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АНОТАЦІЯ 

 

Журавель В.І. Співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського національного 

університету «Острозька академія» –  Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників та 

запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто поняття та ознаки форм 

захисту трудових прав працівників. З’ясовано генезис правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників. Розроблено 

класифікацію форм захисту трудових прав працівників. Виокремлено та 

охарактеризовано принципи та функції форм захисту трудових прав 

працівників.  

Під формою захисту трудових прав працівників необхідно розуміти 

встановлений законодавством комплекс способів, засобів і заходів 

організаційного і функціонального характеру, що втілені в юридичних 

процедурах, які здійснюються відповідними суб’єктами і спрямовані на 

захист порушених, невизнаних і оспорюваних прав працівників як суб’єктів 

трудових правовідносин. 

Функціями форм захисту трудових прав працівників названо наступні: 

1) захисна; 2) запобіжна; 3) охоронна; 4) регулятивна; 5) виховна; 6) 

соціальна. 

Встановлено правову природу індивідуальних форм захисту трудових 

прав працівників. Визначено місце, роль і значення індивідуальних форм 

захисту трудових прав працівників. Розглянуто індивідуальні способи 



3 

захисту трудових прав працівників. Зазначено особливості самозахисту 

трудових прав працівників. 

Факторами впливу на визначення місця індивідуальних форм захисту 

трудових прав у системі права України є такі: недоліки чинного трудового 

законодавства: прогалини, протиріччя, подвійність розуміння окремих 

статей, порушення термінології, юридичної техніки, значна кількість 

підзаконних актів тощо; незнання працівником повною мірою своїх трудових 

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

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

роботодавців у сфері трудового права, в тому числі неправильне розуміння 

порядку виконання вимог норм трудового права; впевненість роботодавця, 

що порушення трудових прав працівників не будуть виявлені наглядово-

контрольними органами в сфері контролю за дотриманням виконання 

роботодавцем трудового законодавства, безкарність та незначні санкції за 

правопорушення; свідоме порушення чинного трудового законодавства 

роботодавцем з метою збільшення свого прибутку, а також інші причини 

пов’язані з розвитком нашої економіки. 

Перевагами самозахисту є результативність і низький рівень 

конфліктності, простота, оперативність швидкість досягнення результату, 

економність застосованого заходу, ефективність. Недоліками самозахисту є 

наступні: 1) відсутність законодавчого закріплення визначення самозахисту 

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

самозахист; 3) наявність загрози звільнення при використанні працівником 

такої форми захисту; 4) через відносини підпорядкування роботодавцю 

працівник не має змоги довести поза юрисдикційним порядком 

обґрунтованість застосування самозахисту, наприклад, відмови від 

виконання роботи. 

Охарактеризовано зміст та ознаки колективних форм захисту трудових 

прав працівників. Виділено принципи та види колективних форм захисту 

трудових прав працівників. Визначено сторони колективного захисту 
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трудових прав працівників. Приділено увагу сучасному стану правового 

регулювання колективних форм захисту трудових прав працівників.  

До специфічних ознак колективних форм захисту трудових прав 

працівника віднесено такі: 1) специфічних суб’єктів такого захисту;                          

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

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

інтересів двох сторін – одного колективного суб’єкта захисту і роботодавця 

або ж об’єднання роботодавців; 6) значну формалізованість їх проявів;                       

7) неповноцінність захисту – факультативну ознаку, бо залежить від 

реформування трудового законодавства в зазначеній нами вище частині. 

Класифікацію колективних форм захисту трудових прав працівників 

надано у такому вигляді: 1) неюрисдикційна форма захисту: колективний 

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

захист працівників професійними спілками; б) захист працівників у порядку 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства 

уповноваженими державою органами; в) захист працівників органами, 

створеними для порядку розгляду колективних трудових спорів (примирна 

комісія, трудовий арбітраж, Національна служба з посередництва та 

примирення та інші). 

Виділено особливості співвідношення індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників. Здійснено порівняльну 

характеристику  індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. Розглянуто проблеми й прогалини у співвідношенні 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Висвітлено позитивний зарубіжний досвід щодо вирішення проблеми 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. З`ясовано напрями оптимізації правового регулювання 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. 
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Особливостями співвідношення індивідуальних та колективних форм 

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

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

норм (правове регулювання), який безпосередньо впливає на вибір і 

застосування правил тієї чи іншої форми захисту, вибір правильного варіанту 

поведінки і звернення до компетентних суб’єктів; 2) вони втілюються у 

різних правових формах; 3) передбачають: а) участь допоміжних суб’єктів у 

відносинах захисту трудових прав працівників; б) послідовну процедуру 

реалізації кожної з форм захисту трудових прав працівників; в) певний 

характер здійснення відповідним суб’єктом захисту трудо-правових 

повноважень; г) поєднання матеріального і процесуального змісту. 

Прогалинами в межах співвідношення індивідуальної форми захисту 

трудових прав працівників за участю омбудсмана і колективної за участю 

профспілок, органів нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства названо такі: 1) у законодавстві відсутня диференціація прав 

таких органів залежно від виконуваної ними функції; 2) законодавець 

передбачив існування не профспілкового представника інтересів працівників, 

однак не встановив організаційно-правових заходів і методів його створення 

та діяльності; 3) відсутність у чинному законодавстві про працю додаткових 

гарантій діяльності представників трудового колективу; 4) відсутність в 

Україні закону, який би регулював статус трудових колективів саме за 

сучасними, а не радянськими методами. 

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

форми захисту, форми трудового захисту, індивідуальні трудові права, 

колективні трудові права, індивідуальні форми захисту трудових прав, 

колективні форми захисту трудових прав, співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту, співвідношення індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників. 
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ANNOTATION 

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

labor rights of employees.– The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 

12.00.05 – labor law; social security law. – I. Malynovskyi Institute of Law The 

National University of Ostroh Academy – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv. – Kyiv, 2018.The problems of correlation of individual and collective 

forms of protection of labor rights of employees are investigated in the thesis. The 

ways of their solution are proposed. The concept and signs of forms of protection 

of workers' labor rights are considered. The genesis of legal regulation of forms of 

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

protection of labor rights of workers has been developed. The principles and 

functions of forms of protection of labor rights of employees are singled out and 

described. 

Under the form of protection of labor rights of workers it is necessary to 

understand the complex of methods, means and measures of an organizational and 

functional nature, which are embodied in legal procedures, which are carried out 

by the relevant subjects and aimed at protection of violated, unrecognized and 

disputed rights of workers as subjects of labor legal relations, established by the 

legislation. 

Functions of forms of protection of labor rights of workers are named as 

follows: 1) protective; 2) preventive; 3) security; 4) regulatory; 5) educational; 6) 

social. 

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

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

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

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

noted. 
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The factors influencing the determination of the place of individual forms of 

labor rights protection in the system of law of Ukraine are the following: 

shortcomings of current labor legislation: gaps, contradictions, duality of 

understanding of individual articles, violation of terminology, legal technique, 

significant number of by-laws, etc.; ignorance by the employee of his full 

employment rights; the absence in a number of cases of the desire to "fight" with 

the employer for their rights, based on the principle "I will be worse"; legal 

illiteracy of employers in the field of labor law, including incorrect understanding 

of the procedure for the implementation of requirements of labor law; the 

employer's confidence that violations of workers' labor rights will not be detected 

by the supervisory bodies in the area of monitoring compliance with the employer's 

labor legislation, impunity and minor sanctions for the offense; a deliberate 

violation of the current labor legislation by the employer in order to increase its 

profit, as well as other reasons related to the development of our economy. 

Advantages of self-defense are effectiveness and low level of conflict, 

simplicity, efficiency, speed of achievement, economy of the applied measure, 

efficiency. The disadvantages of self-defense are the following: 1) the lack of 

legislative consolidation of the definition of self-defense of labor rights; 2) the 

absence of an effective legal mechanism for the implementation of the right to self-

defense; 3) the threat of dismissal when an employee uses such a form of 

protection; 4) due to the relationship of subordination to the employer, the 

employee is not able to prove, beyond the jurisdiction, the justification for the 

application of self-defense, for example, refusal to perform work. 

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

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

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

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

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

Specific features of collective forms of protection of workers' rights are as 

follows: 1) the specific subjects of such protection; 2) the original nature of the 
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individual relationship; 3) the presence of specific conditions for their use; 4) the 

special participation of the state in their implementation; 5) collision of interests of 

two parties - one collective protector and the employer or the association of 

employers; 6) significant formalization of their manifestations; 7) inadequacy of 

protection - an optional feature, because it depends on the reform of labor law in 

the above paragraph. 

Classification of collective forms of protection of labor rights of workers is 

given in the following form: 1) non-dissident form of protection: collective self-

defense of employees in the form of collective actions; 2) jurisdictional forms: a) 

protection of workers by trade unions; b) protection of employees in the order of 

supervision and control over observance of labor legislation by the authorized state 

bodies; c) protection of employees by the bodies created for the consideration of 

collective labor disputes (the Conciliation Commission, Labor Arbitration, the 

National Service for Mediation and Reconciliation, and others). 

The peculiarities of the correlation of individual and collective forms of 

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

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

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

collective forms of protection of labor rights of employees are considered. The 

article is devoted to the positive foreign experience in solving the problem of 

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

The directions of optimization of legal regulation of the ratio of individual and 

collective forms of protection of workers' labor rights are outlined. 

Particularities of the ratio of individual and collective forms of protection of 

workers' labor rights are as follows: 1) individual and collective forms of labor 

rights protection exist in connection with the labor-legal array of rules (legal 

regulation), which directly affects the choice and application of rules of one form 

or another protection, choice of the correct way of behavior and appeal to 

competent entities; 2) they are embodied in different legal forms; 3) provide: a) the 

participation of auxiliary entities in the protection of labor rights of employees; b) 



9 

a consistent procedure for the implementation of each form of protection of labor 

rights of employees; c) a certain nature of the implementation of the relevant 

subject of protection of labor and legal powers; d) a combination of material and 

procedural content. 

Gaps in the ratio of the individual form of protection of workers' labor rights 

with the participation of the ombudsman and collective with the participation of 

trade unions, supervisory bodies and control over the observance of labor laws are 

as follows: 1) the legislation does not differentiate the rights of such bodies, 

depending on their function; 2) the legislator has foreseen the existence of a non-

union representative of the interests of employees, but did not establish 

organizational and legal measures and methods for its creation and activities; 3) the 

absence in the current legislation on the employment of additional guarantees of 

the activities of representatives of the labor collective; 4) the absence of a law in 

Ukraine that would regulate the status of labor collectives precisely in modern, 

rather than Soviet, methods. 

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

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

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

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

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

workers. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Здійснюваний Україною перехід до ринкової 

економіки, який відбувається на фоні світової кризи, призводить до 

нестабільності у багатьох сферах суспільного життя. За цих умов особливо 

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

працю, закріпленого Конституцією України. Чинний Кодекс законів про 

працю України був прийнятий ще за радянських часів, коли єдиним 

роботодавцем і гарантом соціально-економічних прав була держава (а 

підприємства, установи, організації функціонували у формі державної 

власності), при цьому переважав адміністративно-командний метод у 

вирішення багатьох питань трудової сфери. У той час на практиці не могло в 

принципі виникати жодного питання про індивідуальну форму захисту прав, 

оскільки це б означало, що в діях держави як роботодавця є якесь порушення. 

Становлення України як високорозвиненої європейської держави 

ставить перед українським суспільством, державою і кожною особою 

мету – забезпечення економічно збалансованого поступу, створення і 

гарантування європейських стандартів життя, яку неможливо буде 

здійснити без належної взаємодії працівників і роботодавців як сторін 

трудових правовідносин. 

Ефективна співпраця зазначених суб’єктів забезпечується за 

допомогою комплексного механізму, який функціонує зокрема і у сфері 

захисту трудових прав працівниківі і який проявляється в рамках 

індивідуальних і колективних форм. Дослідження особливостей 

співвідношення зазначених форм є не лише потребою часу, а й необхідним 

етапом реформування системи українського трудового права. 

Станом на сьогодні існування індивідуальних і колективних трудових 

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

ринкові перетворення викликали необхідність встановити баланс між 

інтересами окремого працівника та трудового колективу. Це зумовлює 

поступовий перехід до системи соціально-трудових відносин, в основі якого 
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повинен бути покладений баланс прав та обов’язків (колективних та 

індивідуальних) при зверненні за захистом своїх трудових прав. 

Зміни в соціально-політичному устрої України не могли не 

позначитися на соціальному становищі працівників та роботодавців, держави 

в цілому. Кожного року з’являються нові механізми захисту порушених прав 

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

здатні самостійно реагувати на неправомірні дії роботодавця, якщо модель 

відповідної поведінки працівника чітко не окреслена в законодавстві про 

працю. 

Актуальність тематики нашого дослідження тісно пов’язана з потребою 

встановлення рівноваги між індивідуальними та колективними правами у 

сфері трудового права, співвідношення форм захисту з метою вибору 

працівником найбільш оптимального варіанту поведінки у спірних 

правовідносинах, протилежною стороною в яких виступає економічно 

сильніший суб’єкт – роботодавець. 

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

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників, 

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

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

не повною мірою вирішеними, що зумовлює активний пошук шляхів 

вдосконалення трудового законодавства та надання рекомендацій сторонам 

трудових відносин для врегулювання трудових спорів. 

В основу наукової роботи покладено доктринальні здобутки науковців 

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

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

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

С. В. Венедіктов, С. В. Венедіктов, В. В. Волинець, І. О. Галаган, Н. Д. 

Гетьманцева, О. А. Губська, Ю. М. Гришина, В. В. Жернаков, П. І. Жигалкін, 

Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, О.Л. Кучма, В. В. Лазор, О. В. 

Лавріненко, І. В. Лагутіна, С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, Н. О. Мельничук, 
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О. В. Москаленко, П. О. Недбайло, О. М. Обушенко, П. Д. Пилипенко, 

С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, П. М. Рабінович, 

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

О. М. Ярошенко та інших. 

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

можна стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці 

комплексного дослідження теоретико-правових засад співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. Усе 

зазначене вище й актуалізувало вибір теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертація виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» згідно з 

кафедральною темою «Адміністративний метод правового регулювання у 

фінансових, адміністративних та трудових відносинах», (державний 

реєстраційний номер 0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення комплексного теоретико-правового аналізу співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників, а 

також формулювання науково-теоретичних висновків і практичних 

рекомендацій щодо подальшого вдосконалення правового регулювання 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 
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 розкрити сутність та ознаки форм захисту трудових прав працівників; 

 проаналізувати етапізацію генезису правового регулювання форм 

захисту трудових прав працівників; 

 надати класифікацію форм захисту трудових прав працівників; 

 охарактеризувати функції форм захисту трудових прав працівників; 

 з’ясувати правову природу індивідуальних форм захисту трудових 

прав працівників; 

 розглянути індивідуальні способи захисту трудових прав працівників; 

 виділити особливості самозахисту трудових прав працівників; 

 проаналізувати специфіку колективних форм захисту трудових прав 

працівників; 

 визначити принципи та класифікацію колективних форм захисту 

трудових прав працівників; 

 здійснити аналіз сторін колективного захисту трудових прав 

працівників; 

 вивести особливості сучасного стану правового регулювання 

колективних форм захисту трудових прав працівників; 

 провести порівняльну характеристику індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників; 

 виокремити проблеми у співвідношенні індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників; 

 надати пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду у сфері співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників; 

 виділити напрями оптимізації правового регулювання 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. 

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

процесі захисту трудових прав працівників. 
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Предметом дослідження є співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Методи дослідження. Методологічною основою наукового 

дослідження є діалектичний метод пізнання правових явищ, який дозволив 

вирішити поставлені завдання щодо аналізу співвідношення індивідуальних 

та колективних форм захисту трудових прав працівників. Використання 

структурного методу виявилося найбільш ефективним для визначення 

особливостей співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

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

характеристика індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників (п. 4.2). Історичний метод наукового дослідження застосовано 

для з’ясування особливостей становлення та розвитку правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників (п. 1.2). Завдяки 

методу порівняльно-правового аналізу проведено загальнотеоретичну 

характеристику щодо запозичення міжнародного досвіду щодо вирішення 

проблеми співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників та проаналізувати сучасний стан правового 

регулювання колективних форм захисту трудових прав працівників (п.п. 4.4; 

3.4). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний 

апарат в означеній сфері (п.п. 1.1, 1,4; 3.1; 3.2); а використання формально-

логічного, а також методу моделювання допомогло сформулювати 

пропозиції щодо визначення напрямів оптимізації правового регулювання 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників (п. 4.5). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень правових проблем у 

сфері співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових 

прав працівників. У результаті проведеної роботи визначено концептуальні 

основи подальшого розвитку правового регулювання співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників, 
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сформульовано низку нових наукових положень та висновків, 

запропонованих особисто здобувачем. Основними з них є такі: 

уперше: 

 надано авторське визначення поняття «індивідуальна форма захисту 

трудових прав працівників» під яким розуміється комплекс способів, засобів 

і заходів індивідуального (організаційного і функціонального) характеру, що 

втілені в юридичних процедурах, які здійснюються суб’єктом захисту 

безпосередньо, ініціативно і спрямовані на захист порушених, невизнаних і 

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

правовідносин; 

 виокремлено конкретні фактори впливу на визначення місця 

індивідуальних форм захисту трудових прав серед інших форм (колективних) 

захисту трудових прав працівників, якими є наступні: недоліки чинного 

трудового законодавства: прогалини, протиріччя, подвійність розуміння 

окремих статей, порушення термінології, юридичної техніки, значна 

кількість підзаконних актів тощо; незнання працівником повною мірою своїх 

трудових прав; відсутність у ряді випадків бажання «воювати» з 

роботодавцем за свої права, виходячи з принципу «мені ж гірше буде»; 

юридична неграмотність роботодавців у сфері трудового права, в тому числі 

неправильне розуміння порядку виконання вимог норм трудового права; 

впевненість роботодавця, що порушення трудових прав працівників не 

будуть виявлені наглядово-контрольними органами у сфері контролю за 

дотриманням виконання роботодавцем трудового законодавства, безкарність 

та незначні санкції за правопорушення; свідоме порушення чинного 

трудового законодавства роботодавцем з метою збільшення свого прибутку; 

 надано авторське тлумачення індивідуальних способів захисту 

трудових прав, під якими запропоновано розуміти передбачені 

законодавством про працю та в договірному порядку примусові заходи, які 

обираються працівником самостійно при порушенні його трудових прав з 
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метою відновлення, визнання та/або встановлення його прав, свобод та 

законних інтересів; 

 сформульовано суттєві ознаки індивідуальних способів захисту 

трудових прав працівників: 1) багатосторонність таких способів, їх 

направленість на забезпечення виконання обов’язку однієї сторони перед 

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

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

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

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

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

постфактум; 6) порядок їх застосування спрощений, що означає 

неускладненість процедури їх застосування певними обмеженнями 

майнового і немайнового характеру; 7) мають тісний зв’язок із особистістю 

працівника, оскільки працівник сам обирає який спосіб застосовувати у 

кожному конкретному випадку, тобто це означає добровільність способів 

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

у трудових правовідносинах, відновлення нормальних правових зв’язків 

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

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

наслідків правопорушення; 

 розтлумачено поняття принципів колективної форми захисту 

трудових прав працівників як керівні положення, що становлять основу 

(суть) правового регулювання відносин захисту, які виникають між 

працівниками, їх об’єднаннями, представницькими та іншими 

уповноваженими органами, з однієї сторони, і роботодавцями, їх 

уповноваженими особами, об’єднаннями роботодавців, з іншої сторони, з 

приводу реалізації трудових прав працівниками у сфері найманої праці, їх 

дотримання та відновлення у разі порушення; 

 виділено перелік переваг та недоліків правового регулювання 

примирно-арбітражної форми захисту трудових прав працівників. До переваг 
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відносяться наступні: 1) профспілки тісно співпрацюють з Національною 

службою посередництва та примирення, запобігаючи виникненню і 

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

арбітражних процедур уніфікований в єдиному законі; 3) існують форми 

взаємодії примирно-арбітражних органів, які реально створені і 

функціонують фактично за вимогою на кожному підприємстві, в установі, 

організації. Недоліками є такі: 1) відсутність професійних юристів у складі 

примирних органів, чим не забезпечується правомірність рішення, що ними 

приймається; 2) відсутність процедури оскарження рішення трудового 

арбітражу; 3) відсутність у законодавстві положення про те, що угоду про 

обов’язковість рішення трудового арбітражу можна було досягнути як у 

момент підписання договору про створення арбітражу, так і під час роботи 

трудового арбітражу або після її завершення чи після прийняття відповідного 

рішення трудовим арбітражем; 4) через наявність тривалих строків, 

закріплених у законодавстві про працю, примирні процедури занадто довго 

тривають; 5) відсутність процедури узагальнення практики примирно-

арбітражного колективного захисту трудових прав працівників; 6) 

відсутність у законодавстві про працю положення, за яким встановлюється 

право посередників або арбітрів оголосити перерву у процедурі вирішення 

колективного спору, якщо вони мають вагомі підстави вважати, що сторони 

не можуть дійти згоди; 7) відсутнє визначення виду заяви, яку подає до суду 

Національна служба з посередництва та примирення (що потягло і 

невизначеність процесуальних форм), у межах яких здійснюється вирішення 

колективного трудового спору). 

удосконалено: 

 деталізацію теорії пропорційності форми захисту трудових прав, яка 

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

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

об’єктивно конкретний вид форми захисту не зможе існувати апріорі; 
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 арґументацію, що медіація є квазіформою захисту трудових прав, 

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

відповідних повноважень для захисту. Медіатор лише прагне знайти 

компромісне рішення для працівника і роботодавця у спірних 

правовідносинах, але він не наділений ні принципами здійснення правосуддя, 

які впливають на правозахисну діяльність, ні особливими заходами 

притягнення до відповідальності у разі відсутності у нього незалежності; 

 аналіз передумов зародження правового регулювання форм захисту 

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

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

захисту трудових прав працівників відбувається ще у перші століття до нашої 

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

інтереси, тобто підтримували й захищали інтереси своїх учасників; 

2) відсутність чітких правових актів у сфері визначення форм захисту 

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

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

як працівника, тобто відсутність трудового законодавства загалом; 

 розробку єдиних критеріїв для класифікації форм захисту трудових 

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

в) універсальність класифікації; г) відповідність класифікації єдиному 

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

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

судової практики; є) врахування різноманітності доктринальних позицій; 

ж) використання порівняльно-правового методу (компаративістики); 

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

критерії, що відповідають логіці класифікаційних характеристик; 

 обґрунтування потреби впровадження ефективнішого механізму 

виконавчого захисту за допомогою наступних заходів: 1) забезпечити 

безпосереднє звернення до органів виконавчої служби і створити апеляційну 

палату, яка розглядала б скарги на дії державних виконавців, що не вчиняють 
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жодних дій з виконання судових рішень в трудових справах; 2) забезпечити 

високий рівень заробітної плати для державних виконавців, адже останні не 

мають ніякого стимулу реально допомагати громадянам у виконанні судових 

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

державного реагування на невиконання судових рішень через спеціальні 

палати спеціалізованих трудових судів; 

 розуміння того, що створення в нашій країні постійно діючих 

спеціалізованих органів (трудових судів) щодо запобігання та вирішення 

трудових спорів сприятиме: встановленню реальних гарантій щодо реалізації 

конституційних прав громадян на судовий захист в цілому і трудових прав 

зокрема безпосередньо працівниками в межах індивідуальної форми захисту 

трудових прав; забезпеченню реального дотримання вимог процесуального 

законодавства при вирішенні трудових спорів; удосконаленню правового 

механізму реального і швидкого виконання рішень судів; 

 систему ознак самозахисту трудових прав працівників, якими є 

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

бездіяльність і можливо тільки після порушення права або під час його 

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

яка здійснює самозахист, в момент його здійснення позбавлена можливості 

звернутися до компетентних органів за захистом свого права, оскільки 

застосування заходів самозахисту в даній обстановці буде більш дієвим, 

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

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

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

правопорушення; 6) інститут самозахисту не має своїм джерелом відносини 

влади-підпорядкування; 7) самозахист працівником свої трудових прав 

негативно впливає на правове становище іншої сторони трудових 

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

правило, є передбачений законом відступ від звичайних правил поведінки у 

трудових відносинах, що пов’язаний із безпосереднім примусовим впливом 
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на іншу сторону правовідносин; 9) мета самозахисту – припинення або 

попередження порушення трудових прав працівника, його свобод та 

законних інтересів; 10) це індивідуальна форма захисту трудових прав 

працівника, оскільки саме від його ініціативи залежить, чи буде припинено, 

попереджено порушення його трудових прав у процесі реалізації права на 

працю; 

 перелік недоліків самозахисту трудових прав працівників, до яких 

віднесено: 1) відсутність законодавчого закріплення визначення самозахисту 

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

самозахист; 3) наявність загрози звільнення при використанні працівником 

такої форми захисту; 4) через відносини підпорядкування роботодавцю 

працівник не має змоги довести поза юрисдикційним порядком 

обґрунтованість застосування самозахисту, наприклад, відмови від 

виконання роботи; 

 твердження про те, що протистояння інтересів сторін колективної 

форми захисту трудових прав працівників характеризується комплексом 

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

результатами відстоюваної позиції; 2) зіткнення таких інтересів повинно 

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

обов’язкове проведення примирних процедур перед фактичним вирішенням 

питання про вирішення конфлікту; 4) до врегулювання зіткнення інтересів 

працівників і роботодавців діє презумпція правомірності позиції працівника, 

якщо протилежне не доведе роботодавець; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика доктринальних позицій вчених щодо розуміння 

поняття форм захисту трудових прав працівників, що включає в себе такі 

значення: 1) як виду охоронних правовідносин в трудовому праві; 2) як 

інституту цивільних процесуальних правовідносин; 3) як юридичної 

діяльності суб’єктів по поновленню, встановленню і визнанню прав, свобод і 

законних інтересів працівників; 4) як сукупності способів та/або засобів, 
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заходів, що мають на меті захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, 

свобод та законних інтересів працівників; 5) як системи юридичних 

процедур, що створюють юридичні можливості поновлення, встановлення та 

визнання прав; 

 арґументація, що існування форми захисту трудових прав працівників 

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

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

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

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

органи та посадові особи, упоноважені здійснювати від імені держави захист 

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

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

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

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

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

здійсненні ними захисних функцій і наявності відповідних повноважень. 

