівник, роботодавець. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дашутин И.В. Проблемы правового регулирования обеспечения 

законности в трудовых отношениях. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации комплексно исследованы теоретические и практические 

проблемы правового регулирования обеспечения законности в трудовых 

отношениях. Проанализированы сущность и признаки законности в трудовых 

отношениях. Выяснен генезис правового регулирования законности в трудовых 

отношениях. Выделены цели, задачи и функции законности в трудовых 

отношениях. 

Аргументировано, что законность в трудовых правоотношениях – это 

принцип, метод, режим и/или комплексное правовое явление, которое 

определяет прямую связь между принятыми нормами трудового права и 

средствами, способами контроля, надзора, поощрения, принуждения, 

возможностями обращения в компетентные государственные органы по 
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регулированию сферы труда с целью установления трехстороннего 

взаимодействия государства, работодателей и работников в процессе 

обеспечения и реализации норм трудового права. 

Особенностями механизма правового обеспечения законности в 

трудовых правоотношениях являются: 1) разветвленная структура элементов 

механизма; 2) сочетание институциональной и правовой составляющей; 

3) включение таких элементов, как защита, охрана, реализация, обеспечение и 

обновление; 4) для его практического применения не обязательным является 

нарушение конкретного трудового права, а достаточно нарушения любого 

положения трудового законодательства, он прямо не влияет на трудовые права 

и интересы наемных работников или работодателей; 5) приоритет трудовых 

прав наемных работников, вытекающих из режима законности; 6) обеспечение 

не только органами государственной власти, но и участниками трудовых 

правоотношений при особой роли профсоюзов и объединений работодателей; 

7) распространение режима законности и на локальное трудоправовое 

регулирование на уровне предприятия, и на соблюдение положений трудовых 

договоров, если это не противоречит положениям законодательства Украины. 

Определены следующие основные проблемы правового регулирования 

обеспечения законности в трудовых правоотношениях: 1) проблема правовой 

и организационной основы для эффективного контроля за соблюдением 

трудового законодательства; 2) проблема фактической и юридической 

возможности обеспечивать законность в трудовых правоотношениях волей 

наемных работников, трудового коллектива, профсоюзов; 3) проблема 

признания принципа законности в сочетании с принципом верховенства права 

в трудовом законодательстве; 4) проблема эффективной ответственности в 

сфере трудовых правоотношений в Украине. 

Предоставлены обоснованные предложения по совершенствованию 

национального трудового законодательства. Осуществлен анализ тенденций 

дальнейшего развития правового регулирования обеспечения законности в 

трудовых отношениях. Рассмотрена специфика обеспечения законности в 

трудовых отношениях в контексте евроинтеграции Украины. Изучен 

положительный зарубежный опыт обеспечения законности в трудовых 

отношениях. 

Ключевые слова: трудовые отношения, правовое регулирование, 

проблемы правового регулирования, законность, трудовые права, 

законодательство в сфере труда, трудовой договор, труд, работник, 

работодатель. 
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ANNOTATION 

 

Dashutin I.V. Problems of legal regulation of ensuring legality in labor 

relations. – The manuscript. 

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

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

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

In the dissertation the theoretical and practical problems of legal regulation of 

providing of legality in labor relations are thoroughly investigated. The essence and 

features of legality in labor relations are analyzed. The genesis of legal regulation of 

legality in labor relations has been clarified. The purpose, tasks, and functions of 

legality in labor relations are distinguished. 

The specifics of legal regulation of legality in labor relations are investigated. 

The peculiarities of the current state of legal regulation of legality in labor relations 

are outlined. The principles and guarantees of legal regulation of legality in labor 

relations are considered. 

The essence and features of maintenance of legality in labor relations are 

characterized. Elements of the structure of the mechanism of legal support of 

legality in labor relations are highlighted. Specifics of legal support for the 

implementation of legality in labor relations are determined. 

The problems of legal regulation of the implementation of legality in labor 

relations and problems of labor rights protection in Ukraine are highlighted. 

Substantiated proposals for the improvement of national labor legislation are 

provided. 

The analysis of tendencies of further development of legal regulation of 

providing of legality in labor relations is carried out. The specificity of ensuring 

legality in labor relations in the context of European integration of Ukraine is 

considered. A positive foreign experience of ensuring the legality of labor relations 

has been found. 

Key words: labor relations, legal regulation, problems of legal regulation, 

legality, labor law, labor legislation, labor contract, labor, employee, employer. 
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