Завдяки саме цим особам на загальнодержавному, локальному рівнях та в 

кожному конкретному випадку особа здатна захистити свої права; 

 теоретичний підхід до особливостей розвитку форм захисту трудових 

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

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

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

національного і міжнародного законодавства, наукових праць у сфері 

правового регулювання форм захисту трудових прав працівників; 3) висока 

оцінка форм захисту трудових прав працівників на даному етапі розвитку 

громадянського суспільства у нашій державі, що зумовлено розвитком 

ринкової економіки, пріоритетом якої є захист прав і свобод людини; 

4) спрямованість держави на створення усіх необхідних умов для 

абсолютного втілення громадянами своїх трудових прав шляхом чіткого 

закріплення гарантій їх реалізації, створення правового механізму реалізації і 
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захисту трудових прав працівників; 5) безперервність процесів щодо 

удосконалення сучасного трудового законодавства; 

 розкриття рис функцій форм захисту трудових прав працівників 

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

економічно значимими напрямами діяльності у сфері захисту трудових прав 

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

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

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

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

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

характером, оскільки визначаються потребами суспільства; 6) знаходяться у 

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

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

частиною існування якісних трудових відносин в Україні; 9) виступають 

самостійними і однорідними частинами процесу здійснення захисту трудових 

прав працівників; 10) наповнюють змістом стан захисту трудових прав 

працівників; 

 твердження про те, що колективна воля працівників у межах 

колективної форми захисту їх трудових прав реалізовується через систему 

наступних дій: 1) виникнення індивідуального порушення трудових прав 

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

2) порушення індивідуальних трудових прав багатьох працівників потягло за 

собою прийняття ними колективного рішення про фактичне об’єднання 

інтересів з метою припинення порушення, відновлення колективних 

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

шляхом створення колективного суб’єкта – трудового колективу або 

делегування відповідної колективної волі представницькому, іншому 

уповноваженому органу, що представлятиме інтереси працівників у 

відносинах з роботодавцем; 4) вираження колективної волі через юридично 
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значущі активні дії (рішення), що приймаються уповноваженим суб’єктом з 

метою захисту трудових прав працівників; 

 формулювання особливих умов застосування колективної форми 

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

порушення прав працівників; 2) недотримання умов трудових, 

колективних договорів і угод, законодавства про працю в частині 

забезпечення основоположних трудових прав працівників; 3) створення 

перешкод до реалізації права на участь в управлінні і організації 

управління працею на конкретному підприємстві, в установі, організації, 

інші види свавілля роботодавця; 4) наявність трудового колективу, що 

здатен самостійно або через представницькі органи, уповноважені органи 

та особи вступати у взаємовідносини з роботодавцем; 5) існування 

правового масиву колективно-договірного регулювання умов праці на 

підприємстві, в установі, організації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

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

трудового права щодо системних знань про правові проблеми в сфері 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників; 

– у правотворчості – при удосконаленні нормативно-правового 

регулювання індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників у трудовому праві України; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

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

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

служба», у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та 
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семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та 

курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі муніципального права та адміністративно-правових дисциплін 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного 

університету «Острозька академія», а також були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Актуальні проблеми 

правового регулювання економічної безпеки (Присвячена 80-ти річному 

ювілею професора кафедри економіко-правових дисциплін Кухаренка 

Володимира Дмитровича)» (м. Київ,  2 жовтня 2013 р.), «Права людини в 

умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти» 

(м. Дніпропетровськ, 22–23 листопада 2013 р.), «Право: історія, теорія, 

практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 р.), «Дотримання прав 

людини: Сучасний стан правового регулювання та перспективи його 

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

юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–

19 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування системи 

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

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

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

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

10–11 березня 2016 р.), «Актуальні проблеми реформування системи 

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

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

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцятьох статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у 
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наукових виданнях іншої держави, а також у одинадцяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

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

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

443 сторінки. Список використаних джерел складається із 406 найменувань і 

займає 37 сторінок. 

. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ЗАХИСТУ 

ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.1 Сутність та ознаки форм захисту трудових прав працівників 

 

У сучасному постіндустріальному суспільстві кожна держава повинна 

визначати людину, її права, свободи й інтереси найвищою соціальною 

цінністю. У нерозривному зв’язку з даним положенням постає нагальна 

необхідність забезпечувати захист саме трудових прав, які є невід’ємним 

елементом розвитку цивілізаційних процесів [1, с. 219]. Актуальність роботи 

зумовлена тим, що ситуація на ринку праці України характеризується 

нестабільністю, а це спричиняє масові випадки звільнення працівників з 

роботи, чисельні випадки недотримання законодавства про оплату праці, 

недотримання соціальних гарантій при укладенні трудового договору, 

безпідставне позбавлення права на відпочинок, зловживання роботодавцем 

своїми правами у конкретних трудових відносинах. 

Проблема форм захисту трудових прав є набагато глибшою сьогодні в 

контексті європейськоінтеграційного руху України. Хаотичність правових 

положень, що загалом стосуються здійснення захисту трудових прав осіб, 

призводить до применшення значення вкладу кожного індивіда в еволюційні 

процеси розвитку українського суспільства.  

Питанню дослідження поняття і ознак форм захисту трудових прав 

працівників приділено дуже багато уваги в юридичній літературі. Воно 

вивчалося вченими Н.Б. Болотіною, В.С. Венедіктовим, О.Є. Герасимовою, 

Л.П. Грузіновою, В.В. Жернаковим, С.І. Запарою, І.В. Лагутіною,                            

В.В. Лазором, Т.Г. Маркіною, П.Д. Пилипенком, О.І. Процевським.                    

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевою, а також російськими науковцями                           

І.Я. Кисельовим, М.В. Лушніковою, Ю.П. Орловським, О.С. Пашковим,                 

І.О. Снігірьовою, В.М. Толкуновою та ін. Проте, незважаючи на проведені 
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наукові пошуки, досліджуване питання не було системно розглянуто, що й 

зумовлює необхідність проведення більш глибокого наукового аналізу. 

Наукова розробка форм захисту трудових прав сприятиме визначенню 

їх дієвого правового механізму, розширенню системи суб’єктів та засобів 

захисту, визначенню недоліків законодавства і його вдосконаленню в даному 

аспекті.  

Варто зазначити, що поняття «форма» науковцями тлумачиться 

неоднозначно. Звернувшись до тлумачного словника, можемо вказати, що 

поняття «форма» вживається у кількох значеннях: 1) обриси, контури, 

зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд; 2) шаблон, за 

допомогою якого чому-небудь надають певних обрисів, якогось вигляду;                  

3) тип, будова, спосіб організації якого-небудь явища, пов’язаний з його 

сутністю, змістом [2, c. 618]. Форма (від лат. «forma» – зовнішність, устрій) є 

однією із центральних категорій філософії, яка відображає внутрішній 

зв’язок і спосіб організації, взаємодії елементів і процесів явища як між 

собою, так і з зовнішніми умовами [3, c. 482, с. 772]. Взагалі форми, як об’єкт 

мислення, перебували у центрі уваги ще давньогрецьких філософів. Так 

Платон (427-347 до н.е.) вважав, що «форма» – це «прообраз», ідеал речі, 

існуючий незалежно від матеріального буття останньої. Аристотель (384-322 

до н.е.) розумів «форму» як внутрішню мету речі. У межах класичної 

німецької філософії форма, як правило, трактувалася як початок, що 

привноситься в матеріальний світ ментальним зусиллям [3, c. 631]. 

Однак, визначаючи явище, потрібно відштовхуватися від його сутності, 

первинної природи, в якій воно себе найбільш повно проявляє. Так, на нашу 

думку, форму захисту не можна визначати, не враховуючи її юридичної 

природи, адже саме це поняття, виникаючи у сфері охоронних правовідносин 

трудового права, виявляє себе лише після порушення конкретного 

суб’єктивного права, свободи чи законного інтересу. Необхідно також 

враховувати комплексність і збірний характер цього поняття, адже форма 

захисту трудових прав супроводжує чи не кожен інститут трудового права, 
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воно створює правові можливості реалізації прав, незважаючи на їх 

нормативне закріплення чи пріоритетність охорони державою. 

Отже, форму захисту трудових прав можна вважати юридичною 

формою, що у трудовому праві має характерні ознаки та особливості.  

І.В. Лагутіна визначає форму захисту трудових прав як діяльність 

уповноважених органів, працівника або його представника (професійної 

спілки) із захисту трудових прав та законних інтересів, які виявляються у 

застосуванні передбачених законодавством способів і заходів, спрямованих 

на припинення і попередження порушень трудового законодавства, 

поновлення порушених прав і відшкодування заподіяної шкоди [4, c. 7]. Ми 

не можемо повною мірою погодитись із даним визначенням, оскільки автор 

не враховує того, що і роботодавець (а не його уповноважена особа) може 

виступати на захист трудових прав, крім цього свої трудові права може 

захищати і особа, яка має статус безробітного, а не працівника, наприклад, у 

разі безпідставного звільнення працівника з роботи. 

Більш обґрунтованим нам видається визначення форми захисту 

трудових прав, яке формулює Р.С. Харчук. Вона вперше визначила форму 

захисту трудових прав працівників як комплекс чітко встановлених у 

законодавстві правових процедур, спрямованих на скасування обмежень 

реалізації певних трудових прав і/або поновлення порушених з метою їх 

подальшого належного застосування у сфері праці, що здійснюються 

компетентними правозастосовними органами і самою уповноваженою 

особою в рамках правозахисного процесу [5, c. 3]. 

Проте недоліком цих обох визначень, на нашу думку, є те, що вони 

обмежують коло суб’єктів, що здійснюють захист трудових прав працівників. 

З метою універсальності визначення для всіх етапів розвитку суспільства 

необхідно уніфікувати поняття «компетентний орган», «уповноважені 

особи», «правозастосовні органи» тощо, об’єднавши їх в одну групу – 

«суб’єкти захисту». 
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Аналізуючи позицію В.В. Лазора стосовно поняття «форма захисту», 

зазначимо, що він розуміє його як внутрішньо узгоджені і врегульовані 

законом способи захисту трудових прав та законних інтересів [6, c. 78]. Таке 

визначення трактує форму захисту виключно як сукупність способів, не 

враховуючи засобів захисту та зв’язків між ними, а також мету – захист 

невизнаних, оспорюваних, порушених прав, свобод і законних інтересів 

працівників. 

Т.О. Несторова під формою захисту розуміє вид юридичної діяльності, 

в якій протікають охоронні правовідносини у сфері трудового права [7, c. 54]. 

Вважаємо, що таке трактування досить чітко відображає основне підґрунтя 

визначення форми захисту трудових прав працівників, але не розкриває його 

зміст, не характеризує правову природу цього явища. 

В.В. Жернаков вважає, що форма захисту – це сукупність способів, які 

спрямовані на поновлення, встановлення і визнання прав та законних 

інтересів осіб [8, c. 278]. На нашу думку, таке твердження відповідає реаліям 

сьогодення і тому заслуговує на увагу, але водночас воно не охоплює родової 

приналежності форми захисту до якогось інституту трудового права, не 

визначає призначення таких способів, а також зв’язків між ними. 

В.П. Воложанин розуміє під формою захисту трудових прав 

визначений законом порядок захисту прав та інтересів, який здійснюється 

тим чи іншим юрисдикційним органом залежно від його природи [9, c. 6]. 

Очевидно, що поняття «закон» слід тлумачити розширено, але в літературі 

передбачено ще одну форму захисту – самозахист, на яку, очевидно, дане 

визначення не поширюється.  

У свою чергу, В.В. Бугаєв розглядає форму захисту прав як комплекс 

внутрішніх узгоджених організаційних заходів щодо захисту суб’єктивних 

прав, які здійснюються в рамках єдиного правового режиму [10, c. 17]. 

Приведене визначення є загальнотеоретичним і загалом характеризує форму 

захисту усіх прав, а не тільки трудових прав працівників, однак його сутнісні 
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ознаки можна покласти в основу галузевого визначення поняття форми 

захисту трудових прав працівників.  

Ми вважаємо хибною досить поширену серед вчених-правників у сфері 

трудового права позицію, що форма захисту як діяльність здійснюється 

юрисдикційними органами. Така діяльність може здійснюватися і поза ними 

як неюрисдикційна форма захисту і полягати, наприклад, у самозахисті не 

тільки прав, а й свобод і законних інтересів осіб. Інше питання полягає у 

тому, що неюрисдикційні форми захисту повинні бути чітко визначені в 

чинному законодавстві про працю України. 

Н.М. Погрібна удосконалила визначення форми захисту трудових прав 

працівників і визначила це поняття як специфічний вид діяльності, що 

реалізується державними владними компетентними суб’єктами (органи та 

посадові особи) та (або) працівниками чи іншими особами, уповноваженими 

представляти їх інтереси, і полягає у вжитті (застосуванні) визначених 

законодавством засобів (способів, заходів, методів), спрямованих на 

попередження можливого порушення трудових прав і законних інтересів 

працівників, припинення вже вчинюваних правопорушень, а також 

відновлення стану трудових прав, що існував до скоєння протиправних дій, 

та відшкодування шкоди, заподіяної незаконною поведінкою [11, c. 4]. 

При здійсненні комплексного і всебічного аналізу даних визначень 

необхідно враховувати суттєву різницю між формами захисту трудових прав 

працівників як об’єктивним явищем у трудовому праві і способами захисту, 

основною ознакою яких виступає динамічність. Ми вважаємо, що форма 

захисту прав працівників у будь-який період розвитку суспільства 

залишається незмінною, змінюються і переформуються лише її окремі 

компоненти, що вступаючи у взаємодію, не змінюють правову природу 

основного поняття. Наприклад, судова форма захисту трудових прав 

протягом більше тисячі років залишається незмінною, змінюються тільки її 

інституційна і функціональна характеристики. 
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Водночас способи захисту прав, закріплені у Цивільному кодексі 

України від 16.01.2003 р. № 435-IV [12], але не передбачені Кодексом законів 

про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII [13], не мають вичерпного 

характеру і змінюються із виникненням нових, розвитком існуючих та 

припиненням наразі неактуальних правовідносин.  

Хоча деякі науковці, зокрема Р.С. Харчук, все ж відрізняють форми 

захисту від способів, зазначаючи, що якщо форми захисту визначають 

порядок юридичної діяльності із захисту прав та інтересів, то при визначенні 

поняття способів необхідно виходити із передбачених законом дій, 

спрямованих на усунення перешкод при здійсненні суб’єктивного права [5,             

с. 17]. Ми дещо не погоджуємося із цією позицією, адже форми захисту не 

існують без способів захисту. По-суті порядок діяльності – це і є 

послідовність вчинення певних дій, які не можна штучно відокремлювати як 

похідне від основного поняття. 

Станом на сьогодні законодавством так і не визначено поняття «форма 

захисту трудових прав працівників». У проекті Трудового кодексу України 

від 04.12.2007 р. № 1108 [14] ситуація не змінилася, в ньому так само 

відсутнє поняття «форма захисту трудових прав працівників», хоча поняттю 

«захист» присвячена належна увага у диспозиціях багатьох статей проекту.  

Таке явище містить і негативний, і позитивний аспект водночас. 

Позитивний, на нашу думку, полягає в тому, що галузеве законодавство 

врахує специфіку правового статусу сторін трудового договору, загалом 

учасників трудових і пов’язаних з ними правовідносин, заповнить прогалини 

у законодавстві щодо застосування норм цивільного права за аналогією до 

трудових правовідносин. Водночас негативний аспект характеризується тим, 

що при наявності значних дискусій вчених стосовно поняття, як це має місце 

при характеристиці форм захисту трудових прав працівників, важливо 

ґрунтовно підійти до визначення, що займає досить тривалий період часу. 

Але у зв’язку з адаптацією законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу постає потреба не тільки якісного, а й швидкого 
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врегулювання питань, пов’язаними із правом особи на захист своїх 

порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод та законних інтересів. 

У даному контексті вважаємо за доцільне все-таки внести пропозицію 

щодо створення окремої глави у проекті Трудового кодексу України, яка 

буде включати поняття, зміст, форми і способи захисту трудових прав. 

В аспекті нашого дослідження необхідним видається поєднання понять 

«захист трудових прав працівників» та «форми захисту трудових прав». 

Вважаємо необґрунтованими позиції вчених, які «підлаштовують» 

загальнотеоретичне визначення форми як зовнішнього вияву якогось явища 

до поняття захисту трудових прав, адже таке механічне компілювання 

зазначених понять призводить до взаємовиключення одного поняття іншим.  

З цього приводу Г.Я. Стоякін зазначав, що до поняття захисту 

відносяться прийняття нормативно-правових актів, у яких закріплені права та 

обов’язки сторін і які визначають порядок здійснення захисту прав, а також 

встановлюють діяльність суб’єктів правовідносин щодо реалізації своїх прав 

[15, c. 28].  Ми вважаємо, що з такою позицією варто погодитись хоча б тому, 

що призначення форм захисту полягає у створенні всіх правових 

можливостей для реалізації права працівника на захист. Крім того, форми 

захисту повинні передбачати і превентивні заходи щодо повторного 

порушення прав працівника, а поняття «захист» охоплює і профілактику 

вчинених правопорушень, і поняття «форми захисту». 

Водночас ми не заперечуємо позиції тих авторів, які включають до 

поняття «форми захисту трудових прав працівників» процедурні заходи і 

характеризують їх організаційний характер (А.П. Вершинін [16, c. 57-58]). 

Хочемо тільки зауважити, що процедурний зміст досліджуваного поняття не 

зводиться до цих заходів і охоплює ширшу площину, ніж організаційна 

сфера. Зокрема сюди включається і поновлення прав як компенсаційна 

особливість форм захисту. 

Разом з тим, не погоджуємося із доктринальними позиціями авторів, 

які розкриваючи захист через охорону або ототожнюючи ці поняття, зводять 
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форми захисту до перерахування заходів відповідного виду форм захисту 

(Т.Ю. Баришнікова [17, c. 53], Ю.Н. Полєтаєв [18, c. 127]). Аргументом проти 

таких позицій слугує те, що форми захисту охоплюють не тільки заходи, а й 

способи і засоби захисту, які втілені, на нашу думку, в певних юридичних 

процедурах. Ці юридичні процедури відображають юстиціарну 

характеристику трудового права як самостійної галузі права.  

Також не поділяємо позицію І.В. Лагутіної, яка визначає захист як 

сукупність юрисдикційних і неюрисдикційних форм захисту трудових прав 

працівників [4, c. 15], адже це занадто звужує поняття «захист». 

Крім того, В.І. Щербина, розглядаючи правову природу заходів 

захисту, зазначає, що фактично йдеться про реалізацію у трудовому праві ідеї 

розумного, економного та обґрунтованого використання правового примусу 

[19, c. 319]. Автор також вказує, що заходи захисту за своєю сутністю не є 

заходами покарання, але якщо вони не застосовуються у відповідних 

правовідносинах порушується принцип «відплатної справедливості», 

водночас захист не обумовлюється існуванням включно форм такого захисту 

[19, c. 320]. 

Вважаємо, що такий принцип порушиться і у разі недотримання вимог 

форми захисту трудових прав працівників, адже остання включає в себе як 

елемент застосування заходів захисту. Хоча в науці трудового права 

висловлювалися і заперечення проти виокремлення заходів захисту як 

складової форми захисту або взагалі як правовий інститут трудового права. 

Так, Л.О. Сироватська вважає, що всі санкції, а не частина їх, пов’язані з 

юридичною відповідальністю, що будь-яке порушення норми права має 

характер правопорушення і будь-яка санкція пов’язана з позбавленнями і 

обмеженнями [20, c. 18-23]. З цією позицією навряд чи можна погодитися 

через не включення заходів захисту до арсеналу примусових заходів у 

трудовому праві, що становить невід’ємну частину процедур форми захисту. 

Правильною видається точка зору П.Р. Стависського, який вважає, що у 

трудовому праві немає відповідальності без вини. Заходи захисту мають 
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яскраво виражену відновну спрямованість і не передбачають ніяких змін в 

обов’язку або додаткових обтяжень, що властиво заходам відповідальності, і 

тому входять у форми захисту трудових прав [21, c. 133]. 

Водночас дискусійність положень щодо поняття форми захисту 

трудових прав працівників зумовлюється фрагментарністю, безсистемністю у 

використанні засобів і способів захисту, оскільки вони розпорошені по всіх 

главах даного нормативно-правового акта. Цієї логічної помилки не позбувся 

і проект Трудового кодексу України. Саме тому потрібно, на нашу думку, 

комплексно досліджувати поняття форм захисту, засобів, заходів і способів 

захисту. 

При визначенні потрібно використовувати і диференційований підхід, 

адже згідно з думкою Р.С. Харчук вибір конкретної форми захисту трудових 

прав працівників залежить від: а) характеру матеріально-правових вимог і 

предмета захисту; б) особливостей і компетенції органу, яким можуть бути 

розглянуті дані вимоги; в) специфіки порядку розгляду заяви, акта чи скарги; 

г) конкретних юридичних і фактичних умов, у яких опинилася людина, чиє 

право було порушено; ґ) її реальних можливостей самостійно захистити своє 

право [5, c. 14]. 

Узагальнюючи позиції вчених щодо розуміння зазначеного поняття, 

вкажемо, що існує декілька значень форми захисту трудових прав 

працівників: 1) як виду охоронних правовідносин в трудовому праві; 2) як 

інституту цивільних процесуальних правовідносин; 3) як юридичної 

діяльності суб’єктів по поновленню, встановленню і визнанню прав, свобод і 

законних інтересів працівників; 4) як сукупності способів та/або засобів, 

заходів, що мають на меті захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, 

свобод та законних інтересів працівників; 5) як системи юридичних 

процедур, що створюють юридичні можливості поновлення, встановлення та 

визнання прав. 

На основі вищевикладеного можна сформулювати власне визначення, 

яке звучатиме наступним чином: «Форма захисту трудових прав працівників 
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– це встановлений законодавством, комплекс способів, засобів і заходів 

організаційного і функціонального характеру, що втілені в юридичних 

процедурах, які здійснюються відповідними суб’єктами і спрямовані на 

захист порушених, невизнаних і оспорюваних прав працівників як суб’єктів 

трудових правовідносин». 

Розглянемо детальніше ознаки форм захисту, особливості їх прояву в 

трудових правовідносинах та їх роль у реалізації права працівника на захист 

від порушення, обмеження його прав, свобод і законних інтересів. 

Зазначимо, що, як нами вже зазначалося, форма захисту є юридичною 

формою. Це означає, що вона знаходить своє втілення у разі законодавчого 

врегулювання питання її існування. Юридичною формою, на думку 

О.Ф. Скакун, є вихідні від держави або визнані нею офіційно-документальні 

форми вираження і закріплення норм права, які надають їм юридичного, 

загальнообов’язкового значення [22, c. 159]. На нашу думку, таке визначення 

юридичної форми і реалізації форми захисту трудових прав працівників 

дозволяє поширити державну охорону на конституційне право на працю, 

адже воно є фундаментом і від нього залежить реалізація усіх інших 

трудових прав працівників. Більше того, дотримання правил юридичної фори 

дозволяє говорити про правову природу форми захисту як про певну 

основоположну засаду, яка межує з принципами трудового права. 

Водночас форма захисту трудових прав працівників є певним 

особливим видом діяльності, що має цілеспрямований характер. Така 

діяльність координується конкретними суб’єктами захисту і залежить від 

іншого комплексу ознак, які ми розглянемо далі у нашому дослідженні. 

Наступною ознакою форми захисту трудових прав працівників, на 

нашу думку, є системність [23, с. 6]. Мова йде про взаємоузгодженість 

внутрішніх компонентів, які, поєднуючись, створюють принципово новий 

вияв уже давно існуючих явищ і процесів. Так, форма захисту трудових прав 

працівників є взаємопов’язаним поєднанням способів, засобів і заходів 

захисту прав працівників. Таке поєднання характеризує єдність і 
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диференціацію трудового права, специфіку юрисдикційних і 

неюрисдикційних форм захисту прав. 

Варто зазначити, що наразі системність форми захисту трудових прав 

можна вважати перспективною ознакою, адже трудове законодавство не 

співвідноситься повною мірою з основоположними принципами трудового 

права, що зумовлює знецінення авторитетності форм захисту. У даному 

випадку потрібно відштовхуватись від того, що в умовах сучасного розвитку 

суспільних відносин важливе значення мають саме юридичні форми захисту, 

спрямовані на захист трудових прав працівників, які не існують відокремлено 

одна від одної. Ними слід вважати як конституційне право громадян на 

оскарження до суду неправомірних дій роботодавців (ст. 55 Конституції 

України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [24]), так і наявність системи 

державних органів, які розглядають справи про порушення трудових прав, 

центральне місце серед яких посідають органи судової влади.  

Дослідниця Р.С. Харчук зазначає, що використання тієї чи іншої 

правомочності щодо захисту безпідставно порушеного чи обмеженого 

трудового права працівника визначається характером права, яке потребує 

захисту. Процесуальний зміст останнього означає право людини:                          

1) звернутися за захистом порушеного трудового права до будь-якого 

компетентного органу державної влади, органу місцевого самоврядування 

або громадського об’єднання у законній формі, обраній особою, трудові 

права якої порушено; 2) на користування будь-якими, передбаченими 

законом, процесуальними правами й процедурами, встановленими для 

конкретної форми захисту трудового права; 3) на оскарження у судовому, 

адміністративному або громадському порядку рішення компетентного органу 

з конкретної справи щодо поновлення порушеного чи обмеженого трудового 

права. Це все, на нашу думку, характеризує системний характер форми 

захисту трудових прав [5, c. 14]. 

Водночас Т.Ю. Баришнікова вказує на те, що взагалі форма захисту 

прав є міжгалузевим інститутом і тому законодавцеві при втіленні 
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відповідних норм у законодавстві про працю за умови запозичення 

конструкції, що має іншу галузеву приналежність, потрібно ставити перед 

собою кілька основних питань:  

а ) мету запозичення цієї конструкції; 

 б) правові наслідки запозичення; 

 в) межі запозичення (тобто визначення рамок, за яких запозичена 

конструкція починає суперечити сутності трудових відносин) [17, с. 138].  

Ці доктринальні положення відображають особливу ознаку форми 

захисту трудових прав працівників – комплексний характер, що виражається 

у застосуванні не лише норм трудового законодавства. А у зв’язку із тим, що 

поділ на галузі права носить умовний характер, то застосування 

категоріального апарату відповідних норм-дефініцій і принципів цивільного 

права, в першу чергу, буде ефективним інструментом захисту прав 

працівника. Разом з тим потрібно обережно ставитися до аналогії закону і 

права, не створюючи штучних колізій (темпоральних, ієрархічних), 

визначати, в якому випадку виникають трудові і пов’язані з ними відносини, 

а в якому існують цивільні.  

Ще однією сутнісною ознакою форм захисту трудових прав 

працівників є їх стадійність, але така ознака, на нашу думку, може носити як 

основний, так і субсидіарний характер. Наприклад, у справі про незаконне 

переведення на іншу роботу, що було здійснено без згоди працівника, особа 

може одразу звернутися до суду, реалізуючи судову форму захисту трудових 

прав, а може спочатку звернутися до комісії з трудових спорів, реалізуючи 

іншу юрисдикційну форму захисту прав, окрім того, до моменту звернення із 

заявою до комісії з трудових спорів, особа може ще здійснити самозахист 

своїх прав. Тобто, враховуючи наведений приклад, можна говорити про 

наявність ознаки стадійності форм захисту як змінної сутнісної 

характеристики. 

Дуже важливим у цьому аспекті, на нашу думку, є те, що в умовах 

сьогодення захисна функція трудового права повинна реалізовуватися не 
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тільки через законодавче закріплення основних трудових прав працівників, а 

й за допомогою створення ефективної, адекватної сучасним соціально-

економічним умовам форми захисту трудових прав працівника як шляхом 

звернення до компетентних державних, відомчих органів, так і самостійного 

захисту і забезпечення важелями державного примусу поновлення 

порушених прав працівника й реалізації його законних інтересів [25, c. 15]. 

У доктрині обґрунтовується існування таких ознак форм захисту 

трудових прав працівників як «превентивність» і «компенсаційність». 

Зокрема це пов’язано з критерієм мети форми захисту – припинення і 

попередження порушень трудового законодавства, поновлення порушених 

трудових прав і відшкодування заподіяної шкоди [6, c. 235]. Вважаємо, що 

такі ознаки дійсно притаманні формі захисту трудових прав, але зауважимо, 

що оскільки «форма захисту» є складовим елементом більш широкого 

поняття «захист», то ці ознаки загалом характеризують захист трудових прав 

як один із основних інститутів трудового права. 

Зазначимо, що існування форми захисту трудових прав працівників 

пов’язане зі специфічним колом суб’єктів захисту (на нашу думку, до кола 

таких суб’єктів входять наступні групи: а) суд як основний суб’єкт судової 

форми захисту; б) органи з нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про працю; в) органи виконавчої влади і місцевого 

самоврядування; г) омбудсман; д) інші органи та посадові особи, 

упоноважені здійснювати від імені держави захист трудових прав; е) комісії з 

трудових спорів; є) професійні спілки, інші об’єднання працівників; ж) 

працівник або його представник у формі самозахисту прав; з) медіатор, який 

виступає у неюрисдикційній формі захисту як особа, яка прагне знайти 

компроміс; роботодавець, який також може захищати права працівника). 

 Специфіка саме цих суб’єктів полягає у здійсненні ними захисних 

функцій і наявності відповідних повноважень. Завдяки саме цим особам на 

загальнодержавному, локальному рівнях та в кожному конкретному випадку 

особа здатна захистити свої права.  
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Ще однією ознакою є ініціативність як свідоме вольове звернення 

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

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

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

законодавством, локальними актами або договором порядку звернутися до 

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

надавати всю інформацію, що може сприяти захисту порушених, невизнаних, 

оспорюваних трудових прав працівника, крім тієї, що відповідно до 

законодавства є конфіденційною; 3) сприяти уповноваженому суб’єкту і 

виконувати усі його вказівки з метою своєчасного захисту права. Але всі ці 

умови призведуть до реального втілення форми захисту, якщо 

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

добросовісності. 

Вважаємо, що ініціативний характер форм виражається і у аспекті їх 

вибору працівником. Такий вибір може бути здійснений, очевидно, лише 

після порушення трудового права або з метою запобігання такому 

порушенню, якщо для цього існують фактичні обставини, що мають 

значення для справи.  

Потрібно враховувати і таку ознаку форм захисту трудових прав як 

співрозмірність (пропорційність) засобів, способів захисту і прав, які 

порушені. 

У цьому контексті вносимо пропозицію щодо виокремлення «теорії 

пропорційності форми захисту». Аргументуємо її тим, що всі елементи 

форми захисту повинні бути збалансованими і якщо немає відповідних 

підстав для звернення за захистом свого права, тоді об’єктивно конкретний 

вид форми захисту не зможе існувати апріорі. 

Ще однією ознакою форм захисту є їх об’єктивний характер, адже 

з’являються вони не раптово, а обумовлюються розвитком суспільних 

відносин. Важливим є і відповідність форми захисту типу правової системи 

(романо-германської, системи загального права, мусульманської тощо). Саме 
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від джерел права, ролі уповноважених суб’єктів захисту залежать і умови 

функціонування відповідної форми захисту. Так, оскільки джерелом права 

Великобританії є судовий прецедент, то відповідно судова форма захисту має 

значення не тільки для правозастосовної, а й для правотворчої діяльності.  

Сталий характер форм захисту трудових прав працівників як одна з 

додаткових ознак форми захисту полягає, на нашу думку, у тому, що одна 

форма захисту допомагає у реалізації права на захист в різновидових 

правовідносинах. При взаємодії із численними зовнішніми факторами, що 

впливають на прояв форми захисту, вона не змінює основоположні 

конституційні засади права на захист, а створює юридично гарантовані 

можливості для їх подальшої реалізації. 

Зазначимо, що у проекті Трудового кодексу України від 04.12.2007 р. 

№ 1108 [14] не було відображено ознаки сталості форми захисту, оскільки 

немає окремого розділу «Захист трудових прав працівників». Відповідно нам 

видається доцільним внести зміни до Проекту, консолідувавши відповідні 

норми про форми, способи, заходи і порядок захисту трудових прав 

працівників у одному розділі «Захист трудових прав», адже і в чинному 

Кодексі законів про працю України ці норми дуже розрізнені. 

Наявність у державі різних форм захисту трудових прав і законних 

інтересів працівників є запорукою їх нормального існування та розвитку. Але 

звертатися до кожної форми захисту потрібно виважено, за наявності 

вагомих підстав та у випадку, коли всі способи врегулювання спорів до 

моменту виникнення етапу захисту (тобто під час охорони прав, яка 

здійснюється постійно) не призводять до позитивного результату 

врегулювання суперечностей. 

Також, на нашу думку, суттєвою ознакою форм захисту трудових прав 

працівників є здатність до вдосконалення, що обумовлюється сприянням 

підвищенню якості визначення різних аспектів механізму їх реалізації, а 

також підсиленню відповідальності за порушення цього права.  
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У цьому контексті виявляється наступна ознака форм захисту трудових 

прав працівників – їх координуючий характер, адже кожна форма захисту 

працівників не повинна суперечити конституційним засадам права на працю, 

гарантіям прав роботодавців на ринку праці. Такий координуючий характер 

форм захисту також виражається у наявності правових можливостей у 

єдиному провадженні відстоювати свої інтереси як працівнику, так і 

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

реалізації права на страйк). 

Крім того, сфера дії кожної форми захисту трудових прав працівників 

поширюється винятково на трудові правовідносини. Вважаємо, що потрібно 

чітко розмежовувати форми захисту цивільних прав та інтересів та трудові, 

що мають певну специфіку, адже основною метою цивільних правовідносин 

є досягнення певного конкретного результату, а трудові правовідносини 

повною мірою залежать від процесу здійснення трудової діяльності. 

Таким чином, нами вперше в юридичній літературі визначається 

існування на даному етапі розвитку суспільних відносин в Україні 

«квазіформ захисту», що дещо відрізняються від форм захисту. Це пов’язано 

із запровадженням діяльності медіаторів для врегулювання спору між 

сторонами і проведення переговорів між ними, а також пошуку 

компромісного рішення із питання захисту прав, в тому числі і трудових. 

Незважаючи на прийняття в останній час широкого кола нормативних 

актів, направлених на подолання конфліктів у галузі колективних трудових 

відносин, індивідуальних трудових відносин, спрощення процедури 

вирішення колективних трудових спорів, покращення соціально-трудових 

відносин, можливість медіативного вирішення таких спорів наразі жодним з 

них, а також наявним проектом Трудового кодексу і досі не врегульовано.  

З одного боку, така позиція є правильною, адже медіатор – це 

незалежний посередник, який прагне збалансувати інтереси як працівників, 

так і роботодавців, з іншого –  проект Закону України «Про медіацію»                   

№ 2425а від 26.06.2013 [26] так і залишається на розгляді у Верховній Раді 
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протягом багатьох років, що гальмує динамічний рух України до світового 

глобального простору. 

Вважаємо медіацію не формою захисту, а квазіформою, тому що вона 

не набуває такої ознаки форми як наявність у медіатора відповідних 

повноважень для захисту. По-суті медіатор лише прагне знайти компромісне 

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

наділений ні принципами здійснення правосуддя, які впливають на 

правозахисну діяльність, ні особливими заходами притягнення до 

відповідальності у разі відсутності у нього незалежності. Тож можна 

говорити про медіацію як про «квазіформу» захисту трудових прав 

працівників. Враховувати на сьогодні потрібно і те, що існує певна 

диференціація форм захисту для окремих категорій працівників, які не 

входять у компетенцію медіатора.  

Для ефективного функціонування будь-якої форми захисту, на нашу 

думку, необхідно чітке закріплення обов’язків роботодавця, що забезпечить 

більш ефективне правове вирішення питання вибору форми захисту трудових 

прав та інтересів працівників. Таке закріплення повинно кореспондувати 

основним ознакам форм захисту і здійснюватися в межах конституційного 

права особи, в тому числі і працівника, на захист. У зв’язку з відсутністю 

відповідних положень у сучасному законодавстві юристи-практики свідчать 

про значне збільшення останнім часом кількості скарг громадян України на 

невиконання рішень національних судів у сфері вирішення трудових спорів, 

а особливо щодо виплати заборгованості із заробітної плати. 

Отже, підсумовуючи, можемо зазначити, що найбільш чітко 

вираженими ознаками форм захисту трудових прав працівників є такі:                   

1) мають юридична форму у разі їх законодавчого врегулювання; 2) являють 

собою певний особливий вид діяльності, що має цілеспрямований характер; 

3) характеризуються системністю, тобто взаємоузгодженістю внутрішніх 

компонентів, які, поєднуючись, створюють принципово новий вияв уже 

давно існуючих явищ і процесів; 4) мають комплексний характер, який 
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виражається у застосуванні норм не лише трудового законодавства;                       

5) відзначаються ініціативністю – свідомим вольовим зверненням особи до 

суб’єктів з метою захисту своїх порушених, невизнаних й оспорюваних 

трудових прав, свобод та інтересів; 6) мають об’єктивний характер, оскільки   

з’являються не раптово, а обумовлюються розвитком суспільних відносин;    

7) характеризуються здатністю до вдосконалення, що обумовлюється 

сприянням підвищення якості визначення різних аспектів механізму 

реалізації форм захисту трудових прав працівників, а також підсилення 

відповідальності за порушення цього права; 8) мають координуючий 

характер, що проявляється у наявності правових можливостей у єдиному 

провадженні відстоювати свої інтереси як працівнику, так і роботодавцю (в 

суді, в інших органах та перед посадовими особами, під час реалізації права 

на страйк). 

Таким чином, поняття форм захисту трудових прав працівників є 

доволі дискусійним у чинному законодавстві і підлягає розширеному 

тлумаченню. Ми відстоюємо ту позицію, що форма захисту не зводиться 

лише до певного порядку діяльності – її сфера набагато ширша і охоплює не 

лише організаційні елементи в трудових правовідносинах. Якщо називати 

форму захисту лише порядком діяльності, то фактично відносини, які в 

даному випадку виникнуть, будуть не трудовими, а пов’язаними з ними. Таке 

змішування понять недопустиме, необхідно вирізняти, в яких ситуаціях 

форма захисту є лише порядком діяльності, а в яких – законним способом 

захисту, інститутом цивільних процесуальних правовідносин, а також 

одночасно засобом, заходом і способом захисту трудових прав працівників як 

сукупністю юридичних процедур. 

Для ефективного функціонування в суспільстві будь-якої форми 

захисту необхідно, щоб воно виробило ряд умов, таких як створення 

високого рівня умов праці, встановлення державних і суспільних гарантій 

трудових прав працівників, відповідальності за їх порушення. Це все повинно 

забезпечити додержання трудових прав, свобод і законних інтересів 
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працівників, попередження і профілактику їх порушень, реальне поновлення 

незаконно порушених прав і притягнення до юридичної відповідальності 

роботодавців за порушення трудових прав працівників, встановлену 

трудовим законодавством та здійснювану відповідними органами і окремими 

посадовими особами.  

Тож, на нашу думку, доцільно закріпити поняття «форми захисту 

трудових прав працівників» у проекті Трудового кодексу України у розділі 

«Захист трудових прав працівників і роботодавців». Закріплюючи зазначену 

норму, необхідно зважити всі ризики можливих звернень до Європейського 

суду з прав людини, врахувати наслідки нехтування окремими квазіформами 

захисту при законодавчому закріпленні, наслідки виникнення колізій з 

іншими положеннями законодавства про працю. 

 

1.2 Генезис правового регулювання форм захисту трудових прав 

працівників 

 

Сутність форм захисту трудових прав працівників доцільно дослідити 

шляхом проведення аналізу історико-правового аспекту формування і 

розвитку їх правового регулювання. Чинники і обставини, які впливали на 

формування форм захисту трудових прав працівників, мають велике 

значення, оскільки виступають їх витоками [27, с. 24]. Наукове розуміння 

передумов сучасного стану форм захисту трудових прав працівників у нашій 

країні можливе лише у разі з’ясування історико-правового аспекту еволюції 

правового регулювання [28, с. 84]. Варто проаналізувати зміст правових 

норм, які відображали специфіку відносин з приводу захисту прав 

працівників в різні історичні періоди, оскільки це слугуватиме сприятливим 

фактором при виявленні недоліків форм захисту трудових прав працівників, а 

також при пошуку напрямів удосконалення останніх. 

Тематиці історико-правового аспекту формування й розвитку 

правового регулювання форм захисту трудових прав працівників присвятили 
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наукові праці такі вчених як М.Г. Александров, Н.Б. Болотіна,                             

В.В. Жернаков, І.В. Лагутіна, В.В. Лазор, Р.С. Харчук, О.М. Ярошенко та 

інші. Проте, незважаючи на зроблений внесок у тематику історико-правового 

аспекту формування й розвитку правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників, досі немає єдиного розуміння періодизації 

історико-правового аспекту становлення форм захисту трудових прав 

працівників. 

Необхідними умовами існування та успішного розвитку кожного 

суспільства є узгодженість інтересів різних його членів, встановлення і 

підтримання між ними певного порядку. Саме такий порядок забезпечується 

за допомогою розгалуженої системи, в якій чільне місце посідає правове 

регулювання держави [29, с. 246]. Тому в усі часи для становлення основи 

правової держави, де буде забезпечено форми захисту прав людини і 

громадянина, в тому числі трудових прав працівників, надзвичайно велике 

значення мало правове регулювання. 

У загальному розумінні правове регулювання тлумачиться як один із 

основних засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування в інтересах людини, суспільства і держави. Правове 

регулювання забезпечується системою державних органів влади. Важливо 

розуміти, що даний процес зумовлений, зокрема, рівнем правосвідомості та 

правової культури [30, с. 40-41]. У юридичній науковій літературі також 

існує безліч дефініцій з приводу поняття «правове регулювання». Наприклад,                 

С.С. Алексєєв під правовим регулювання розуміє здійснення за допомогою 

системи правових засобів результативного нормативно-організаційного 

впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування, охорони, розвитку 

у відповідності з суспільними потребами даного соціального устрою [31,                  

с. 171]. А.Т. Комзюк вважає, що правове регулювання являє собою 

специфічний вплив, який здійснюється правом як особливим нормативним 

інституційним регулятором. При цьому воно наділене цілеспрямованим, 

організаційним, результативним характером та здійснюється за допомогою 
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цілісної системи засобів, які реально виражають саму матерію права як 

нормативного інституту утворення – регулятора [32, с. 47]. В.М. Сирих, у 

свою чергу, переконаний, що правове регулювання є діяльністю держави та 

суспільства, що здійснюється в процесі підготовки й прийняття норм права, 

їх реалізації в конкретних відносинах та застосування державного примусу 

до правопорушників задля досягнення стабільного правопорядку в 

суспільстві [33, с. 148]. Б.В. Сабецький під правовим регулюванням розуміє 

закріплення у правових нормах певного рівня суспільних відносин, 

забезпечення їх стабільності через постійний контроль, відновлення 

правовими засобами їх порушень, приведення їх у відповідність з існуючими 

нормами права [34, с. 9].  

І.М. Шопіна надає найбільш повне визначення правового регулювання, 

оскільки розглядає його, по суті, в усіх можливих аспектах: 1) базуючись на 

основі теорії природного права – це частина (елемент) правового впливу 

держави на суспільні відносини за допомогою специфічних правових засобів 

(норм права, правовідносин, актів реалізації права) з метою упорядкування, 

закріплення, охорони і розвитку суспільних відносин; 2) виходячи з теорії 

позитивного права – це нормативно-організаційний вплив на суспільні 

відносини, що здійснюється як за допомогою спеціальних правових засобів, 

так і завдяки іншим правовим явищам, до яких належать правосвідомість, 

правова культура, принципи права; 3) в інституційному аспекті – це процес, 

наслідками якого є здійснення цілеспрямованого правового впливу держави 

на суспільні відносини; 4) у нормативно-юридичному аспекті – це 

здійснюване за допомогою спеціальних юридичних засобів упорядкування 

суспільних відносин, що включає їх юридичне закріплення, охорону, 

контроль за їх стабільністю та відновлення у випадку порушення; 5) в 

діяльнісному аспекті розглядається як діяльність держави, її органів та 

посадових осіб, а також уповноважених на те громадських організацій щодо 

встановлення обов’язкових для виконання юридичних норм (правил) 

поведінки суб’єктів права їх реалізації в конкретних відносинах та 
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застосування державного примусу до правопорушників задля досягнення 

стабільного правопорядку в суспільстві [35, с. 1059]. 

Правове регулювання форм захисту трудових прав працівників 

протягом усіх періодів характеризувало спеціально-юридичний механізм дії 

правових норм на поведінку і функціонування працівників. Таким чином, 

внаслідок правової регуляції створюється певна юридична база, з’являються 

чіткі орієнтири для організації діяльності учасників відносин у сфері захисту 

трудових прав працівників, формуються конкретні форми такого захисту. 

Провівши детальний аналіз наукової юридичної літератури, ми дійшли 

висновку, що вже були спроби класифікувати періоди розвитку 

законодавства щодо захисту трудових прав працівників вченою                            

І.В. Лагутіною [25]. Етапи, виділені нею у дисертаційному дослідженні, 

охоплюються періодами з 20-х років ХХ століття до нинішнього часу. В 

роботі проаналізовано положення нормативно-правових актів радянського 

періоду і актів чинного законодавства України. Розглянуто основи діяльності 

професійних спілок, органів з розгляду трудових спорів, а також органів 

нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю у сфері захисту 

трудових прав та інтересів працівників. 

Проте ми не підтримуємо позицію зазначеного автора, адже, на нашу 

думку, неправильно не враховувати фундаментальні витоки форм захисту 

трудових прав працівників, які існували ще навіть до нашої ери. Якщо не 

вивчати їх і не досліджувати, то періодизація етапів становлення та розвитку 

форм захисту трудових прав працівників буде недостатньо науково 

обґрунтованою.  

Зародження рис, які характеризують правове регулювання форм 

захисту трудових прав працівників нині, відбулося ще у Стародавньому Римі. 

Це пов’язано з тим, що там існували різного роду колегії, що утворювалися 

за ознакою професійної діяльності. До них відносили професійні братства, 

гетерії, публічні колегії, а також колегії ремісників. По суті це були дружні 

товариства, котрі виникали на грунті спільних релігійних поглядів, а згодом і 
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політичних інтересів. Вони організовувалися для колективного проведення 

вільного часу, трапез тощо [36, с. 15]. Колегії у добу Середньовіччя були 

замінені на корпорації – торгові гільдії і цехи ремісників. Вони вже стають 

(хоч обмежено) об’єднаннями, що підтримують і, що дуже важливо, 

захищають професійні (трудові) інтереси своїх членів. Зазначені корпорації 

базувалися на принципах солідарності, взаємодопомоги, почуття професійної 

і групової честі, спільного розуміння справедливості тощо [37, с. 51]. На 

думку В.Г. Хороса,  саме цехи і гільдії стали прообразом сучасних 

профспілок. Колишні гільдії трансформувались у профспілки, кооперативи – у 

промислові корпорації [38, с. 52].  

Отже, впродовж І етапу становлення та розвитку форм захисту 

трудових прав працівників (приблизно V ст. до н.е.-VIII ст. н.е.) з’являються 

перші прояви сучасного розуміння колективних форм захисту трудових 

працівників, що й становить суть початкової стадії історико-правового 

аспекту становлення правового регулювання форм захисту трудових прав 

працівників. Це має безпосередній зв’язок із існуванням різноманітних 

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

захищають професійні (трудові) права своїх членів. Ми вважаємо, що такі 

відносини були прототипом теперішніх форм захисту трудових прав 

працівників. Однак, звичайно, не можна не помітити, що у ті часи не було 

жодної правової основи для здійснення юридичного впливу на такі 

відносини. Не було офіційних джерел, які б проголошували форми захисту 

трудових прав працівників, встановлювали правові норми, які б являли 

собою певні правила поведінки. 

Першоджерелом становлення правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників можна вважати звичаї, які визначалися тим колом 

суспільних відносин, яким регулювалися. Тобто це були своєрідні відносини 

між паном і наймитом, громадою й особою, яка виконувала на її замовлення 

певні роботи (договір особистого найму), членами цехового братства. 

Специфічну роль відігравало звичаєве регулювання укладення трудових 
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угод, оскільки їх правочинність визначалася наявністю обов’язкових 

атрибутів – попиту й пропозиції, а також обрядових моментів – молитви, 

рукобиття, завдатку, могоричу тощо [39, с. 10]. Таким чином, звідси 

випливає, що єдиною формою захисту прав працівника, яка тоді виникала, 

була індивідуальна або самозахист. Проте це були лише потенційні зачатки 

такої форми, оскільки можливість її застосування була надто примітивною у 

порівнянні з теперішньою.  

Звичаєве право дозволяло найматися будь-кому і наймати будь-кого без 

усяких обмежень. Ні вік, ні дієздатність не мали значення. Люди наймалися 

на сільськогосподарські роботи, на випас худоби, на ремісничі роботи, на 

хатню роботу [40, с. 254]. Звісно, що звичаєве право не передбачало якихось 

чітких заходів щодо забезпечення трудових прав осіб, які наймалися на 

працю до панів і, тим більше, не гарантувало захисту таких прав (чи краще 

сказати «відносин», адже права ще на ті часи не сформувалися). 

Другий етап становлення та розвитку форм захисту трудових прав 

працівників (VIII-ІX ст.) характеризувався відсутністю чітких актів 

правового характеру, які б прямо провадили регламентацію процесів 

стосовно форм захисту трудових прав працівників. Однак звичаєве право все 

ж вважають системою прав і обов’язків соціальних суб’єктів, що 

формувалися у процесі спільної життєдіяльності, закріплених у свідомості як 

правові норми, обов’язковість дотримання яких ґрунтувалися на загальному 

переконанні у їх правильності і забезпечувалась впливом зовнішнього 

авторитету [39, с. 32]. Тому на підставі цього можемо говорити про існування 

уже якогось рівня правового регулювання відносин з приводу захисту 

трудових прав працівників.  

Третій етап історико-правового аспекту розвитку форм захисту 

трудових прав працівників (ІX-XII ст.) пов’язаний з виникненням та 

розвитком держави Київська Русь. Проаналізувавши тексти «Руської 

Правди» Ярослава Мудрого [41], ми дійшли висновку, що дане джерело 

регулює багато відносин щодо вбивств, відшкодування шкоди, володіння 
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землею і частково цивільні відносини. У ньму йдеться про захист скоріше 

права на життя і здоров’я (і то лише для певних категорій населення), проте 

немає чітких норм стосовно захисту (тим паче форм) трудових прав 

працівників. 

Говорячи про друге за значенням джерело тієї держави – Устав 

Володимира Мономаха, можна впевнено стверджувати, що і в ньому відсутні 

будь-які норми, які пов’язані з регулюванням захисту трудових прав 

працівників і, звісно, виділенням чітких форм [42]. Так, зазначений Устав 

регулював відносини у сфері надання кредиту, особистих образ (знову ж 

таки, це цілком стосується кримінального і цивільного права), злочинів проти 

власності, судоустрою. Тобто у цьому правовому акті взагалі не приділялась 

увага правам працівників, не говорячи вже про встановлення форм їх 

захисту. 

Отже, третій етап становлення та розвитку форм захисту трудових прав 

працівників (ІX-XII ст.) характеризувався відсутністю будь-яких норм у 

сфері трудового законодавства, не було жодних згадок про таку сферу, вона 

не відокремлювалася від цивільного і їй не було надано жодних чітких 

характеристик. Проте вже існували норми цивільного законодавства, які з 

часом еволюціонували у такі, що зараз відносяться до трудових, наприклад, 

норми щодо  найму працівників. 

Четвертий етап історико-правового аспекту становлення правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників охоплює ХІІІ-першу 

чверть ХVIII століття. Це ті часи, коли землі України входили до складу Речі 

Посполитої, Росії, а також самостійно існувала козацька республіка –

Запорозька Січ. У той період джерелами права взагалі були Польська правда, 

Литовські статути, «Статут на волоки», гетьманські універсали тощо. Дані 

джерела регулювали кримінальні, цивільні, земельні відносини і, на жаль, 

абсолютно не торкалися будь-якого захисту трудових прав працівників. 

П’ятий етап історико-правового аспекту становлення правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників охоплює другу чверть 
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ХVIII-першу половина ХІХ століття. Це часи панування над українськими 

землями Російської імперії. Розглянемо найосновніші і найбільш важливі 

джерела права даного періоду історико-правового аспекту становлення 

правового регулювання форм захисту трудових прав працівників. Права, за 

якими судиться малоросійський народ, що були прийняті у 1743 році, 

регулювали наступні відносини: 1) суддівство; 2) обрання на певну посаду;  

3) сімейні; 4) цивільні; 5) кримінальні [43]. Звід законів Російської імперії 

набрав чинності у 1835 р. і регулював такі напрями відносин у суспільстві та 

державі: 1) про органи влади й управління та державну службу; 2) цивільне 

законодавство; 3) про кредитні установи, торговельні і промислові;                         

4) кримінальні; 5) спадкові і сімейні відносини [44]. Знову ж таки, підводячи 

підсумки даного етапу історико-правового аспекту становлення правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників, можна резюмувати, 

що все більше розвивалися цивільні норми, які стали базою для 

виокремлення трудових у майбутньому. 

Отже, при наведенні власної періодизації історико-правового аспекту 

становлення правового регулювання форм захисту трудових прав 

працівників ми вважаємо за необхідне об’єднати всі етапи у два великих 

періоди. До першого періоду, який охоплює п’ять етапів (приблизно V 

століття до нашої ери-перша половина ХІХ століття) відносимо наступні: І 

етап (приблизно V ст. до н.е.-VIII ст.) – з’являються перші риси сучасного 

розуміння колективних форм захисту трудових працівників, що й являє 

собою його суть; ІІ етап (VIII-ІX ст.) характеризувався відсутністю чітких 

актів правового характеру, які б прямо провадили регламентацію процесів 

стосовно форм захисту трудових прав працівників; ІІІ етап (ІX-XII ст.) 

характеризувався відсутністю будь-яких норм у сфері трудового 

законодавства, не було жодних згадок про таку сферу, вона не 

відокремлювалася від цивільного, не було надано їй жодних чітких 

характеристик; ІV етап (ХІІІ-перша чверть ХVIII століття) – джерела 

Польського та Литовського князівства регулювали кримінальні, цивільні, 
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земельні відносини і, на жаль, абсолютно не торкалися будь-якого захисту 

трудових прав працівників (хоча все ж таки розвивалися норми цивільного 

права, які згодом переросли у трудові); V етап (друга чверть ХVIII-перша 

половина ХІХ століття) – все більшого розвитку зазнавали цивільні норми, 

які були базою для виокремлення з них у майбутньому трудових. 

Для першого періоду, який охоплює зазначені п’ять етапів (приблизно 

V століття до нашої ери-перша половина ХІХ століття), характерні такі риси, 

що окреслюють стан розвитку правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників: 1) зародження прообразів колективних форм 

захисту трудових прав працівників відбувається ще у перші століття до нашої 

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

інтереси, тобто підтримували й захищали інтереси своїх учасників;      2) 

відсутність чітких правових актів у сфері визначення форм захисту трудових 

прав працівників і регулювання відносин з цього приводу;                        3) 

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

як працівника, тобто відсутність трудового законодавства загалом. 

Другий період історико-правового аспекту становлення правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників розпочався з середини 

ХІХ століття і триває до сьогодення. Перший етап цього періоду історико-

правового аспекту становлення правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників (середина ХІХ-початок ХХ століття) 

характеризується, перш за все, піднесенням суспільної активності у зв’язку з 

Французькою революцією, страйками в Англії, зародженням профспілкового 

руху в Україні [45, с. 82]. 

Ми вважаємо, що важливий вплив на формування форм захисту 

трудових прав працівників мала така визначна подія як Французька 

революція, що відбулася 1848 року. Тоді було проголошено свободу праці і 

це означало свободу попиту та пропозиції робочої сили. Норми трудового 

права спрямовувалися на охорону трудових прав працівників, оскільки 

являли собою формально встановлений результат боротьби робітничого 
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класу за свої соціально-економічні права [46, с. 10]. Поява форм захисту 

трудових прав працівників зумовлена соціальними чинниками – наймані 

працівники вимагали захисту своїх трудових права і зниження рівня 

експлуатації їх праці [47, с. 27]. Дані події вказують на потребу захисту 

трудових прав працівників, яка виникала безпосередньо у процесі виконання 

ними своїх трудових обов’язків. 

У Російській імперії з прийняттям у 1886 році Закону «Про 

затвердження проекту правил про нагляд за закладами фабричної 

промисловості, про взаємні відносини фабрикантів і працівників та про 

збільшення кількості чинів фабричної інспекції» було визнано уже за 

працівниками певні фундаментальні трудові права. Зміни у законодавстві 

були зумовлені, перш за все, скасуванням кріпосного права, внаслідок чого 

відбулася певна економічна і трудова революція. Це означало бажання і 

право громадян імперії працювати в різних установах, що призвело до 

актуалізації необхідності правового регулювання трудових відносин між 

працівниками та роботодавцями [48, с. 49-52]. 

Важливу роль у нормативному вимірі відіграв Закон про 

восьмигодинний робочий день, який був прийнятий у 1918 році Українською 

Центральною Радою [49]. Велике значення його полягає у тому, що даний 

нормативно-правовий акт закріпив максимальну тривалість робочого часу, 

що фактично означало прояв державної форми захисту трудових прав 

працівників. Норми зазначеного Закону регулювали також особливі умови 

найму на працю жінок, визначали умови праці неповнолітніх та умови нічної 

праці. 

Судова форма захисту трудових прав працівників бере свій початок ще 

з часів існування Російської імперії. Тоді, коли російським законодавцем не 

було сформовано трудового законодавства, а суди були неефективним 

інструментом захисту трудових прав працівників, уже в багатьох країнах 

існували спеціалізовані трудові юстиції. В російських же мирових судах, 

зазвичай, слухались спори стосовно порушення наймачем умов трудового 
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договору й, інколи, справи щодо несправедливого розірвання останнього, 

тобто про незаконне звільнення працівника [50, с. 57]. 

У 1918 році був прийнятий Кодекс законів про працю РРФСР і в ньому 

уже відображалися досить чітко, хоч і неповно, норми відносно судової 

форми захисту трудових прав працівників. Так, згідно з даним нормативно-

правовим актом трудові спори слухались адміністративними інституціями 

(зазвичай це були Відділи праці) чи органами професійних спілок, які набули 

функцій державних установ. У статтях 36, 37, 41-42 Кодексу було закріплено, 

що в судах розглядалися наступні справи: справи з приводу звільнення після 

того, як працівник не пройшов випробувальний строк, переводу працівника 

на іншу роботу в межах підприємства або переводу в іншу установу в іншій 

місцевості [51, с. 496]. Індивідуальна форм захисту трудових прав працівника 

регулювалася так, що працівник з метою захисту своїх трудових прав міг 

оскаржувати рішення адміністративних установ, які розглядали його справу, 

але не в судовому, а в адміністративному порядку. 

Отже, перший етап другого періоду розвитку правового регулювання 

форм захисту трудових прав працівників (середина ХІХ-початок ХХ 

століття) характеризується, перш за все, піднесенням суспільної активності 

усіх працівників у зв’язку з Французькою революцією, страйками в Англії, а 

також зародженням профспілкового руху в Україні. На території Російської 

імперії вперше замість кріпаків з’являються працівники, виникають їх права і 

засоби та способи захисту. І це все підтверджується наявністю перших в 

історії нормативно-правових актів трудового законодавства.  

ІІ етап другого періоду розвитку правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників (20-ті роки ХХ століття-1991р.) розпочинається із 

появою першого українського трудовогого кодексу. Кодексом законів про 

працю УСРР 1922 року було передбачено ряд положень, які захищали 

трудові права працівників, наприклад, робочий час обмежувався 8 годинами. 

У Кодексі закріплювалися умови трудового договору, які забезпечували 

захист трудових прав працівників, зокрема у ньому передбачалася норма, яка 
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гарантувала надання усім працівникам щотижневого безперервного 

відпочинку тривалістю не менше 42 годин. Це, по суті, було проявом 

колективної форми захисту трудових прав працівників, оскільки дні 

щотижневого відпочинку встановлювалися місцевими Відділами праці за 

згодою Ради Професійних Спілок. 

У 20-ті роки ХХ століття, як стверджує І.Я. Кисельов, уже були 

сформульовані такі процесуальні права щодо подання працівниками позовів 

про стягнення заробітної плати і їх розгляд судом: 1) працівник-позивач 

звільнявся від обов’язку стосовно сплати судового мита та інших судових 

зборів; 2) коли керівник підприємства, який був відповідачем за позовом, не 

з’являвся до суду, суд був правомочним прийняти постанову про його 

примусовий привід; 3) стягнення заробітної плати було можливим у 

спрощеному порядку, тобто шляхом прийняття судового наказу, що мав силу 

виконавчого листа [50, с. 165-166]. 

М.Й. Бару зауважує, що на початковому етапі розвитку українського 

трудового законодавства (1918-1929 рр.) в його основу були закладені 

наступні гарантії захисту трудових прав працівників: встановлення 

восьмигодинного робочого дня і безперервного щотижневого відпочинку 

тривалістю не менше 42 годин; заборона нічних робіт, крім галузей 

народного господарства з безперервною технологією; заборона застосування 

праці підлітків до 16 років і обмеження шістьма годинами робочого дня для 

молоді у віці від 16 до 18 років; встановлена заборона праці жінок на 

шкідливих виробництвах і надання їм передпологових і післяпологових 

відпусток; впровадження бірж праці; введення за рахунок підприємців 

державного страхування робітників по старості, при частковій або повній 

втраті працездатності; запровадження спеціальних судів для розгляду 

трудових спорів та виборної інспекції праці [52, с. 19].  

Р.С. Харчук переконана, що ідея про захист права на працю у формі 

можливості судового оскарження звільнення з ініціативи адміністрації 

вперше була законодавчо закріплена саме в Правилах про примирно-
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третейський і судовий розгляд трудових конфліктів, затверджених 

постановою ЦВК і РНК СРСР від 29 серпня 1928 року. А вже з прийняттям 

Конституції СРСР 1936 р. право на працю і похідні від нього трудові права 

отримали статус конституційних, оскільки у ст. 118 Основного Закону було 

передбачено право на одержання гарантованої роботи з оплатою праці згідно 

з її кількістю та якістю [53, с. 8]. Проте А.Б. Іванов вважає, що скасування 

конфліктних комісій і запровадження судового захисту прав працівників як 

форми у рамках цивільного судочинства не можна вважати позитивною 

тенденцією в оптимізації судового захисту прав працівників, зважаючи на те, 

що система конфліктних органів Наркомату праці на той час була досить 

стрункою. Конфліктні комісії працювали відокремлено на повітовому і 

губернському та центральному рівнях, тобто передбачалася система 

оскарження рішень нижчестоящих комісій у вищестоящі в 2-тижневий 

термін. Зазначена система могла послужити основою для формування 

трудової юстиції, але це не входило у плани Наркомюсту [54, с. 173]. 

Моменти застою у розвитку форм захисту трудових прав працівників 

мали місце в часи існування СРСР. Радянський законодавець створював 

законодавство так, щоб його норми були направлені на захист суспільної 

власності, яка вважалася священною та недоторканною основою радянського 

ладу [52, с. 185]. Відповідно таке законодавство орієнтувалося на 

виробництво, а не на інтереси й права самого працівника. Це означає, що 

мова і близько не йшла про реальне існування форм захисту трудових прав 

працівників. Економічні процеси ставилися вище, ніж життя та здоров’я 

людини, її права. 

У ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на 

міжнародному рівні проголошено захист прав працівників, по-перше, 

внаслідок встановлення заборони тримати будь-кого в рабстві чи 

підневільному стані і, по-друге, внаслідок того, що ніхто не може бути 

примушений виконувати примусову або обов’язкову працю [55]. 
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Конвенція МОП № 135 про представників працівників, прийнята 23 

червня 1971 року, є важливим нормативно-правовим актом у сфері 

забезпечення прав здійснення представниками захисту трудових прав 

працівників [56]. Так, у ст. 1 даної Конвенції зауважено, що представники 

працівників на підприємстві наділені ефективним захистом від будь-якої дії, 

що може якимсь чином завдати їм шкоди, у тому числі звільнення, яке 

ґрунтується на їхньому статусі або на їхній діяльності у якості представників 

працівників, або на їхньому членстві у професійній спілці чи на їхній участі в 

профспілковій діяльності, у тій мірі, в якій вони діють згідно з чинним 

законодавством чи колективними договорами або іншими спільно 

погодженими умовами. 

Отже, ІІ етап другого періоду становлення та розвитку форм захисту 

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

наявністю уже національного трудового законодавства, перших (неповно 

визначених на законодавчому рівні) форм захисту трудових прав 

працівників, міжнародного законодавства у даній сфері, наукових досліджень 

та наукових праць. 

Третій етап другого періоду становлення та розвитку форм захисту 

трудових прав працівників (1991 р.-до сьогодення) зумовлений їх розвитком 

у незалежній Україні. А.О. Падалка вважає, що Кодекс законів про працю 

України передбачив велику кількість випадків, у яких суб’єкти трудового 

права наділені правом звертатися за захистом своїх трудових прав до суду. 

Проте вчена переконана, що Кодексом не вирішено низку питань, що 

пов’язані з процедурним порядком розгляду трудових спорів безпосередньо у 

судових органах. Кодексом законів про працю передбачено тільки строки 

звернень. У майбутньому неодмінно потрібно чітко встановити всі 

процедурні питання захисту трудових прав працівників безпосередньо у 

трудовому законодавстві [57, с. 535-536]. Ми розділяємо думку автора і, на 

доповнення, вважаємо за доцільне зауважити також і те, що Конституція 

України розширила можливості захисту трудових прав працівників, оскільки 
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закріпила право після використання усіх можливих національних засобів 

правового захисту звертатися до відповідних міжнародних судових установ 

або міжнародних організацій. Вимогою цього є тільки те, що Україна 

повинна бути їх учасником або ж членом. 

У Конституції України в ст. 55 передбачено такі форми захисту 

трудових прав працівників як індивідуальна (самозахист) та колективна [24]. 

Так, в ч. 1 цієї статті зазначено, що кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а в ч. 4  

звернена увага на те, що кожен (в тому числі й працівники) наділений правом 

будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та 

свободи від порушень і протиправних посягань. 

П.М. Мартинов, характеризуючи сучасний стан розвитку правового 

регулювання форм захисту трудових прав працівників, зазначає, що 

правовідносини в механізмі такого правового регулювання наділені 

наступними особливостями: 1) закріплюють коло суб’єктів захисту, на яких у 

даний момент розповсюджується дія юридичних норм; 2) закріплюють 

конкретну поведінку суб’єктів трудових правовідносин, якої вони повинні чи 

можуть дотримуватися; 3) відкривають можливості для приведення у дію 

спеціальних засобів забезпечення юридичних обов’язків, а у разі 

необхідності – застосування заходів державного примусу задля захисту 

трудових прав працівників [58, с. 287]. 

О.В. Яснолобов вважає, що працівниками не було отримано 

ефективного рівня правового регулювання форм захисту трудових прав 

працівників (основний акцент на судовій формі) і після реформування 

радянського законодавства у 1971 році. Згідно з новим Кодексом законів про 

працю УРСР працівники були уповноважені звертатися до квазісудових 

комісій з трудових спорів, що створювалися на підприємствах як 

обов’язковий первинний орган з розгляду трудових спорів між працівниками 

і адміністрацією підприємства. При цьому право на звернення до суду без 
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сплати судових витрат, зокрема, мали апелянти-працівники, тобто ті 

працівники, які не погоджувалися із рішенням комісії (в десятиденний строк 

з дня отримання постанови) і позивачі-працівники, тобто ті, хто звертався до 

суду, оминаючи комісії з трудових спорів [51, с. 497]. Звертатися до судового 

захисту трудових прав, оминаючи процедуру комісії, працівники могли 

тільки у визначених законом випадках, а саме: за заявами працівників про 

відновлення на роботі, якщо вони були звільнені за ініціативою адміністрації 

підприємства; за заявами працівників стосовно питання застосування норм 

трудового законодавства, яке було застосоване до цього працівника 

попередньо адміністрацією підприємства за погодженням з професійною 

спілкою [51, с. 498]. 

На підставі вищезазначеного можемо зауважити, що третій етап 

другого періоду становлення й розвитку правового регулювання форм 

захисту трудових прав працівників (1991 р.-до сьогодення) характеризуються 

постійними процесами в аспекті удосконалення сучасного трудового 

законодавства, про що свідчить зростання кількості наукових праць з питань 

визначення форм захисту трудових прав працівників та проектів нового 

Трудового кодексу України. 

Отже, другий період історико-правового аспекту розвитку форм 

захисту трудових прав працівників (середина ХІХ століття-до сьогодення) 

характеризується наступним: 1) наявністю правових норм, які закріплювали 

трудові права, розуміння особи як працівника, тобто появою трудового 

законодавства в цілому; 2) наявністю національного і міжнародного 

законодавства, наукових праць у сфері правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників; 3) високою оцінкою форм захисту трудових прав 

працівників на даному етапі розвитку громадянського суспільства у нашій 

державі, що  зумовлено розвитком ринкової економіки, пріоритетом якої є 

захист прав і свобод людини; 4) спрямованістю держави на створення усіх 

необхідних умов для абсолютного втілення громадянами своїх трудових прав 

шляхом чіткого закріплення гарантій їх реалізації, створення правового 
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механізму реалізації і захисту трудових прав працівників; 5) постійними 

процесами в аспекті удосконалення сучасного трудового законодавства. 

Резюмуючи наведене, можна зазначити, що трудове законодавство, 

безумовно, виступає найважливішою частиною соціальної і правової 

держави. Воно має відображати рівень розвитку соціально орієнтованої 

політики й економіки держави, виступати умовою гармонізації трудових 

відносин. Важлива місія покладена на правове регулювання трудових 

відносин, оскільки абсолютне число людей впродовж свого життя вступає у 

відносини у сфері праці. Проте нинішній етап історико-правового аспекту 

розвитку правового регулювання форм захисту трудових прав працівників є 

незадовільним. На превеликий жаль дана проблема не вирішується і 

проектом нового Трудового кодексу України. 

 

 

1.3 Класифікація форм захисту трудових прав працівників 

 

В умовах практичної діяльності системи державних органів, 

громадських органів, представників громадян у сфері трудових відносин 

проблема класифікації форм захисту трудових прав працівників є особливо 

актуальною і складає велике підґрунтя для здійснення теоретичного 

дослідження. 

У той же час, з огляду на зростання значення трудових відносин у 

пострадянській державі, яка обрала для себе європейський вектор розвитку, 

з’являються умови для зростання конфліктних ситуацій між працівником і 

роботодавцем. Такі умови можна попередити, змінити або ліквідувати лише 

шляхом створення нового концептуального підходу до класифікації форм 

захисту. 

 Україна рухається до європейського політичного, економічного, 

соціального та культурного простору  і тому потребує вдосконалення та 

реформування законодавства, в тому числі трудового. Це викликає 
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необхідність проведення комплексних наукових досліджень, вивчення 

набутого досвіду науковців. 

При законодавчому врегулюванні форм захисту трудових прав 

неодмінно постає питання класифікації в межах даного поняття. 

Актуальність проведення класифікації форм захисту трудових прав 

працівників полягає у виявленні критеріїв і на їх основі формуванні видів 

форм захисту трудових прав працівників, щоб створити наукову основу для 

законодавчого закріплення реальної, ефективної, дієвої системи захисту 

трудових прав працівників. Така потреба зумовлена відсутністю всебічного 

комплексного наукового аналізу позицій вчених різних науково-правових 

шкіл трудового права, які, даючи визначення і характеризуючи ознаки форм 

захисту трудових прав, виходили лише із єдиного критерію поділу форм 

захисту прав працівника. 

Поняття «класифікація» у словнику української мови трактується як 

система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за 

спільними ознаками, властивостями [59, c. 175]. Водночас у юридичній 

літературі наголошується на тому, що класифікація – це поділ на види. 

Зазначається, що дане поняття межує із типологією [60, c. 87].  

Звернувшись до етимології слова «класифікація», визначимо, що це 

слово латинсько-грецького походження і дослівно перекладається як «зразок 

(відбиток) розряду». Дані поняття є суміжними і між їх застосуванням щодо 

певних відносин, категорій існує тонка межа. Так, якщо ми погоджуємося з 

визначенням, що класифікація є поділом на види, то на думку вчених-

філологів, типологія – це вид наукової систематизації, класифікація чогось за 

спільними ознаками [2, c. 118]. Вважаємо неприйнятною для себе позицію 

ототожнення типології і класифікації. У звязку з цим важливо, на нашу 

думку, визначити поняття типології. Його визначення дозволить застосувати 

правильні підходи до здійснення в подальшому класифікації форм трудових 

прав працівників. 
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 Типологія – це розподіл певних явищ, предметів і процесів винятково 

за істотними ознаками, при якому кожен наступний тип пов’язаний з іншим. 

Водночас у класифікації види можуть бути і не пов’язані між собою і 

поділятися як за основними, так і за додатковими ознаками. З нашої позиції 

випливає, що потрібно здійснювати поділ на види за певними об’єктивними 

критеріями. 

Зазначимо, що аналізуючи наукову літературу, ми виявили недостатній 

ступінь наукової розробленості цього питання, тобто вчені-правники 

підходили до здійснення класифікації форм захисту прав лише на 

загальнотеоретичному рівні, проводячи їх поділ на юрисдикційні і 

неюрисдикційні [61, c. 81]. На нашу думку, наука повинна постійно йти на 

два кроки попереду практики, щоб визначати нові способи уникнення 

порушень прав працівників і тому вважаємо доцільним переглянути усталені 

позиції класифікації на їх відповідність сучасному стану трудових 

правовідносин. 

Зокрема Р.С. Харчук зазначає, що можливою видається класифікація 

форм захисту трудових прав працівників на юрисдикційну і неюрисдикційну. 

Під першою дослідниця розуміє сукупність конкретних правових заходів у 

межах діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань з поновлення незаконно чи 

безпідставно порушеного або обмеженого трудового права, здійснювану в 

рамках законодавчо встановлених процедур, результатом яких є рішення по 

суті. Неюрисдикійна форма захисту трудових прав – це сукупність засобів 

безпосередньо працівника чи особи, уповноваженої на представлення його 

інтересів, з відновлення (підтвердження) порушеного (оскарженого) 

трудового права без звернення за допомогою до компетентних органів або 

організацій [5, c. 8]. 

Враховуючи специфічний характер правовідносин, автор поділяє 

юрисдикційну форму захисту трудових прав працівників на несудову форму 

(комісії з трудових спорів, трудовий арбітраж, примирні комісії і арбітраж) і 
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судову. Таку особливу форму захисту вона визначає як специфічну для 

трудового права , оскільки працівник, чиї права порушуються, порушені або 

існує загроза їх порушення, може звернутися для їх захисту до керівника, 

якому він підпорядковується, з метою знайти вирішення даних спірних 

правовідносин. Така особлива форма характерна, на думку автора, тільки для 

великих підприємств, установ, організацій, наприклад, транснаціональних 

корпорацій, які мають дуже розгалужену структуру, характеризуються 

відомчою підпорядкованістю. Таким чином, працівник може захистити свої 

трудові права у більшості державних органів,  зокрема в Службі безпеки 

України, органах міністерства внутрішніх справ, державної митної служби 

тощо [5, c. 8]. Щодо виробничої форми захисту, то автор констатує 

специфічність цієї форми в рамках поняття «позасудовий захист» і 

характеризує її особливості. Зокрема вона зазначає, що ця форма захисту 

полягає у зверненні працівника або групи, об’єднань працівників до органів з 

розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів (комісії з трудових 

спорів, трудові арбітражі, примирні комісії тощо). Згідно з чинним 

законодавством про працю вказані органи зобов’язані здійснювати 

несудовий захист прав працівників і вирішувати індивідуальні і колективні 

трудові спори [5, c. 8-9]. 

Рішення комісії з трудових спорів відповідно до статті 437 проекту 

Трудового Кодексу є обов’язковим для сторін індивідуального трудового 

спору і підлягає добровільному виконанню роботодавцем у триденний строк 

після закінчення строку, передбаченого на його оскарження (ч. 2 ст. 436) [14]. 

Положення статті досить суперечливе, оскільки у ньому поєднується два 

взаємно протилежні поняття – «обов’язковість» і «добровільність». На основі 

даного твердження виникають колізійні суперечності. Незрозуміло, яким 

чином рішення можна виконати, якщо його виконання є добровільним для 

роботодавця і за невиконання він не несе ніякої відповідальності, окрім 

перспективи того, що працівник може звернутися до суду? Дане питання у 
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зв’язку з недосконалістю проекту Трудового кодексу України в цій частині 

залишається відкритим. 

Таким чином, не дивлячись на назву, яку зберегла комісія з трудових 

спорів в редакції проекту Трудового кодексу України, вказаний орган 

фактично й далі залишиться примирним, а не юрисдикційним органом, 

внаслідок чого його рішення фактично не обов’язкові для виконання 

роботодавцем, тобто у зв’язку з цим працівники стають менш захищеними. 

Отже, на основі проаналізованих тверджень дисертанта вносимо пропозицію 

стосовно визначення статусу комісії з трудових спорів як юрисдикційного 

органу в даній класифікації. 

У дисертаційному дослідженні І.В. Лагутіної юрисдикційні форми 

захисту трудових прав поділяються на національні і міжнародні. Міжнародні 

форми захисту трудових прав працівників включають у свою чергу 

адміністративні (контрольний механізм Міжнародної організації праці) та 

судові (юрисдикція Європейського суду з прав людини). У дисертації під 

національними формами захисту маються на увазі органи судової влади, 

органи з розгляду трудових спорів, а також органи державного нагляду і 

контролю за додержанням законодавства про працю [4, c. 8]. 

У свою чергу, неюрисдикційні форми захисту прав працівників 

визначаються як самостійний спосіб реалізації права на захист, вчинення 

юридично значущих дій, які здійснюються суб’єктами на власний розсуд, без 

звернення в юрисдикційному порядку до органів судової влади, публічної 

адміністрації. Також І.В. Лагутіна надає цікаву класифікацію за суб’єктним 

складом, в основу якої покладає « суб’єкта, уповноваженого застосовувати 

передбачені законодавством засоби і способи». За вказаним критерієм 

науковець виділяє такі форми захисту: а) індивідуальний захист 

(самозахист); б) колективний захист (через професійні спілки, систему 

колективних угод і колективних договорів, органи з вирішення трудових 

спорів); в) державний захист (судовий, державний нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю) [4, c. 8-9]. 
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На нашу думку, варто виділити і громадську форму захисту, що 

реалізується шляхом діяльності громадських об’єднань у сфері здійснення 

заходів для відновлення прав у разі дискримінації у сфері праці.  

Наведемо позицію І.О. Снігірьової, яка вважає найбільш правильним 

поділ форм захисту трудових прав працівників на індивідуальну, колективну 

і державну форми [62, c. 190]. Такої ж думки дотримуються К.Н. Гусов, 

В.Н. Толкунова [63]. Вважаємо, що цей поділ, так само як і класифікація 

І.В. Лагутної, не відображає всі форми захисту трудових прав. 

Зазначимо, що в жодному із досліджених джерел ми не зустрічали 

поділу форм за об’єктом захисту. Тож у зв’язку з існуванням нагальної 

наукової необхідності здійснити таку класифікацію пропонуємо 

виокремлювати: а) захист порушеного трудового права; б) захист 

невизнаного трудового права; в) захист оспорюваного трудового права;                   

г) захист законного інтересу; ґ) захист трудових свобод. 

У цьому контексті логічним видається формулювання принципово 

нових положень, що обумовлюють самостійність трудового права як галузі 

права в широкому розумінні. Вважаємо, що загальнотеоретична концепція 

юрисдикційних і неюрисдикційних форм захисту трудових прав працівників 

звісно ж може бути застосована до трудового права, але розвиток цивілізації, 

в тому числі інформатизація суспільства, подальше ускладнення трудових 

правовідносин зумовлює потребу розробки нових критеріїв класифікації 

форм захисту. 

Так, ми вважаємо, що необхідно створити певні «галузеві» критерії 

щодо класифікації форм захисту трудових прав працівників. З огляду на 

вищенаведене пропонуємо ввести в науковий обіг класифікацію форм 

захисту трудових прав за такими критеріями: 

1) за спрямованістю форми захисту: 

а) захист з вимогою поновити трудове порушене право; 

б) захист із запереченням проти порушення трудового права; 

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

2) за суб’єктним складом: 

а) державний захист в особі: органів судової влади (місцевих загальних 

судів, апеляційних судів, Верховний суд); органів виконавчої влади 

(Державної служби України з питань праці, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади, 

місцевих державних адміністрацій, їх посадових осіб); 

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

виконавчих комітетів, їх посадових осіб);  

в) захист омбудсмана;  

г) позасудовий захист, який здійснюється комісіями з трудових спорів; 

примирними комісіями; трудовими арбітражами; 

 ґ) громадський захист в особі професійних спілок; інших об’єднань 

працівників, громадян;  

д) самозахист: працівником; його представником або представниками 

(можливий і захист працівника роботодавцем). Наприклад, якщо працівник 

притягається до матеріальної відповідальності, але у зв’язку з 

неплатоспроможністю останнього роботодавець звільняє його від 

відповідальності або покриває всі витрати, які були понесені в результаті 

пошкодження конкретного майна на підприємстві; квазіформа медіаторного 

захисту; 

3) за характером форми: 

а) попереджувальна (запобіжна) – запобігання порушенню права 

(більше характеризує, на нашу думку, форму охорони, а не форму захисту, 

але даний пункт доцільно включити в класифікацію з метою системного 

бачення форм захисту); 

б) стимулююча – дії працівника направлені на те, щоб зобов’язати 

порушника вчинити певні дії; 

в) припиняюча – дії працівника направлені на припинення певних дій, 

що спрямовані на порушення його трудових прав; 
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4) за критерієм значення у вирішенні спору: 

а) загальні форми захисту трудових прав працівників, наприклад, 

захист держаними органами, самозахист; 

б) особливі форми захисту (судова і примирна); 

5) за урегульованістю нормами: 

а) врегульовані законодавством; 

б) не передбачені законодавством або не визначені ним, наприклад, 

медіаторний захист, деякі аспекти самозахисту; 

5) за сферою поширення захисту:  

а) зовнішній захист (захист суб’єктами, які відділені структурно і 

організаційно від підприємства, установи, організації, наприклад, судовий); 

б) внутрішній захист (захист органами, особами, які пов’язані із 

функціонуванням підприємства, установи, організації, де реалізує своє право 

на працю працівник); 

6) за наповненням (змістом) форми: 

а) організаційний захист, наприклад, захист від безпідставного 

звільнення; 

б) майновий захист (захист працівника від необґрунтованої затримки 

виплати заробітної плати). 

Вважаємо, що подана класифікація відповідає сучасним уявленням про 

форми захисту трудових прав працівників і відображає їх характерні ознаки, 

які ми зазначали у попередньому підрозділі дисертаційного дослідження. 

Крім цього, важливим чинником, що впливає на актуальність цієї 

класифікації, є можливість альтернативного вирішення спору. Тобто особа 

може здійснити вибір певного конкретного варіанту форми захисту у 

відповідних охоронних правовідносинах трудового права. 

Розглянемо в межах класифікації, яку ми подали в нашому 

дисертаційному дослідженні, особливі форми захисту трудових прав 

працівників. 
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Ми не знайшли в юридичній літературі позиції авторів, які вважають 

особливою формою захисту не тільки судову форму, а й виконавчу форму 

захисту, тому пропонуємо передбачити таку форму у зв’язку з тим, що за 

порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження» від 

21.04.1999 № 606-XIV
 

[64], невиконання законних вимог державного 

виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами, несвоєчасне 

подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших 

доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про 

доходи і майновий стан боржника, а також неповідомлення боржником про 

зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання 

доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом державного 

виконавця винні особи несуть відповідальність у встановленому законом 

порядку. 

Наслідки застосування таких норм неоднозначні, оскільки, якщо 

дивитися з позиції державного виконавця, його місія при виконанні рішення 

про поновлення на роботі набагато спрощується, а тим самим економиться 

час для виконання інших рішень, які потребують від державного виконавця 

більше сил. 

Для працівника, якого поновили на роботі, значення має те, чи 

здійснюється видача відповідного наказу або розпорядження роботодавцем, а 

також виплата заробітної плати за час вимушеного прогулу. Далі на підставі 

виданого роботодавцем наказу або розпорядження поновлений працівник 

приступає до виконання своїх трудових обов’язків і отримує за це заробітну 

плату. На цьому етапі особа може реалізувати виконавчу форму захисту 

Але якщо роботодавець не допускає такого працівника до виконання 

своїх трудових обов’язків, він вже не в змозі звернутися до державного 

виконавця за допомогою. За таких умов працівник змушений або 

звільнитися, або знову звертатися до суду за захистом своїх прав [65, c. 180]. 

Отже, проект Трудового кодексу України в частині розгляду 

індивідуальних трудових спорів потребує доопрацювання, законодавство ж 
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про колективні трудові спори взагалі не було інкорпороване в даний проект і 

тому на сьогодні колективну форму захисту включити в класифікацію досить 

проблемно. 

Н.М Погрібна свою дисертаційну роботу присвятила дослідженню 

права на страйк як форми захисту трудових прав працівників [11, с. 16]. Вона 

зазначала, що право на страйк теж є особливою формою захисту і 

аргументувала це тим, що правова природа права на страйк означає його 

нормативне відображення у діючому законодавстві, яке допомагає не тільки 

визначити обсяг обов’язків і прав колективів працівників та роботодавців під 

час проведення страйку, а й закріплює процедуру оголошення страйку, 

безпосереднього його проведення, уникнення ситуацій, коли виникає 

необхідність проведення страйку, притягнення до відповідальності за 

незаконне його проведення або ж за перешкоджання цьому, примирення 

сторін та обмеження права на страйк. У цьому контексті, підтверджуючи 

віднесення права на страйк до особливих форм захисту трудових прав, 

дисертантка зазначає, що повна відмова від форми захисту у вигляді права на 

страйк є потенційно неможливою [11, c. 8]. 

Також деякі аспекти прояву особливих форм захисту трудових прав 

існують в межах індивідуального захисту. 

Н.Б. Болотіна розрізняє декілька форм індивідуального захисту. За 

ознакою підвідомчості можна виділити 3 види форм індивідуального захисту: 

 1) загальний порядок, відповідно до якого трудовий спір послідовно 

розглядається в комісіях з трудових спорів і в суді (ст. 221 Кодексу законів 

про працю України [13]). Розгляд одних спорів може закінчитися в комісії, 

якщо сторони не оскаржать її рішення і спір не буде перенесено до суду. В 

інших випадках – кожна зі сторін має право звернутися до суду у зв’язку з 

незгодою з рішенням КТС; 

 2) судовий порядок, при якому трудовий спір безпосередньо 

розглядається судом (статті 55, 124 Конституції України, ст. 232 Кодексу 

законів про працю України); 
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 3) особливий порядок, що передбачає особливості розгляду трудових 

спорів окремих категорій працівників (суддів, а також працівників 

навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини), 

(ст. 222 Кодексу законів про працю України) [66, c. 668]. Такий особливий 

порядок найчастіше визначається актами відомчого регулювання, наприклад, 

наказами Генеральної прокуратури, що зумовлює цілком неоднозначну 

природу захисту прав, принципів такого захисту і їх співвіднесення з 

конституційним право особи на захист, закріпленим у ст. 55 Конституції 

України. 

Особливою формою звичайно ж визнається самозахист, який детально 

врегульований трудовим законодавством країн СНД, однак, на жаль, Україна 

до переліку таких держав не входить. Самозахист є особливою формою, 

оскільки його положення реалізуються за умови, коли порушення трудових 

прав вже здійснене або триває у даний період часу [67, c. 36]. Для реалізації 

форми самозахисту особі не потрібно звертатися до спеціально 

уповноважених органів та установ. На нашу думку, у цієї особливої форми є 

ознака відносного характеру, адже самозахист здійснюється лише між 

сторонами трудового договору. Форма самозахисту проявляється у вчиненні 

юридично значущих дій учасників трудових правовідносин або у їх 

бездіяльності за умови, що такі дії носять винятково правомірний характер. 

Вважаємо, що у проекті Трудового кодексу України слід відобразити 

таку класифікацію проявів особливих форм самозахисту як відмова 

працівника від виконання роботи, не передбаченої трудовим договором:                          

а) відмова від реалізації неправомірних рішень роботодавця, посадових осіб, 

яким підпорядкований працівник; б) відмова від виконання трудової функції 

через причину несвоєчасної виплати або невиплати заробітної плати;                            

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

суб’єктивного трудового права на відпочинок, якщо роботодавець 

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

прояви. 
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Найдавнішою і найефективнішою з усіх форм захисту є судова форма, 

яка також потребує структурної класифікації. В.В. Лазор зазначає, що з 

метою забезпечення належного захисту порушених колективних трудових 

прав працівників при вирішенні колективних трудових спорів крім трудового 

арбітражу необхідно передбачити судовий порядок їх розгляду в порядку 

позовного провадження, а також механізм примусового виконання рішення 

суду з колективного трудового спору. У силу цього створення 

спеціалізованих трудових судів в Україні є об’єктивною необхідністю [6,                

c. 129]. 

Класифікація проявів судової форми повинна передбачати два критерії: 

за ступенем організованості трудової юстиції та обсягом компетенції судових 

установ. Вченими-правниками постійно вносяться пропозиції, які 

передбачають відображення основних положень судового захисту не в новій 

главі проекту Трудового кодексу, а у відповідних нормах Трудового 

процесуального кодексу України, адже застосування загальними судами 

норм цивільного права до трудових правовідносин щодо форм захисту 

призводить до виникнення конкуренції між Загальним і Спеціальним 

Законом. 

А.М. Слюсар визначає, що основною формою захисту трудових прав 

працівників є не судова форма, а форма державного нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства [68, с. 343]. Ми категорично не 

погоджуємося з цією позицією і зауважуємо, що судова форма дозволяє 

об’єктивно вирішити спір і врахувати конкретні правовідносини, має 

обов’язковий порядок регламентації, спрямована на забезпечення принципу 

справедливості. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового 

законодавства дійсно є однією з найважливіших форм захисту трудових прав, 

однак він відображає лише окрему сферу і не може прослідкувати за усіма 

порушеннями трудового законодавства. 

Хоча сьогодні функціонування національної судової системи має певні 

негативні риси, проте у порівнянні з іншими формами захисту у ієрархії 
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запропонованої класифікації судова гілка повинна відображатись як основна 

форма. Це пов’язано з тим, що судовий захист є більш надійним, якісним та 

об’єктивним, оскільки він базується на незалежності та незмінюваності 

суддів, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, 

змагальності судового процесу, самостійності суддів, гласності судового 

процесу [69, c. 20]. 

Ще однією динамічною формою захисту є звернення до незалежних 

громадських об’єднань. На загальнотеоретичному рівні дану форму захисту 

доцільно виокремлювати в межах неюрисдикційних форм захисту трудових 

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

звернутися, наприклад, до професійної спілки іншого підприємства, 

установи, організації, яка конкурує з його закладом. Таке звернення може 

бути обумовлене рядом факторів: 1) конфліктним характером відносин між 

працівником і відповідною професійною спілкою; 2) повним контролем 

роботодавця над діями професійної спілки працівників; 3) небажанням 

працівника, щоб хтось на підприємстві знав про його спір з роботодавцем 

тощо. 

Вважаємо, що найкращим виходом є передбачення на рівні 

законодавства можливості звернення за захистом до профспілки іншого 

підприємства, установи, організації. 

Потрібно звернути увагу і на поділ форм захисту на міжнародні та 

національні. Форми національного захисту фактично були висвітлені у 

попередній класифікації. Що стосується проявів міжнародного захисту, то 

так само його можна поділити на судовий і позасудовий. 

Міжнародне співтовариство закріплює певні заходи, спрямовані на 

захист прав і свобод людини і громадянина, та робить усе для того, щоб вони 

виконувалися національними урядами. Так, ст. 8 Загальної декларації прав 

людини закріплює право кожної людини на ефективне поновлення у правах 

компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, 

наданих їй конституцією або законом [70]. Ця норма висвітлює основний 
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принцип міжнародного права – право на захист особи. Водночас безліч норм 

трудового законодавства наразі суперечать загальновизнаним принципам і 

нормам міжнародного права в даній частині. Органом, який в цьому 

контексті впливає на Україну, можна вважати Європейський суд з прав 

людини. Форма судового захисту дозволяє використати багато засобів для 

захисту свого права: звернутися з позовом до першої, апеляційної, касаційної 

інстанції, до Верховного Суду (у разі неоднакового застосування судами 

(судом) касаційної інстанції норм матеріального права [71]). Вичерпавши всі 

національні засоби захисту, можна звернутися до Європейського суду з прав 

людини. Прояви міжнародного судового захисту виражаються і через 

здійснення певних юридичних процедур Міжнародною організацією праці, 

деякі конвенції якої Україна ратифікувала й імплементувала в національне 

законодавство. 

Призначення законодавства про форми колективного захисту полягає у 

захисті інтересів колективу працівників. Значний внесок у вирішення 

проблеми щодо юридичних процедур захисту порушених прав зробили такі 

вчені-правники: Б.С. Беззуб, Л.В. Беззубко, Є.С. Боровський, С.І. Запара, 

В.В. Лазор, В.І. Миронов, М.П. Стадник, О.М. Ярошенко. 

Правове регулювання даного питання охоплюється великою кількістю 

нормативно-правових актів. Серед них чільне місце займає Закон України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [72]. 

Щодо класифікації, в якій відображена колективна форма захисту, то 

В.В. Лазор у своїй дисертації зазначає, що класифікувати прояви 

колективного захисту потрібно самому трудовому арбітражу, який повинен 

мати статус постійно діючого органу. Також він пропонує загальну норму, 

відповідно до якої після закінчення трьох днів від зазначених термінів 

виконання досягнутих угод правомочна сторона одержить право звернення 

до державної виконавчої служби для примусового виконання рішення 

трудового арбітражу і таким чином захистить своє право [6, c. 143]. 
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Погоджуючись із думкою М.П. Стадника, В.В. Лазор вказує, що після 

розгляду спору трудовим арбітражем сторони повинні також мати право на 

звернення за вирішенням цього конфлікту до суду, який позбавить трудовий 

колектив необхідності ініціювати страйк, що сприятиме соціальному миру та 

стабільності в суспільстві.  

Не можемо цілком погодитися із цією позицією, оскільки виконання 

рішення В.В. Лазор, по суті, покладає на різні органи.  

Важливим є наявність у трудового арбітражу повноважень на 

врегулювання спорів, але незрозуміло до якої частини класифікації даний 

орган включати  –  до громадських чи державних органів. 

Також до класифікації форм захисту трудових прав працівників ми не 

включили законодавчий орган – Верховну Раду України. Це обумовлено 

такими аргументами: законотворча діяльність органів державної влади має 

суттєве значення для захисту прав працівників, але вона лише окреслює і 

констатує правові заходи і способи реалізації таких прав; працівник не може 

захистити свої трудові права шляхом безпосереднього звернення до 

Верховної Ради. Він лише може звернутися до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини і той, у свою чергу, може здійснити окрему 

форму захисту, яка належить до функцій омбудсмана; основна з 

характеристик захисту – його оперативність. Але розробка законів, інших 

нормативних актів, прийняття їх за процедурою трьох читань є доволі 

тривалою процедурою і крім того, потрібно враховувати час, коли 

відповідний нормативно-правовий акт набуде чинності (це може визначатися 

самими законами). 

Зазначимо, що удосконалення саме мирних способів вирішення 

індивідуальних та колективних трудових спорів є досить актуальним на 

даному етапі розвитку України, оскільки мирне врегулювання трудових 

спорів та добровільне виконання відповідних рішень є дієвим запобіжником 

виникнення соціальної напруженості в суспільстві. Крім цього, всі зміни, які 

вносяться до законодавства, мають сприяти досягненню соціального миру, 
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що також є необхідним компонентом нормального розвитку сучасної 

соціальної, демократичної держави. 

Для ефективного здійснення класифікації у сфері формування підходів 

до форм захисту трудових прав працівників необхідно виробити єдині чіткі 

критерії. На нашу думку, до них слід віднести: а) послідовність класифікації; 

б) її сталий характер; в) універсальність класифікації; г) відповідність 

класифікації єдиному критерію; ґ) відображення сутнісних і похідних ознак; 

д) відсутність логічних помилок; е) відповідність сучасному стану 

законодавства та/або судової практики; є) врахування різноманітності 

доктринальних позицій; ж) використання порівняльно-правового методу 

(компаративістики); з) відносний характер класифікації; и) завершеність 

критерію; і) інші критерії, що відповідають логіці класифікаційних 

характеристик. 

При здійсненні даної класифікації ми враховували ряд факторів як 

зовнішніх, так і внутрішніх. Зовнішніми факторами були: 1) розвиток 

ринкової економіки і зростання значення трудових правовідносин;                            

2) практика Європейського суду з прав людини; 3) національна судова 

практика; 4) позиції доктрини трудового права; 5) вплив умов праці на 

порушення трудових прав тощо. 

Внутрішніми факторами можна вважати наступні: 1) переконаність у 

врахуванні основоположних принципів і норм міжнародного права;                          

2) розуміння форми захисту прав як сукупності юридичних процедур, в яких 

втілені способи, засоби і заходи захист трудових прав працівників; 3) мета 

здійснення дослідження тощо. 

Вважаємо, що при здійсненні подальших досліджень у сфері 

класифікації форм захисту трудових прав слід враховувати як принципи 

побудови класифікацій, вимоги до них, так і формувати власні зовнішні і 

внутрішні фактори. 

За результатами дослідження ми дотримуємось позиції про 

недоцільність застосування загальнотеоретичної конструкції юрисдикційних 
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і неюрисдикційних форм захисту трудових прав працівників як єдино 

можливої. Варто розробляти подальші наукові конструкції при 

формулюванні відповідних положень, що дозволяють запропонувати нові 

критерії до оновлення проведеного дослідження. 

Наявність у державі різних форм захисту трудових прав і законних 

інтересів працівників є запорукою їх нормального існування та розвитку. 

Слід сподіватися, що у подальшому зазначене питання все ж таки буде 

вирішено на законодавчому рівні, а для правової спільноти і досі є 

актуальним спільний пошук шляхів вирішення проблем, що постають у 

зв’язку з виникненням трудових спорів. 

Всі вищенаведені положення щодо внесення змін потрібно закріпити в 

проекті Трудового Кодексу України (в нових розділах «Індивідуальні трудові 

спори» та «Колективні трудові спори»); змінах і доповненнях до Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)»; проекті Трудового процесуального кодексу України (стосовно 

створення спеціалізованих судів з розгляду трудових спорів). 

Таким чином, можна говорити про тривале нехтування зверненням до 

судової гілки влади, конституційними правами необмеженого кола громадян 

і в цьому контексті правами на звернення до суду за захистом 

конституційних прав. Дана класифікація носить теоретичне і практичне 

значення. Теоретичне значення класифікації виявляється у виробленні 

принципово нових критеріїв до побудови галузевих положень про форми 

захисту інтересів працівників, створенні правових можливостей та їх 

реалізації, розкритті правових можливостей розробки нових засобів, способів 

і заходів захисту трудових прав. Це допоможе визначити практичне значення 

даної класифікації, яке полягає у виробленні підходів до вимог класифікації 

форм захисту трудових прав. Ми визначили загальні особливі форми захисту, 

їх прояви на національному рівні і надали відповідні пропозиції для внесення 

до законодавства. Принципово важливим для нас буде створення Трудового 

процесуального кодексу України, в якому б містилися норми про реалізацію 
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відповідних положень щодо юридичних судових процедур. Не погоджуємося 

з позицією про неможливість визнати самозахист окремою формою захисту, 

оскільки він не володіє сукупністю способів, які були б спрямовані на 

поновлення, встановлення та визнання прав і законних інтересів осіб, адже в 

порядку самозахисту сторони трудового договору можуть прийти до єдино 

правильного для обох компромісного рішення, що попередить порушення 

прав як роботодавця, так і працівника. 

Якщо ж здійснювати загальнотеоретичний поділ на юрисдикційну і 

неюрисдикційну форми захисту, то потрібно враховувати, що основна 

відмінність між ними полягає у засобах захисту. 

 

1.4 Функції форм захисту трудових прав працівників 

 

Трудове право в Україні перебуває у постійному процесі 

удосконалення та реформування. Демократична та правова держава можлива 

лише у разі захищеності усіх прав громадян, включаючи і трудові. Значну 

роль при цьому відіграє той чинник, що чіткіше проявляються ті чи інші 

форми захисту трудових прав працівників. При цьому в доктринальному 

вимірі для розуміння змісту форм захисту трудових прав працівників є 

потреба розкриття значення їх функцій, оскільки останні визначають 

характеристику та спосіб досягнення їх конкретної мети.  

Функції відображають головні напрями впливу саме на ті трудові 

відносини, які пов’язані з формами захисту трудових прав працівників. За 

допомогою них в цілому відображається призначення інституту захисту 

трудових прав працівників [73, с. 66]. Кожна функція здійснюється з певною 

метою і це сприяє відображенню правової природи форм захисту трудових 

прав працівників. 

Питанню функцій форм захисту трудових прав працівників приділяли 

увагу у своїх працях такі вчені: М.І. Іншин, І.В. Лагутіна, О.І. Лисяк, 

О.К. Соколенко, Д.В. Солдаткін, В.І. Щербина та інші. Проте, незважаючи на 
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внесок у вивчення даного питання, вони торкалися його поверхово, що й 

зумовлює необхідність проведення першого глибокого аналізу функцій форм 

захисту трудових прав працівників в науці трудового права України. 

«Функція» як поняття представляє собою один із основних елементів у 

термінологічному апараті юридичної науки.  Загалом функцію як термін 

трактують таким чином: 1) явище, яке залежить від іншого явища, є формою 

його виявлення й змінюється відповідно до його змін; 2) коло діяльності 

кого-, чого-небудь [74, с. 1552]. Слово «функція» є похідним від латинського 

«functio» і означає виконання, обов’язок, коло діяльності, звершення. Так, це 

обов’язок, роль, котру виконує певний інститут, процес стосовно цілого, 

характеристика напряму або аспекту діяльності тощо [75, с. 7]. Якщо ж 

звернутися до Юридичної енциклопедії, то, на жаль, там відсутнє визначення 

функцій, у ній розглядаються тільки терміни «функції держави» і «функції 

права» [76, с. 313]. Проте з приведених дефініцій випливає, що функція – це 

напрям або вид діяльності когось або чогось, що виражає призначення і суть, 

місце та роль у суспільстві, а також соціальна цінність і найважливіші 

ознаки, наділені об’єктивним характером. Критеріями їх класифікації є 

суб’єкти, об’єкти, способи, засоби і умови функціонування. 

Проаналізувавши визначення функцій державного управління [77, с. 

26], ми дійшли висновку, що функції можна визначати як: а) реальний, 

цілеспрямований, організуючий та регулюючий вплив на явище;                              

б) специфічний за предметом, змістом і засобами забезпечення цілісний 

управляючий вплив; в) комплексні головні види діяльності чогось, які 

відображають та конкретизують організаційну сутність і призначення 

певного явища. 

В.В. Галунько вважає, що функції права – це основні напрямки його 

впливу на людину, на суспільство, на суспільні відносини, які 

характеризуються наступними ознаками: функція права випливає з його 

сутності та визначається призначенням права в суспільстві; функція права – 

це напрямок його впливу на суспільні відносини, без якого суспільство 
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обійтися не може; функція виражає найбільші істотні, головні риси права і 

спрямована на здійснення корінних завдань правового регулювання; сталість 

як необхідна ознака функції характеризує стабільність, безперервність, 

тривалість її дії [78, с. 113]. 

Говорячи про функції трудового права (задля глибшого розуміння 

функцій форм захисту трудових прав працівників), то їх, зазвичай, науковці 

визначають як явище, що розкриває соціальне призначення (значення) норм 

трудового права і завдяки цьому визначає напрями правового регулювання 

суспільних відносин, що становлять його предмет [79, с. 227].  

Отже, можемо резюмувати, що поняття «функція» є надзвичайно 

багатозначним. Цей термін вживають відносно держави, різних гілок влади, 

певного суб’єкта права у якості прояву його властивостей, способу поведінки 

у певній системі відносин тощо. Тому, говорячи про функції форм захисту 

трудових прав працівників, ми визначимо їх як напрями діяльності (впливу) у 

процесі захисту трудових прав та інтересів працівників, які визначають 

сутність і призначення останніх, їх правову природу. 

Захист прав людини (в тому числі трудових прав працівника) 

розглядається як універсальна наукові категорія, що наділена загальними 

функціями, які можуть бути застосовані при реалізації норм різних галузей 

права [80, с. 15]. 

У науці хоч і не було надано визначення функцій форм захисту 

трудових прав працівників, але близьким ми вважаємо тлумачення поняття 

«функції прав і свобод людини та громадянина». Під ними розуміють:                   

1) систему заходів демократичної, соціальної, правової держави, що 

спрямована на недопущення порушення існуючих прав (їх попередження, 

контроль і нагляд за дотриманням прав), а також на підтвердження або 

відновлення оскарженого чи порушеного права, що реалізується 

організаційними та правовими засобами і законним шляхом як органами 

державної влади та місцевого самоврядування, так і громадськими 

організаціями з метою нормалізації процесу здійснення прав та свобод 
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особою; 2) систему заходів із попередження порушень прав громадян, 

контролю та нагляду за їхнім дотриманням, підтвердження або відновлення 

оскаржуваних чи порушених прав, забезпечення юридичної відповідальності 

правопорушників та усунення інших негативних соціальних наслідків 

порушень прав громадян, що реалізуються організаційними і правовими 

засобами згідно з засадами верховенства права органами публічної влади, 

громадськими формуваннями й громадянами із метою забезпечення 

реальності прав громадян [81, с. 119-120]. Розуміння сутності даних 

визначень дозволить краще дослідити й науково обґрунтувати функції форм 

захисту трудових прав працівників, розкрити їх зміст, провести детальну 

характеристику і вивести основні ознаки. 

 Основні функції мають мати сталість як одну із необхідних рис 

характеристики своєї постійності і тривалості дії. Їх природа проявляється у 

безперервному впливі на правовідносини. Безперечно, вони можуть 

змінюватися за змістом у залежності від нових правових і економічних 

механізмів, доповнюватися відповідно до розвитку самого права та 

суспільства [82, с. 24]. 

Оскільки досі не було здійснено чіткої класифікації функцій форм 

захисту трудових прав працівників, то ми виділятимемо їх, перш за все, на 

основі функцій трудового права.  

Найголовнішою, на нашу думку, є захисна функція форм захисту 

трудових прав працівників. Її зміст полягає у тому, що нормами трудового 

права передбачена система заходів, що направлені на захист трудових прав і 

законних інтересів працівників, нагляд і контроль за дотриманням трудового 

законодавства, встановлено чіткий порядок розгляду й вирішення трудових 

спорів. Встановлені у трудовому праві норми не лише регламентують 

поведінку суб’єктів, але й передбачають механізм реалізації діяльності з 

приводу здійснення форм захисту трудових прав працівників. Захисна 

функція форм захисту трудових прав працівників також проявляється у тому, 
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що трудовим законодавством створено рівні можливості для усіх працівників 

щодо захисту своїх прав [83, с. 54]. 

О.І. Лисяк переконаний, що під захисною функцією варто розуміти 

сукупність правових і неправових норм, які встановлюються державою з 

метою захисту прав і законних інтересів працівників, а також саму діяльність 

із застосування та встановлення даних норм, яка спрямована на припинення 

трудових правопорушень, відновлення порушених прав, на притягнення до 

відповідальності посадових осіб, які порушують трудове законодавство [84, 

с. 11]. Ф.А. Цесарський, у свою чергу, розглядає захисну функцію через 

призму представлення прав та інтересів працівників у відносинах із 

адміністрацією підприємства, органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування [85, с. 39]. Але все ж він розкриває дану функцію через 

розуміння функції представництва. 

Існує наукова позиція, автори якої стверджують, що сутність захисної 

функції форм захисту полягає у встановленні нормального рівня умов праці, 

в постійному їх підвищенні договірним методом, у нагляді й контролі за 

здійсненням трудового законодавства, правил охорони праці, в порядку 

вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів й у поновленні 

порушених трудових прав. Вона діє на усіх стадіях правового регулювання 

всіх правовідносин у сфері застосування найманої праці [86]. 

Захисна функція форм захисту трудових прав працівників спрямована 

на пряме відтворення прав та законних інтересів працівників, на припинення 

протиправних дій окремих посадових осіб, які вдалися до порушень чинного 

законодавства у сфері праці, а також їх усунення. Захисна функція форм 

захисту трудових прав працівників полягає у застосуванні існуючих норм у 

сфері трудового законодавства з метою захисту трудових прав та інтересів 

працівників. Дана функція відображається і в реалізації всіх основоположних 

норм, які стосуються надання працівникам певних трудових прав. Вона, по 

суті, є втіленням змісту цих правових норм, відіграє ключову роль при 

запобіганні порушенню існування законності у трудових відносинах між 
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працівником та роботодавцем. Також захисна функція форм захисту 

трудових прав працівників проявляється у притягненні до відповідальності 

тих посадових осіб, котрі вдалися до порушення трудових прав працівників. 

Кінцевою метою захисної функції форм захисту трудових прав працівників є 

відновлення порушених прав працівника чи працівників, тобто правова 

реабілітація у трудових правах. 

Важливо зауважити, що захисну функцію форм захисту трудових прав 

працівників також неможливо реалізувати без належного втручання як 

держави, так і безпосередньо самих працівників та їх об’єднань (самозахист). 

В нормативно-правових актах закріплено ті засоби, завдяки яким 

здійснюються форми захисту трудових прав працівників, також 

передбачаються заходи стосовно попередження, запобігання та усунення 

причин, які призводять до порушення законності. Крім того, встановлюються 

види відповідальності для порушників (посадових осіб і роботодавців) за 

невиконання покладених на них обов’язків, передбачається також примусове 

відновлення порушених трудових прав. 

Нині захисна функція (в тому числі і захисна функція форм захисту 

трудових прав працівників) розвивається в напрямку створення гарантій, 

спрямованих на найбільш повне (абсолютне) закріплення та послідовний 

розвиток прав людини в галузі праці. Вона виступає гарантом здійснення 

усього комплексу соціально-економічних прав і свобод, якими наділена 

людина – учасник процесу праці. Ці права й свободи, поряд із політичними, 

громадянськими та іншими, визнані світовим співтовариством основою 

цивілізованості кожної держави [87, с. 22]. 

Ми погоджуємося з В.І. Щербиною, що необхідно у захисній функції 

виділяти таку підфункцію як запобіжна [88, с. 50]. Сутність запобіжної 

підфункції форм захисту трудових прав працівників полягає в існуванні 

санкцій та заборон. Сюди можна віднести існування цілого ряду норм, котрі 

за своєю правовою природою покликані захистити права працівника 

(запобігти їх порушенню) на всіх етапах існування трудових відносин, 
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починаючи з моменту укладення трудового договору і впродовж його 

існування аж до моменту припинення. Прикладом, зокрема, можуть бути 

заборони щодо дискримінації, тобто заборона дискримінації в залежності від 

кольору шкіри, раси, етнічного походження, національності, ідеологічних 

поглядів, віку, сексуальної орієнтації, особистого життя працівника тощо.  

Здійснення захисної функції можливе у двох аспектах: охорона та 

захист. Охорона має першочергове значення, тому що охороняти право 

працівника від протиправних посягань і недопущення його порушення є 

прямим обов’язком професійної спілки (як суб’єкта колективних форм 

захисту трудових прав працівників) і даний обов’язок не може бути 

порушеним. Якщо ж порушення прав працівника уже відбулося, то лише тоді 

професійна спілка здійснює активний захист такого порушеного права і 

вимагає його відновлення [89]. 

На основі цього, ми вважаємо, що поряд із захисною функцією форм 

захисту трудових прав працівників потрібно виділяти і охоронну функцію 

форм захисту трудових прав працівників. Її генезис викликаний потребою 

охорони суспільних відносин, що здійснюється за допомогою права тими або 

іншими правовими методами та способами [90, с. 259]. Необхідно зауважити, 

що охоронна функція класифікується у якості однієї із двох 

фундаментальних спеціально-юридичних функцій права поряд з 

регулятивною функцією [91, с. 155]. Так, охоронну функцію вважають 

похідною від регулятивної, оскільки перша покликана забезпечувати другу. 

Аргументується це тим, що охорона і захист починають діяти у тому 

випадку, якщо порушується нормальний порядок розвитку тих чи інших 

соціальних зв’язків, коли йому перешкоджають конкретні вади [92, с. 115]. 

Доповнити зазначене актуально тим, що через охоронну функцію право 

регулює поведінку суб’єктів, а через регулятивну – охороняє й захищає 

соціальні цінності (такі як, наприклад, трудові права працівників) [93, с. 249]. 

Охоронна функція застосовується не лише у разі скоєння певного трудового 

правопорушення (мається на увазі, коли виникає справа з об’єктивними 
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наслідками свідомої чи несвідомої протиправної поведінки суб’єктів форм 

захисту трудових прав працівників), а й для запобігання ймовірних 

правопорушень, що настануть в майбутньому [94, с. 194]. Правильно 

зауважує вчена О.Ю. Поклонська, що аби не набути репресивних 

властивостей, цей аспект реалізації охоронної функції права повинен 

залишатися у межах легітимності чинного законодавства та відповідати 

корінним суспільним інтересам і універсальним природно-правовим 

принципам та критеріям цивілізованості [95, с. 227]. 

Сутність охоронної функції трудового права випливає із 

конституційного обов’язку держави забезпечувати утвердження прав та 

свобод людини. Це означає, що держава бере на себе обов’язок стосовно: 

забезпечення свободи праці; забезпечення належних, безпечних і здорових 

умов праці; обмеження свавілля роботодавця; забезпечення гарантованої 

винагороди за працю; забезпечення всебічного розвитку особи працівника, в 

тому числі і шляхом обмеження тривалості робочого часу та гарантування 

часу відпочинку тощо [96, с. 58]. 

Сутність охоронної функції форм захисту трудових прав працівників 

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

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

здійснення захисту трудових прав працівників. Головним напрямком 

охоронної функції форм захисту трудових прав працівників варто вважати 

ліквідацію тих трудових відносин, які потребують охорони. Тобто право 

повинно викорінювати їх своїм попереджувальним характером, карати за ті 

дії, що перешкоджають нормальному розвитку трудових відносин та 

суперечать трудовим правам й інтересам працівників. 

Отже, можемо резюмувати, що основним призначенням охоронної 

функції форм захисту трудових прав працівників є саме запобігання 

порушенню трудових прав працівників, тільки дещо інакшої природи ніж у 

запобіжної підфункції. Фактично це означає недопущення активації захисної 

функції форм захисту трудових прав працівників. Якщо ж якісно 
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виконуватиметься охоронна функція (максимальна кількість суб’єктів 

підкоряється приписам норм трудового законодавства), то необхідність у 

захисній функції форм захисту трудових прав працівників зникне. По суті, 

можемо говорити про те, що охоронна функція э недостатньо дієвою, 

оскільки існує постійна потреба здійснення захисної функції форм захисту 

трудових прав працівників. 

Охоронна функція поруч із іншими правовими функціями набуває 

суспільно корисних мотивуючих та організуючих ознак як цілісна на всіх 

рівнях і в усіх сферах правовідносин (включаючи і сферу форм захисту 

трудових прав працівників). Ефективність здійснення даної функції є  

недостатньою стосовно дотримання її окремих ознак (визначення підстав 

відповідальності, здійснення примусових заходів, застосування санкції), 

оскільки в даному випадку об’єктом маємо динамічне соціально-правове 

утворення [97, с. 96]. 

Ведучи мову про охоронну функцію форм захисту трудових прав 

працівників, можемо вказати на певні її специфічні особливості, які 

визначають її унікальність та відокремленість від інших функцій форм 

захисту трудових прав працівників. По-перше, дана функція форм захисту 

трудових прав працівників безперервно несе в собі потрібну і водночас 

достатню інформацію для усіх без винятку суб’єктів процесу здійснення 

форм захисту трудових прав працівників про те, що ті чи інші цінності і 

відносини охороняються правом. Це, наприклад, передбачення у нормах 

Кодексу законів про працю України або ж у Законі України «Про охорону 

праці» положень про те, що здійснюються у процесі трудових відносин різні 

заходи, які спрямовані на збереження життя, здоров’я та працездатності 

людини у процесі трудової діяльності. Отже, прямо встановлено, що життя і 

здоров’я працівника як найважливіші соціальні цінності охороняються 

державою. По-друге, охоронна функція форм захисту трудових прав 

працівників направлена на забезпечення можливості впливу правових норм 

на поведінку суб’єктів форм захисту трудових прав працівників за 
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допомогою різних специфічних механізмів – встановлення заборон та 

санкцій, реалізації юридичної відповідальності тощо. Це, зокрема, вказує на 

рівень дотримання у державі принципу законності, який покликаний зробити 

усіх учасників трудових відносин рівними перед законом. По-третє, потрібно 

сказати, що охоронна функція форм захисту трудових прав працівників має 

зв’язок із рівнем розвитку правової культури та правової свідомості. Так, 

якісно реалізувати дану функцію форм захисту трудових прав працівників 

можливо тільки за умови, коли суб’єкти трудових правовідносин наділені 

відповідним рівнем правових знань і, крім цього, у їхній свідомості 

фундаментом виступають цінності правопорядку, справедливості і свободи. 

Захисна функція, на нашу думку, проявляється більш чітко у 

колективній формі захисту трудових прав працівників, а саме в діяльності 

професійних спілок. Проте, ми вважаємо, що захисна та охоронна функції 

форм захисту трудових прав працівників є такими, що взаємно обумовлюють 

та доповнюють одна одну і не можуть існувати окремо одна від одної. У разі 

недостатньої ефективності охоронної функції на допомогу приходить захисна 

функція форм захисту трудових прав працівників. Наприклад, в разі 

порушення трудових прав працівників (результат неефективності охоронної 

функції форм захисту трудових прав працівників) необхідне їх поновлення 

(активація захисної функції форм захисту трудових прав працівників). 

Якщо оцінювати роль ще однієї функції форм захисту трудових прав 

працівників – регулятивної, то  варто спочатку розглянути її розуміння у 

науці теорії права. Регулятивну функцію визначають як цілеспрямований 

правовий вплив, завдяки якому окреслюються чіткі правила поведінки різних 

суб’єктів права при однозначному закріпленні меж державного втручання у 

сферу особистих прав та свобод громадян, встановлюються юридичні права і 

взаємні обов’язки учасників суспільних правовідносин з метою забезпечення 

верховенства права, пріоритету прав і свобод людини й громадянина,  

загальносуспільних потреб й інтересів. Головними механізмами забезпечення 

регулятивної функції є правова інституціоналізація суспільних відносин і 
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правове моделювання суспільних відносин, які представляють дану функцію 

у наступних аспектах: статичному і динамічному [98, с. 53]. 

О.В. Мартишин переконаний, що функція права полягає у регулюванні 

поведінки людей (або управлінні поведінкою людей) шляхом встановлення 

та реалізації обов’язкових норм поведінки, які забезпечуються у разі 

необхідності державним примусом [99, с. 259-260]. Тобто вчений виділяє 

одразу сутність і значення функції як певної регуляції і станів (поведінки 

людей). 

Регулятивну функцію форм захисту трудових прав працівників можна 

визначити як напрям правового впливу відносно встановлення правил 

поведінки суб’єктів трудових правовідносин (а саме у сфері захисту прав 

працівників). Це випливає з того, що будь-яка сфера права є унікальним 

універсальним регулятором, який уособлює правовий вплив на відносини у 

сфері захисту прав і свобод людини, в тому числі трудових прав працівників. 

За допомогою даної функції на відносини щодо захисту трудових прав 

працівників здійснюється цілеспрямований правовий вплив, завдяки якому 

чітко окреслюються конкретні правила поведінки суб’єктів при закріпленні 

рамок державного втручання, встановлюються права й обов’язки задля 

забезпечення верховенства права, пріоритету трудових прав працівників. 

Таким чином, регулятивна функція форм захисту трудових прав працівників 

сприяє соціальному, економічному, культурному розвиткові працівників як 

особистостей. Завдяки їй забезпечується взаємозв’язок між правом і 

безпосередньо дійсними юридичними фактами. 

Виховна функція форм захисту трудових прав працівників направлена 

на становлення особистості працівника, необхідності корисної для 

суспільства праці, розуміння її потрібності. Завдяки існуванню даної функції 

роботодавця можна «виховати» або ж «провчити» шляхом застосування 

заходів покарання за неправомірні дії по відношенню до працівника, тобто за 

порушення трудових прав працівників. Здійснюється правове виховання за 

допомогою правових норм у сфері трудового законодавства шляхом 
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контролю за додержанням трудового законодавства, недопустимості 

порушень прав працівників. Виховна функція форм захисту трудових прав 

працівників наділена державним примусом, а також громадським впливом. 

Виховна функція форм захисту трудових прав працівників є проявом 

виховних можливостей права, має за об’єкт саме правосвідомість всіх 

працівників і опосередковано здійснює вплив на соціально значущу 

поведінку суб’єктів трудових відносин, сприяючи недопущенню порушень 

трудових прав працівника. Тому, ми вважаємо, що від якості реалізації 

виховної функції форм захисту трудових прав працівників залежить оцінка і 

засвоєння у правовій свідомості суб’єктів трудових правовідносин цінностей 

(з метою не заподіяння шкоди трудовим правам працівників), значимість 

існування чинних нормативно-правових актів у сфері трудового 

законодавства, рівень законності у всій державі, що впливає на прогрес 

нашого суспільства. 

Варто зазначити, що дія виховної функції – це двосторонній процес, 

який припускає не лише спрямування виховного впливу права на особу, але й 

активне відношення останнього до нього. Однак реалізацію досліджуваної 

функції не варто зводити лише до процесу об’єктів права в поводженні 

особи. Його необхідно розглядати у тісній взаємодії з системою правового 

виховання. У зв’язку з цим правильною видається висловлена в юридичній 

літературі думка про те, що виховний вплив права відноситься до засобів, мір 

правового виховання. Правове виховання як чинник, що впливає на кінцевий 

результат впливу виховної функції, виступає умовою її ефективності і 

забезпечує досягнення цілей, які ставляться перед демократичною правовою 

державою у вихованні громадян [100, с. 8-9]. Правове виховання у виховній 

функції форм захисту трудових прав працівників полягає у притягненні до 

юридичної відповідальності тих осіб, які порушили трудові права 

працівників. Тобто це виховує у суб’єктів конкретні уявлення про неналежну 

і належну поведінку, дозволяє розмежовувати її та розрізняти. Виховна 
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функція форм захисту трудових прав працівників, таким чином, набуває 

примусового характеру. 

Соціальна функція форм захисту трудових прав працівників 

визначається наступним: 1) об’єктом при реалізації форм захисту трудових 

прав працівників є працівник, його життя та здоров’я; 2) зазначений об’єкт 

виступає найвищою соціальною цінністю в Україні; 3) головним обов’язком 

діяльності держави, а також суб’єктів форм захисту трудових прав 

працівників є утвердження та забезпечення трудових прав працівників, їх 

охорона та захист у разі порушення. Саме тому в державі охороняється 

праця, життя і здоров’я працівників, встановлюється мінімальний розмір 

заробітної плати, який гарантується для кожного без винятку. 

Необхідно розуміти, що основним призначенням соціальної функції є 

забезпечення добробуту усіх працівників, забезпечення гідного (принаймні 

належного) життя та розвитку працівників, створення рівних можливостей 

для усіх працівників у досягненні ними бажаних цілей у процесі виконання 

своїх трудових обов’язків. Цілком очевидно, що неможливо створити 

достатні умови для працівника в разі лише декларативного закріплення його 

трудових прав у нормативно-правовому акті. Тому соціальна функція форм 

захисту трудових прав працівників проявляється у забезпеченні реалізації 

цих прав, а це, в свою чергу, означає створення механізму не лише їх 

охорони, але й захисту з метою відновлення. 

У ст. 24 Конституції України зазначено, що не може бути привілеїв або 

ж обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками. Це означає, що 

форми захисту трудових прав працівників мають соціальний характер, 

оскільки відносяться до кожного працівника без винятку. Також згідно з ч. 2 

даної статті в Україні заборонені будь-які прояви гендерної дискримінації. 

Тобто соціальна функція форм захисту трудових прав працівників вказує на 
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рівне ставлення при захисті прав працівників до осіб чоловічої та жіночої 

статі. 

Отже, з вищенаведеного можемо резюмувати, що функціями форм 

захисту трудових прав працівників є: 1) захисна – спрямована на 

безпосереднє відтворення прав та законних інтересів працівників, на 

припинення протиправних дій окремих посадових осіб, які вдалися до 

порушень чинного законодавства у сфері праці, а також їх усунення, полягає 

у застосуванні існуючих норм у сфері трудового законодавства з метою 

захисту трудових прав й інтересів працівників; 2) запобіжна (як підфункція 

захисної функції) – проявляється в існуванні санкцій та заборон, котрі за 

своєю правовою природою покликані захистити права працівника (запобігти 

їх порушенню) на всіх етапах існування трудових відносин, починаючи з 

моменту укладення трудового договору і впродовж його існування аж до 

моменту припинення; 3) охоронна – право не лише охороняє 

загальнопозитивні трудові відносини, але й направлене також на подолання 

сторонніх відносин у сфері здійснення захисту трудових прав працівників;                  

4) регулятивна – напрям правового впливу відносно встановлення правил 

поведінки суб’єктів трудових правовідносин саме у сфері захисту прав 

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

необхідності корисної для суспільства праці, розуміння її потрібності. 

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

шляхом застосування заходів покарання за неправомірні дії по відношенню 

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

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

так і жіночої статі. 

Варто додати, що функціям форм захисту трудових прав працівників 

притаманні такі риси: 1) вони виступають головними соціально й економічно 

значимими напрямами діяльності у сфері захисту трудових прав працівників; 

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

зважаючи на умови, які складаються в суспільстві та державі, адаптуються до 
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них; 3) вони відображають витоки захисної діяльності щодо трудових прав 

працівників, їх історичну сутність; 4) здійснення їх має системний характер 

та відбувається безперервно; 5) наділені об’єктивним характером, оскільки 

визначаються потребами суспільства; 6) знаходяться у тісній взаємодії між 

собою; 7) є одними з визначальних стосовно ведення політики перебудови 

держави у правову й соціальну; 8) є невід’ємною частиною існування якісних 

трудових відносин в Україні; 9) виступають самостійними і однорідними 

частинами процесу здійснення захисту трудових прав працівників;                         

10) наповнюють змістом стан захисту трудових прав працівників. 

Резюмуючи наведене, можемо зробити висновок, що саме функції 

форм захисту трудових працівників є важливими складовими при проведенні 

їх загальнотеоретичної характеристики і окресленні сутності правової 

природи. Більше того, проблема визначення функцій форм захисту трудових 

працівників являє собою новелу у науці трудового права України. Сучасні 

форми захисту трудових прав працівників мають виконувати функції як один 

із найбільш ефективних засобів при здійсненні захисту трудових прав 

працівників. Науковий та практичний інтерес вивчення даної тематики 

полягає у тому, що функції впливають на становлення вихідних засад 

діяльності кожного суб’єкта форм захисту трудових прав працівників і це 

сприяє усвідомленню сутності їх функціонування, підґрунтя їх повноважень і 

завдань. 

 

Висновки до Розділу 1: 

1. Виділено наступні значення форм захисту трудових прав 

працівників: а) як вид охоронних правовідносин в трудовому праві; б) як 

інститут цивільних процесуальних правовідносин; в) як юридична діяльність 

суб’єктів по поновленню, встановленню і визнанню прав, свобод і законних 

інтересів працівників; г) як сукупність способів та/або засобів, заходів, що 

мають на меті захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод та 

законних інтересів працівників; ґ) як система юридичних процедур, що 
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створюють юридичні можливості поновлення, встановлення та визнання 

прав. 

2. Форма захисту трудових прав працівників – це встановлений 

законодавством комплекс способів, засобів і заходів організаційного і 

функціонального характеру, що втілені в юридичних процедурах, які 

здійснюються відповідними суб’єктами і спрямовані на захист порушених, 

невизнаних і оспорюваних прав працівників як суб’єктів трудових 

правовідносин. 

3. Ознаками форм захисту трудових прав працівників є наступні:   

1) юридична форма втілення у разі законодавчого врегулювання питання їх 

існування; 2) особливий вид діяльності, що має цілеспрямований характер;        

3) системність, тобто взаємоузгодженість внутрішніх компонентів, які, 

поєднуючись, створюють принципово новий вияв уже давно існуючих явищ і 

процесів; 4) комплексний характер – виражається у застосуванні норм не 

лише трудового законодавства; 5) ініціативність – свідоме вольове звернення 

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

оспорюваних трудових прав, свобод та інтересів; 6) об’єктивний характер –   

з’являються вони не раптово, а обумовлюються розвитком суспільних 

відносин; 7) здатність до вдосконалення, що обумовлюється сприянням 

підвищення якості визначення різних аспектів механізму реалізації форм 

захисту трудових прав працівників, а також підсилення відповідальності за 

порушення цього права; 8) координуючий характер – виражається у 

наявності правових можливостей у єдиному провадженні відстоювати свої 

інтереси як працівнику, так і роботодавцю (в суді, в інших органах та перед 

посадовими особами, під час реалізації права на страйк). 

4. Етапи становлення та розвитку правового регулювання форм 

захисту трудових прав працівників поділено на два великих періоди. До 

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

ери-перша половина ХІХ століття) відносяться наступні: І етап (приблизно V 

ст. до н.е.-VIII ст.) – з’являються перші прояви сучасного розуміння 
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колективних форм захисту трудових працівників, саме це й складає його 

основний зміст; ІІ етап (VIII-ІX ст.) характеризувався відсутністю чітких 

актів правового характеру, які б прямо провадили регламентацію процесів 

стосовно форм захисту трудових прав працівників; ІІІ етап (ІX-XII ст.) 

характеризувався відсутністю будь-яких норм у сфері трудового 

законодавства, не було жодних згадок про таку сферу, вона не 

відокремлювалася від цивільного права (хоч з нього згодом зароджувалися 

трудові правовідносини); ІV етап (ХІІІ-перша чверть ХVIII століття) –  

джерела Польського та Литовського князівства (Речі Посполитої) та Росії 

регулювали кримінальні, цивільні, земельні відносини і, на жаль, абсолютно 

не торкалися будь-якого захисту трудових прав працівників (хоча 

продовжували розвиватися норми цивільного права, які згодом переросли у 

трудові); V етап (друга чверть ХVIII-перша половина ХІХ століття) – все 

більшого розвитку набували цивільні норми, з яких поступово у 

майбутньому виокремились трудові. Другий період історико-правового 

аспекту становлення правового регулювання форм захисту трудових прав 

працівників (середина ХІХ століття-до сьогодення)  охоплює наступні етапи: 

І етап (середина ХІХ-початок ХХ століття) характеризується, перш за все, 

підвищенням суспільно-політичної активності усіх працівників у зв’язку з 

Французькою революцією, страйками в Англії, а також зародженням 

профспілкового руху в Україні. Вперше  замість кріпаків з’являються 

наймані працівники, виникають їх права і засоби та способи їх захисту 

(приймаються перші нормативно-правові акти трудового законодавства); ІІ 

етап (20-ті роки ХХ століття-1991р.) – характеризується наявністю уже 

національного трудового законодавства, перших (неповно визначених на 

законодавчому рівні) форм захисту трудових прав працівників, міжнародного 

законодавства у даній сфері, наукових досліджень та наукових праць; ІІІ етап 

(1991 р.-до сьогодення) – відзначається постійними процесами в аспекті 

удосконалення сучасного трудового законодавства, про що свідчить 

зростання кількості наукових праць з питань визначення форм захисту 
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трудових прав працівників та підготовка декількох проектів нового 

Трудового кодексу України. 

5. Сформульовано поділ форм за об’єктом захисту: а) захист 

порушеного трудового права; б) захист невизнаного трудового права;                   

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

д) захист трудових свобод. 

6. Запропоновано ввести в науковий обіг класифікацію форм 

захисту трудових прав за такими критеріями: 

1) за спрямованістю форми захисту: захист з вимогою поновити 

трудове порушене право; захист із запереченням проти порушення трудового 

права; захист констатації порушення трудового права; захист визнання 

трудового права; 

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

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

органів виконавчої влади (Державної служби України з питань праці, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних 

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, їх посадових 

осіб); органів місцевого самоврядування (місцевих рад і їх виконавчих 

комітетів, їх посадових осіб); захист омбудсмана; позасудовий захист; 

громадський захист; самозахист працівником; квазіформа медіаторного 

захисту; 

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

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

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

системного бачення форм захисту); стимулююча – дії працівника направлені 

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

працівника направлені на припинення певних дій, що спрямовані на 

порушення його трудових прав; 
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4) за критерієм значення у вирішенні спору: загальні форми захисту 

трудових прав працівників (захист держаними органами, самозахист тощо); 

особливі форми (судова і примирна); 

5) за урегульованістю нормами: врегульовані законодавством; не 

передбачені законодавством або не визначені ним (медіаторний захист, деякі 

аспекти самозахисту тощо); 

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

які відділені структурно і організаційно від підприємства, установи, 

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

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

організації, де реалізує своє право на працю працівник); 

7) за наповненням (змістом) форми: організаційний захист, наприклад, 

захист від безпідставного звільнення; майновий захист (захист працівника від 

необґрунтованої затримки виплати заробітної плати). 

7.  Функції форм захисту трудових прав працівників – напрями 

діяльності (впливу) у процесі захисту трудових прав та інтересів працівників, 

які визначають сутність і призначення останніх, їх правову природу. 

8. Функціями форм захисту трудових прав працівників є: 1) 

захисна; 2) запобіжна; 3) охоронна; 4) регулятивна; 5) виховна; 6) соціальна. 

9. Функціям форм захисту трудових прав працівників характерні 

такі риси: 1) являють собою головні соціально й економічно значимі напрями 

діяльності у сфері захисту трудових прав працівників; 2) є динамічними, 

тобто такими, що постійно перебувають у стані змінності, зважаючи на 

умови, які складаються в суспільстві та державі, адаптуються до них; 3) вони 

відображають витоки захисної діяльності щодо трудових прав працівників, їх 

історичну сутність; 4) здійснення їх має системний характер, який 

відбувається безперервно; 5) мають об’єктивний характер, оскільки 

визначаються потребами суспільства; 6) знаходяться у тісній взаємодії між 

собою; 7) є одними з визначальних стосовно ведення політики перебудови 

держави у правову й соціальну; 8) є невід’ємною частиною існування якісних 
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трудових відносин в Україні; 9) виступають самостійними і однорідними 

частинами процесу здійснення захисту трудових прав працівників;                       

10) наповнюють змістом стан захисту трудових прав працівників. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1 Правова природа індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників 

 

Здійснюваний Україною перехід до ринкової економіки, який 

відбувається на фоні світової кризи, припускає нестабільність у багатьох 

сферах суспільного життя. За цих умов особливо актуальними стають 

питання, пов’язані з реалізацією громадянином права на працю, закріпленого 

Конституцією України [24]. Чинний Кодекс законів про працю України [13] 

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

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

організації функціонували у формі державної власності), при цьому 

переважав адміністративно-командний метод у вирішенні багатьох питань 

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

жодного питання про індивідуальну форму захисту прав, оскільки це б 

означало, що в діях держави як роботодавця є якесь порушення. 

Сьогодні виникає гостра необхідність у дослідженні індивідуальних 

форм захисту трудових прав, оскільки інститут захисту, в тому числі 

індивідуального, в Україні розвивався досить повільно і проблематично [101, 

с. 154]. І тому в даний час проводиться активна робота над доопрацюванням 

проекту нового Трудового кодексу України, що дасть змогу перейти до більш 

прогресивного правового регулювання суспільних відносин у сфері праці. 

Крім цього, актуальність нашого дослідження обумовлюється 

практичними проблемами правозастосовної практики. Це пов’язано, в першу 

чергу, з належним захистом працівника як слабшої сторони трудових 

правовідносин і відсутності у законодавстві про працю чітко виокремлених, 

спеціальних індивідуальних форм захисту трудових прав саме цього 
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суб’єкта. Всі ці зазначені нами аспекти потребують здійснення 

деталізованого наукового обґрунтування з метою подальшого впровадження 

в перспективі відповідних норм у єдиний кодифікований акт – Трудовий 

кодекс України. 

Питання правової природи індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників досліджували такі корифеї науки трудового права як 

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

Н.Д. Гетьманцева, Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, М.І. Іншин, 

І.Я. Кисельов, О.В. Лавріненко, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенко, 

В.І. Прокопенко, І.О. Процевський, О.В. Смирнов, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Однак наразі видається необхідним поглянути під новим кутом зору на 

стан правового регулювання у сфері індивідуальних форм захисту трудових 

прав працівників, визначення, ознаки та характеристики змісту 

досліджуваного поняття. Це пов’язано з тим, що саме ці форми захисту 

трудових прав є найбільш оперативними у царині праці. Тому, незважаючи 

на наявність теоретичних напрацювань в цій частині, необхідно звернути 

увагу на характеристику індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників і проаналізувати особливості їх реалізації у відповідних 

трудових правовідносинах.  

Загальновідомо, що захист прав та інтересів здійснюється за 

допомогою застосування відповідних форм, способів і заходів захисту. 

Пов’язуючи поняття «форма», яке ми вже попередньо розглядали, та 

«індивідуальний», зазначимо, що у тлумачному словнику української мови 

слово «індивідуальний» означає: 1) властивий певній особі; 2) окремий;                   

3) той, який перебуває у користуванні в певної особи; 4) неколективний;                 

5) здійснюваний окремими особами; 6) особливий для кожного індивідуума 

[59, с. 25-26].  

Розглянемо детально поняття і сутність індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників. Методологічно тут слід, на наш думку, виходити 
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із дуалістичної концепції розуміння індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників. Перша складова цієї концепції базується на розумінні 

індивідуальних форм захисту як таких, що можуть здійснюватися винятково 

безпосередньо представником, а друга складова полягає в тому, що особа 

може здійснювати індивідуальний захист своїх прав, ґрунтуючись на 

відповідній нормі Конституції України (ч. 3 ст. 27) [24], де зазначено, що 

кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших 

людей від протиправних посягань. Звідси кожен має право захищати 

власними діями права інших осіб. Як вказує В.М. Андріїв, у другому аспекті 

прив’язка у правовідносинах буде до іншого суб’єкта – того, хто захищає 

працівника. Але все залежить від того, чи є цей суб’єкт індивідуальним або 

колективним [102, c. 144]. 

Розглянемо ознаки індивідуальних форм захисту трудових прав, а 

потім на основі цих ознак та поданих у літературі тлумачень сформулюємо 

власне, авторське визначення індивідуальної форми захисту трудових прав 

працівників. 

Зазначимо, що першою ознакою, яку варто виділити у індивідуальних 

формах є те, що вони виникають саме в межах охоронних індивідуальних 

правовідносин у трудовому праві [103, с. 206]. На наше переконання, це 

підтверджується тим, що такі форми виникають: 1) винятково після 

порушення прав; 2) за наявності суб’єктів та ініціативи захисту, тобто 

потенційної можливості, яка повинна не просто існувати, а бути 

реалізованою. У своєму дисертаційному дослідженні Д.В. Сичов зазначає, що 

оскільки суб’єктами трудових правовідносин є працівник і роботодавець, 

то в такому випадку лише можна констатувати про наявність 

індивідуальних правовідносин (в тому числі і індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників). Якщо ж суб’єктами трудових правовідносин 

виступають трудовий колектив чи професійна спілка, їх об’єднання, 

об’єднання роботодавців, то такі правовідносини варто називати 

колективними. Науковець констатує також, що в таких правовідносинах 
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можуть бути різні етапи виникнення. На початковому етапі взаємодії 

працівника і роботодавця завжди виникають індивідуальні 

правовідносини, а одним із юридичних наслідків таких правовідносин буде 

вступ суб’єкта, зокрема і працівника, в колективні правовідносини [104,                

c. 34]. 

Шляхом аналізу даного твердження можна виокремити наступну 

ознаку індивідуальних форм захисту трудових прав працівників –

обмеженість кола суб’єктів такої форми захисту. До нього у всіх випадках 

належать лише працівник і роботодавець. Крім цього, безпосередність таких 

форм захисту проявляється у характерній індивідуальній взаємодії 

працівника і роботодавця. Така взаємодія відбувається у процесі здійснення 

заходів впливу індивідуалізованого характеру, коли при обмеженості кола 

суб’єктів індивідуальної форми захисту трудових прав працівників 

розширюється сфери дії трудового права через ініціативність однієї або ж 

обох сторін трудових відносин. Натомість, як зазначає В.І. Щербина, серед 

індивідуальних суб’єктів трудового права, в тому числі і індивідуальних 

суб’єктів у відносинах захисту трудових прав працівників, можна виділити, 

крім безпосередньо працівників, поняття «трудящі», що означає трудову 

правосуб’єктність конкретного громадянина. Це потенційні працівники, які 

ще не набули комплексу трудових прав і обов’язків, але в силу правової 

природи свого статусу мають трудову правосуб’єктність [105]. Так, 

наприклад, в індивідуальних формах захисту трудових прав працівників такі 

суб’єкти можуть захищати своє потенційне право на працю (у випадку 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу).  

Загалом погоджуючись з думкою В.І. Щербини, ми хочемо зауважити, 

що поняття «трудящі» є пережитком радянської правової системи і потребує 

заміни поняттям «особи, які мають право на працю». 

Наступною ознакою індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників є їх мета – запобігання порушенню, усунення порушення, 

поновлення та ліквідація наслідків порушених трудових прав працівників 
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[106, с. 54]. Така мета, на нашу думку, обумовлюється значним правовим 

ефектом заходів захисту, що є складовою частиною форми захисту.  

На думку деяких авторів, призначення індивідуальної форми захисту 

полягає в усуненні заподіяної суб’єкту шкоди і відновленні його порушених 

прав. Їх сутність, на відміну від заходів відповідальності, полягає не в 

додаткових позбавленнях, а у виконанні суб’єктами обов’язків, у відновленні 

порушеного суб’єктивного права чи нормального стану трудових відносин 

[107, c. 107]. Тобто мета індивідуальних форм захисту трудових прав 

конкретизується у зв’язку з необхідною потребою для працівника, яку він 

визначає при вступі у захисні правовідносини самостійно. 

Ще однією ознакою індивідуальної форми захисту в межах трудового 

права є особливі підстави її застосування. Відповідної класифікації підстав в 

юридичній літературі наразі не існує. Індивідуальна форма захисту трудових 

прав працівників, на нашу думку, застосовується незалежно від вини і складу 

правопорушення. Підставами застосування такої форми захисту в трудових 

правовідносинах, з нашої точки зору, є: 1) наявність факту порушення прав 

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

був виконаний чи був виконаний неповністю.  

При цьому варто зауважити, що зазначена форма захисту може 

застосовуватися у поєднанні із заходами відповідальності. М.В. Бондаренко в 

даному контексті наголошує, що якщо застосовуються заходи 

відповідальності поряд із захистом працівників в трудових правовідносинах, 

то за межами правового регулювання можуть залишитись однобічні 

юридично значущі дії, які найчастіше використовуються при встановленні, 

зміні і припиненні індивідуальних відносин і по-суті є правомірними, але 

вони призводять до порушення трудових прав працівників [108, c. 33].  

У свою чергу, П.Р. Стависський справедливо зауважує, що захист права 

може здійснюватися як за допомогою заходів відповідальності, так і за 

допомогою заходів захисту, які є специфічною формою примусу і 

відрізняються від заходів відповідальності [21, с. 130]. На нашу думку, перші 
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обов’язково будуть передбачати певні обмеження, на відміну від заходів 

примусу в межах індивідуальної форми захисту трудових прав працівників. 

Ми вважаємо, що такими діями, які є правомірними, але можуть 

призвести до виникнення прогалин в трудовому законодавстві виступають 

накази роботодавця з нечіткими формулюваннями та відповідні заяви 

працівників. У такому випадку одночасно може застосовуватися самозахист 

працівника і заходи матеріальної відповідальності роботодавця, який, 

наприклад, своїми однобічними діями завдав шкоди здоров’ю працівника. 

Наступною ознакою можна визначити двосторонність такої форми 

захисту. Вона діє як при відновленні порушених прав працівника, так і 

поновленні становища роботодавця до вчинення порушення працівником і 

забезпечує таким чином виконання обов’язків роботодавцем і працівником. 

Ще один аспект такої двосторонності полягає у тому, що така форма захисту 

трудових прав може носити як майновий, так і немайновий характер [21,                

с. 129].  

На нашу думку, майновий характер зазначеної форми захисту 

проявляється у тому, що реалізується компенсаційна функція захисту 

трудових прав працівника, за допомогою якої відшкодовується майнова 

шкода, що завдана йому в результаті порушення. Так, наприклад, у рішенні 

Шевченківського районного суду міста Києва від 04.04.2012 [109] зазначено, 

що відповідач (роботодавець) не мав права звільняти позивача на підставі 

поданої ним заяви про звільнення, вказавши в наказі, що його звільнення 

відбувається на підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України [13] за 

власним бажанням, без посилання на частину 3 цієї статті, оскільки 

звільнення на підставі ч. 1 та ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України 

мають різні правові наслідки для роботодавця (в першому випадку не 

виплачується, а в іншому – виплачується вихідна допомога).  Тому суд 

визнав незаконним звільнення позивача за власним бажанням згідно зі ст. 38 

КЗпП України. На нашу думку, в цьому випадку в індивідуальній формі 

захисту трудових прав проявляється саме майновий характер індивідуальної 
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форми захисту трудових прав працівників – виплата працівнику вихідної 

допомоги. Що стосується немайнового характеру досліджуваної форми 

захисту, то у наведеному нами вище рішенні він проявляється у реалізації 

індивідуального захисту працівника шляхом поновлення його на роботі. 

Ще однією ознакою індивідуальної форми захисту трудових прав є 

багатоваріантність. Так, А.Я. Риженков справедливо звертає увагу на 

неоднорідність відновлення порушених суб’єктивних прав [110, c. 59].                   

М.М. Вопленко вказує також на критерії класифікації форм реалізації прав, в 

тому числі і індивідуального захисту. Ними, на його думку, виступають два 

нерівнозначні, але пов’язані між собою критерії: 1) правовий стан суб’єктів і 

ступінь активності їх поведінки у процесах реалізації захисту права;                         

2) особливості правових приписів, що реалізовуються [111, c. 17].  

Погоджуючись із тим, що для класифікації індивідуальних форм 

захисту трудових прав такі критерії прийнятні, зауважимо, що в науковій 

літературі відсутній чіткий поділ на види досліджуваних форм. Вченими-

дослідниками у сфері трудового права розглядається лише загальна 

класифікація форм захисту. Так, наприклад, І.В. Лагутіна виділяє тільки одну 

індивідуальну форму захисту трудових прав працівників – самозахист [4,               

с. 12-13]. Це положення передбачає наявність у складі індивідуальної форми 

різних форм захисту трудових прав працівників: 1) самозахист; 2) загальний 

індивідуальний захист в порядку розгляду індивідуальних трудових спорів; 

3) особливий індивідуальний захист в залежності від категорій суб’єктів, що 

беруть участь в індивідуальній формі захисту трудових прав (працівники 

органів внутрішніх справ, судді).  

Отже, така багатоваріантність забезпечується через існуючі механізми 

взаємодії суб’єктів в індивідуальних формах захисту, при цьому 

використання однієї субформи не веде до закритості доступу до іншої. Так, 

після розгляду спору в комісії з трудових спорів ніщо не перешкоджає 

працівнику звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав. 
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Наступною ознакою індивідуальних форм захисту трудових прав є їх 

стабільність, тобто навіть у разі зміни чинного трудового законодавства їх 

існування забезпечується актом, що містить норми прямої дії – Конституцією 

України. Так, наприклад, відсутність законодавчого закріплення самозахисту 

трудових прав не перешкоджає використанню цієї індивідуальної форми 

захисту безпосередньо працівником у відносинах з роботодавцем. 

Ще однією ознакою індивідуальної форми захисту трудових прав є 

наявність ускладнених трудових правовідносин. Вони не обов’язково 

виникають в результаті суттєвого порушення трудових прав. Такі 

правовідносини можуть виникнути у зв’язку з численними недоліками 

правового регулювання, з організацією праці, позитивною відповідальністю 

роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці. Тому, на нашу 

думку, така ознака характеризує саме індивідуальні форми. 

Таким чином, на основі вищевикладеного можна констатувати 

наявність таких ознак індивідуальних форм захисту трудових прав: 1) вони 

виникають саме в межах охоронних індивідуальних правовідносин у 

трудовому праві; 2) характеризуються обмеженістю кола суб’єктів, до якого 

у всіх випадках входять працівник і роботодавець; 3) їх мета полягає у 

запобіганні порушенню, усуненні порушення, поновленні та ліквідації 

наслідків порушених трудових прав; 4) мають особливі підстави для 

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

7) стабільні; 8) містять ускладнені трудові правовідносини тощо. Приведений 

нами перелік ознак індивідуальних форм захисту трудових прав не є 

вичерпним, тому його можливо доповнити. 

Завершивши аналіз ознак індивідуальних форм захисту, перейдемо до 

характеристики поняття і визначення сутності індивідуальних форм захисту 

трудових прав. В.М. Толкунова обґрунтовано пропонує поняття захисту 

трудових прав розглядати у вузькому і широкому розумінні [112, с. 445]. При 

цьому індивідуальна форма захисту в межах трудового права повинна 

реалізуватися саме в межах захисної функції трудового права. Розвиток 
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положень захисної функції забезпечується тим, що це відносно самостійне 

явище галузі трудового права [113, с. 124]. Особлива група завдань 

індивідуальної форми захисту трудових прав працівників безпосередньо 

випливає із твердження, зазначеного нами вище. 

С.О. Іванов підкреслював, що форма захисту трудових прав (в тому 

числі й індивідуальна) виражається у впливі на групу відносин, які пов’язані 

із захистом здоров’я працівників, їх фізичних і моральних сил шляхом 

встановлення високого рівня умов праці, забезпечення трудових прав та 

інтересів працівників [114, c. 27]. Погоджуючись із цією позицією, 

зазначимо, що індивідуальна форма захисту трудових прав працівників 

зумовлена позитивними і негативними характеристиками, які необхідно 

враховувати при побудові цілісної концепції розуміння індивідуальної форми 

захисту. 

При аналізі юридичної літератури ми помітили наступну тенденцію: 

при характеристиці індивідуальної форми захисту жоден із науковців не дає 

її визначення. Тому з метою заповнення такої теоретичної прогалини дамо 

власне, авторське визначення індивідуальної форми захисту трудових прав 

працівників як комплексу способів, засобів і заходів індивідуального 

(організаційного і функціонального) характеру, що втілені в юридичних 

процедурах, які здійснюються суб’єктом захисту безпосередньо, ініціативно і 

спрямовані на захист порушених, невизнаних і оспорюваних суб’єктивних 

трудових прав працівників як суб’єктів трудових правовідносин.  

Визначивши поняття індивідуальної форми захисту трудових прав 

працівників, перейдемо до характеристики правової природи всіх груп 

індивідуальних форм, що були перераховані нами вище. 

Першу групу складає самозахист. Основні положення правової 

природи цієї форми ми окреслимо далі більш детально, а зараз звернемо 

увагу на місце самозахисту в індивідуальних формах захисту трудових прав 

працівників.  
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Сучасний стан трудового права характеризується суперечностями між 

вимогами виробництва і соціальними інтересами працівників, тому наразі 

необхідно передбачати певні заходи, за яких працівник зможе ефективно 

захищати свої права без залучення уповноважених на захист суб’єктів. 

Етимологія поняття «самозахист» передбачає самостійність захисту, 

зберігаючи при цьому свою організуючу діяльність. Самозахист як 

індивідуальна форма захисту трудових прав займає чільне місце серед усіх 

інших форм захисту і навіть деякими авторами визначається як єдина 

індивідуальна форма захисту трудових прав, про що ми зазначали вище. 

Проте у даному контексті слід враховувати, що трудове право не захищає 

шляхом застосування цієї індивідуальної форми інтереси і трудові права 

лише приватних осіб – працівників (хоча це і є його основне завдання). 

Додатковий суб’єкт, який в даній ситуації теж підпадає під всебічний захист 

– це інтереси всього суспільства [115]. Даний аспект має свій прояв у тому, 

що закріплюючи на конституційному рівні природне право на працю, 

використовуючи заходи самозахисту, працівник попереджує в майбутньому 

вчинення таких неправомірних дій роботодавця стосовно інших працівників. 

Отже, самозахист трудових прав працівників серед досліджуваних 

індивідуальних форм займає центральне місце, що обумовлюється його 

особливою правової природою, місцем, завданнями та призначенням у сфері 

трудових правовідносин. 

Друга група – це загальний індивідуальний захист в порядку розгляду 

індивідуальних трудових спорів. Зазначимо, що основною проблемою 

правової природи цієї індивідуальної форми є відсутність законодавчого 

закріплення статусу комісії з трудових спорів. Вивчення практики вирішення 

трудових спорів на підприємствах України показує, що кількість звернень 

працівників до комісії з трудових спорів постійно знижується [116, c. 66]. 

Наведене свідчить про необхідність вдосконалення діючої системи 

врегулювання трудових спорів, у тому числі і індивідуальних, перетворення 
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цієї індивідуальної форми в соціальний амортизатор з метою попередження і 

недопущення соціальних конфліктів.  

На сучасному етапі існування індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників комісії з трудових спорів властиві такі ознаки: 

1) відсутність державно-владного суб’єкта;  

2) природно-правова природа повноважень юрисдикційного органу;  

3) обов’язкова колегіальність розгляду спорів;  

4) відносна забезпеченість виконання рішення [117, c. 15].  

Відсутність державно-владного суб’єкта означає, що юрисдикційний 

орган у несудовому процесі не реалізує загальних функцій держави. Межі 

повноважень юрисдикційного органу обмежуються або рамками 

підприємства (установи, організації), або рамками лише конкретного 

одиничного трудового спору. Так, повноваження комісії з трудових спорів 

дійсні лише щодо трудових розбіжностей, що виникають на даному 

конкретному підприємстві, і тільки щодо працівників, які працюють на 

цьому підприємстві на умовах трудового договору [118, c. 420].  

Природно-правова природа повноважень юрисдикційного органу  

виражається в тому, що юрисдикційні органи для несудового вирішення 

трудового спору формуються за участю сторін існуючого чи майбутнього 

спору (комісія з трудових спорів створюється на загальних зборах трудового 

колективу шляхом виборів). Фактично працівник, реалізуючи цю 

індивідуальну форму захисту трудових прав, сам вибирає осіб, які 

прийматимуть рішення по його справі [117, c. 16]. 

Обов’язкова колегіальність позасудового розгляду трудового  

спору виражається в тому, що в системі позасудового розгляду  

трудових спорів і конфліктів відсутні одноосібні органи, наділені 

повноваженнями приймати рішення по справі [117, c. 16].  

У той же час правова природа індивідуальної форми загального 

порядку має певні переваги в порівнянні з іншими. Так, наприклад, трудовий 

спір у комісії з трудових спорів розглядається безпосередньо на місці 
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виникнення спору – на підприємствах, в установах, організаціях, що є 

суттєвою економією часу. Розгляд спору на місці з економічної точки зору 

найбільш вигідний, оскільки суд – це завжди матеріальні витрати (судовий 

збір, витрати на залучення свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів 

тощо). Розгляд трудового спору в комісії з трудових спорів є простішим за 

процедурою, зручнішим для сторін спору у порівнянні з його розглядом у 

суді. Трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів у короткі 

строки, які обмежуються десятиденним терміном з дня подання заяви 

працівником. Також у разі прийняття комісією з трудових спорів рішення, 

яке не влаштовуватиме будь-яку сторону спору, воно може бути оскаржене в 

суді. Зарубіжний досвід показує, що примирно-третейське вирішення 

трудових спорів є дієвим засобом управління та контролю, а також 

узгодження інтересів у сфері праці і трудових відносин. Із вищевказаного 

можна зробити висновок, що в науці трудового права існує дві позиції щодо 

доцільності існування комісії з трудових спорів як органу, який може 

застосовувати індивідуальну форму захисту трудових прав працівників. 

Прихильники першої вважають, що даний орган за сучасних умов уже 

вичерпав себе. Інші ж висловлюють думку, що існування та створення 

комісій з трудових спорів є доцільним та обов’язковим. На нашу думку, 

правову природу досліджуваної індивідуальної форми захисту обумовлює 

саме існування досліджуваного органу – комісії з трудових спорів, але для 

підвищення дієвості його повноваження потрібно оптимізувати.  

Ми вважаємо, що необхідно змінити порядок формування, діяльності, 

КТС, обсяг її повноважень і лише після послідовної реалізації цих дій, зміни 

відповідних законодавчих формулювань можна стверджувати про 

повноцінне існування та функціонування зазначеного органу. Тож ми 

підтримуємо думку про необхідність існування цього органу із внутрішньою 

перебудовою правового регулювання його статусу та діяльності. 

Для визначення правової природи цієї форми захисту важливим є 

окреслення дефініції предмета індивідуальних трудових спорів. Вважається, 
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що спори виникають з приводу застосування трудового законодавства або з 

приводу встановлення умов праці. Кодекс законів про працю України не 

визначає, що саме може становити предмет трудового спору [119, c. 11]. 

Перш за все предметом трудового спору є застосування законодавства 

України про працю при виникненні, існуванні та припиненні трудових 

правовідносин.  

Відомо, що чинним Кодексом передбачений добровільно-примусовий 

порядок виконання рішень комісії з трудових спорів роботодавцем, в той час 

як проектом нового Трудового кодексу закріплюється тільки добровільний 

порядок виконання рішень, тобто механізм примусу виконання рішення 

комісії з трудових спорів повністю відсутній, що, на нашу думку, робить це 

положення не обов’язковим для роботодавця і працівники як учасники 

трудового спору будуть змушені, як правило, звертатися до суду.  

Тим самим це положення нівелює саму ідею комісії з трудових спорів –  

органу, покликаного врегульовувати індивідуальні трудові спори шляхом 

пошуку взаємоприйнятних рішень і примирення сторін. Це дозволить 

скоротити строки розгляду трудового спору і зменшити фінансові витрати 

сторін, наприклад, витрати на надання юридичної допомоги.  

Далі зазначимо, що судова форма як індивідуальна форма захисту 

трудових прав працівників поділяється на національну та міжнародну форми 

захисту. Національна здійснюється органами судової влади України, а 

міжнародна – Європейським судом з прав людини. Хоча в науковій 

літературі міжнародна форма захисту взагалі виділяється як самостійна, про 

що ми зазначимо далі [102, c. 282]. 

Звернемо увагу на те, що в індивідуальних трудових спорах 

оспорюються і захищаються суб’єктивні права та/або законні інтереси 

конкретного працівника. Хоч працівників може бути й декілька, кожен з них 

здійснює індивідуальний захист самостійно, заявляючи самостійні, незалежні 

один від одного вимоги до роботодавця з метою захисту своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних трудових прав чи інтересів. У юридичній 
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літературі виникають питання щодо доцільності функціонування комісії з 

трудових спорів взагалі. Так, В.В. Лазор вважає за недолік існуючий порядок 

формування комісії з трудових спорів, за якого трудовий колектив може й не 

створювати на підприємстві, в установі, організації комісію з трудових 

спорів [120, с. 82]. Це стало причиною того, що на 80 % нині діючих в 

Україні підприємств комісії з трудових спорів не створені, а якщо і створені, 

то не функціонують. На думку Г.І. Чанишевої та А.В. Фадєєнко більшість 

трудових спорів розглядається безпосередньо в судах також через те, що 

працівники не вірять у справедливе вирішення спору на виробництві і 

побоюються розправи з боку роботодавця [121, c. 115]. С.М. Кушнір та                  

Л.О. Бауер взагалі стоять на позиції недоцільності існування комісій з 

трудових спорів через низьку якість їх діяльності [122, c. 175].  

Л.І. Лазор, у свою чергу, зазначає, що зміна чинного порядку 

формування несудового юрисдикційного органу з вирішення індивідуальних 

трудових спорів і конфліктів – комісії з трудових спорів, здатне значно 

підвищити потенціал цього органу. В даний час комісія з трудових спорів 

створюється трудовим колективом винятково з осіб, яких працівники 

вважають за потрібне включити до складу цього органу [117, c. 12]. 

Н.В. Дараганова, аналізуючи законодавчо закріплені за комісією з 

трудових спорів правозастосовні повноваження на відповідну 

правозастосовну практику цих органів, доходить висновку, що ці 

повноваження реалізуються недостатньо [116, с. 67]. 

Якщо законодавчо буде передбачено формування комісії на паритетній 

основі з рівного представництва працівників і роботодавця, то якість 

реалізації такої індивідуальної форми захисту трудових прав зросте, при 

цьому в значній мірі реалізовуватиметься примирна функція.  

Також оцінюючи чинне законодавство і досвід минулих років, слід 

зазначити, що було б доцільніше передбачити в новому Трудовому кодексі 

добровільно-примусовий порядок виконання рішень комісії з трудових 

спорів роботодавцем. В якості примусового заходу щодо забезпечення 
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механізму виконання рішення можна було б застосовувати штрафні або інші 

види санкцій.  

Позитивною новелою трудового законодавства стала зміна строку 

звернення за захистом індивідуальних трудових прав працівником до суду. 

Відповідно до проекту Трудового кодексу України [123] загальний строк 

звернення до суду за вирішенням індивідуального трудового спору 

продовжений з трьох місяців до трьох років.  

Ще однією новелою проекту Трудового кодексу в частині розгляду 

трудових спорів є стаття, яка передбачає виплату працівникові компенсації в 

розмірі, визначеному за домовленістю сторін, але не менше середньої 

заробітної плати за 12 місяців, замість відновлення на роботі з урахуванням 

клопотання роботодавця і згоди працівника за рішенням суду [123]. 

Таким чином, дана норма встановлює можливість досягнення 

сторонами мирової угоди в частині одних позовних вимог і винесення 

рішення по суті інших позовних вимог. На нашу думку, ця норма досить 

позитивна, оскільки на практиці нерідко виникають ситуації, коли при 

відносинах, що пов’язані зі звільненням, в процесі тривалого судового 

розгляду, а також на стадії виконання рішення суду, складаються негативні 

відносини між сторонами спору.  

Згодом це призводить до неможливості продовжувати працівником 

роботу після його відновлення на колишньому робочому місці і змушує 

роботодавця до розірвання трудового договору з іншим працівником, 

прийнятим на це ж місце.  

Ми вважаємо, що дана норма буде додатковим матеріальним стимулом, 

відправним моментом для пошуку нової роботи неправомірно звільненим 

працівником, пом’якшить конфліктну ситуацію і тим самим дозволить 

запобігти виникненню нових індивідуальних трудових спорів. Аналіз норм 

проекту Трудового кодексу України дозволяє зробити висновок, що даний 

законопроект містить положення, які, безумовно, сприятимуть 
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удосконаленню правового регулювання індивідуальних трудових спорів саме 

в межах індивідуальної форми захисту трудових прав працівників.  

Разом з тим необхідно відзначити, що деякі статті книги IX 

«Індивідуальні трудові спори» є досить суперечливими і тому їх зміст 

вимагає подальшого удосконалення. Зокрема ч. 1 ст. 435 пропонується 

викласти в такій редакції: «Рішення комісії з трудових спорів приймається 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні». А статтю 438 викласти 

таким чином: «Рішення комісії з трудових спорів є обов’язковим для сторін 

індивідуального трудового спору і підлягає добровільно-примусовому 

виконанню роботодавцем у строк, визначений даним рішенням». Також 

необхідно доповнити проект Трудового кодексу статтею, яка передбачає 

способи забезпечення виконання рішення. 

Відповідно пропонуємо визначити для забезпечення збалансованості 

правової природи такої індивідуальної форми захисту трудових прав 

працівників паритетне формування комісії з трудових спорів з представників 

працівника та роботодавця. Це пояснюється тим, що у зв’язку з участю 

адміністрації підприємства, установи, організації у вирішенні трудового 

спору усі спори будуть вирішеними по суті, адже доказом у судовому 

провадженні будуть саме підписи представників роботодавця під рішенням 

комісії з трудових спорів. Наразі роботодавець, представники якого не 

входять до складу комісії з трудових спорів, має цілком реальні можливості 

для того, щоб звертатися до суду набагато частіше за працівника, затягуючи 

вирішення спору по суті. 

Крім цього, В.М. Андріїв вказує, що формування комісії з трудових 

спорів допоможе «зняти» ще одне непорозуміння у сфері захисту прав, 

свобод та законних інтересів учасників трудових правовідносин. Це 

обґрунтовується тим, що всі статті Кодексу законів про працю України 

вказують на те, що право на звернення до комісії з трудових спорів має лише 

працівник. Комісія з трудових спорів як паритетний орган повинна бути 

доступною для звернення для всіх суб’єктів трудового права, які вважають, 
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що були порушені їх трудові права, свободи та законні інтереси [102, c. 246] 

в тому числі і в межах індивідуальної форми захисту трудових прав 

працівників. 

Сумнівними, на наш погляд, виглядають норми проекту Трудового 

кодексу [123], які передбачають, що комісія з трудових спорів створюється за 

погодженням між роботодавцем і професійною спілкою. Зазначене 

положення суттєво обмежує право працівника на захист своїх трудових прав 

у комісії з трудових спорів, особливо якщо в юридичній особі відсутня 

професійна спілка. Із приведеного випливає, що КТС створюється виключно 

роботодавцем, тому стає зрозумілим, чиї інтереси вона буде відстоювати. 

На основі вищевикладеного можемо сформулювати визначення 

індивідуальної форми захисту трудових прав працівника комісією з трудових 

спорів як комплексу способів, засобів і заходів індивідуального 

(організаційного і функціонального) характеру, що втілені в юридичних 

процедурах, які здійснюються комісією з трудових спорів за безпосереднім 

зверненням працівника за захистом своїх невизнаних, оспорюваних та 

порушених трудових прав, свобод і законних інтересів. 

Отже, підводячи підсумок, вкажемо, що індивідуальна форма захисту 

трудових прав працівника у комісії з трудових спорів за його безпосереднім 

зверненням стане ефективною у разі створення паритетної основи для 

реалізації такої форми захисту – формування комісії з трудових спорів, 

надання їй особливого правового статусу примирного органу. 

Розглянемо правову природу наступної індивідуальної форми захисту 

трудових прав, яка може бути як індивідуальною, так і колективною (судовий 

захист).  

Перш за все зазначимо, що будь-які трудові спори можуть бути 

розглянуті в судах, незалежно від їх розгляду в загальному порядку. Суди – 

це основний орган, метою якого є захист прав, у тому числі і трудових, 

шляхом вирішення по суті трудових спорів. Комісії з трудових спорів не 

можуть перебирати на себе функцію правосуддя. Судова форма вирішення 
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трудових спорів є найбільш демократичною та найбільш придатною для 

встановлення «істини по справі» [124, c. 154]. Як свідчить В.М. Толкунова, 

суд захищає трудові права громадян і охороняє виробничі відносини 

підприємств, установ, організацій припиняє будь-які прояви бюрократизму, 

порушення трудового законодавства зі боку окремих роботодавців і, 

водночас, здійснює боротьбу з порушеннями трудової дисципліни [125, с. 

43].  

Отже, судова форма захисту трудових прав як індивідуальна форма 

(коли працівники безпосередньо або через своїх представників звертаються 

до суду за захистом своїх прав) відкриває більш широкі можливості щодо 

врегулювання конкретних конфліктних ситуацій між працівниками і 

роботодавцями.  

З огляду на це багато авторів відзначали переваги правової природи 

судового захисту трудових прав працівників і роботодавців у сфері 

вирішення трудових спорів. Так, на думку І.Г. Козуб, у судах останні 

розглядаються в значно коротші строки порівняно з цивільними справами. 

На відміну від цивільних справ, з яких витрати по провадженню можуть 

відноситися на рахунок кожної зі сторін залежно від результатів розгляду 

справи (за незначними винятками, які передбачаються законом), працівники 

не несуть ніяких витрат у зв’язку з порушеними ними трудовими спорами в 

суді. Особливістю судової індивідуальної форми захисту трудових прав є 

широке застосування інституту негайного виконання судових рішень з 

трудових справ [69, c. 17].  

О.В. Смирнов справедливо зауважує, що «більшість індивідуальних 

трудових спорів, розглянутих судами, вирішується на користь працівників. 

Це свідчить про ефективність судового захисту трудових прав працівників. 

Водночас, велика кількість недоліків у цій справі перешкоджає здійсненню 

судами захисту прав та інтересів працівників» [126, c. 387]. Знижують 

ефективність судів не лише організаційно-структурні аспекти їх побудови та 

функціонування, але й недоліки чинного законодавства про працю.  
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Вирішуючи трудові спори, суди часто стикаються з недосконалістю 

норм трудового права, покликаних регулювати взаємовідносини між 

учасниками трудових відносин. Сприймаючи ці недоліки трудового 

законодавства як перешкоди щодо захисту трудових прав працівників, суди 

повинні об’єктивно підходити до кожної справи, що розглядається, і 

вирішити існуючі суперечності між працівниками та роботодавцями не по 

закону, який потребує вдосконалення, а по праву. О.В. Лавріненко в цьому 

контексті стверджує, що суд – це дійсний і реальний захисник трудових прав 

працівників, які працюють на різних підприємствах, в установах та 

організаціях [127, c. 241-242]. 

З вищезазначеного випливає, що судова індивідуальна форма захисту 

трудових прав працівників виступає чи не єдиною, найбільш ефективною 

формою захисту, коли за безпосереднім зверненням працівника до суду 

застосовуються заходи захисту уповноваженим державою органом. Водночас 

потрібно брати до уваги, що О.В. Лавріненко чітко вказав на реальність 

такого захисту, тобто в будь-якому випадку дії порушника повинні бути 

оцінені об’єктивно та всебічно. 

На думку В.М. Андріїва, існують певні принципи судової 

індивідуальної форми захисту трудових прав. Науковець вважає, що 

принципи вирішення трудових спорів слід визначити як засади, що 

відображають та спрямовують такий порядок, побудову й функціонування 

механізму вирішення трудових спорів, котрий якнайкращим чином 

відповідатиме своєму призначенню – захисту прав, свобод та законних 

інтересів суб’єктів трудового права. Такими засадами слід вважати:                        

1) забезпечення права будь-якого учасника трудових правовідносин на 

захист; 2) доступність і зручність; 3) законність; 4) диспозитивність;                          

5) гласність, повнота, об’єктивність і всебічність; 6) забезпечення швидкого 

виконання рішення за трудовим спором. Приведені принципи, на думку 

автора, слід закріпити у новому Трудовому кодексі України [102, c. 199]. На 

нашу думку, до них потрібно ще додати наступні: принцип надання 
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працівнику додаткових можливостей захисту; принцип безпосереднього 

доступу працівника до правосуддя як складова ширшого за змістом 

принципу на справедливий суд; принцип примирення сторін трудових 

відносин. 

На низьку легітимність судових органів у зв’язку з невиконанням їх 

рішень вказує В.С. Смородинський: «Ця вразлива вада вітчизняної дійсності 

поширюється навіть на рішення Конституційного Суду України та 

Верховного Суду України. Невиконання рішень суду посадовими особами 

передусім державних органів є явищем української «культури» і суперечить 

владній природі судової системи, дестабілізує її, знижує рівень довіри 

громадян до судових органів» [128, c. 4].  

 Слід, на нашу думку, підтримати позиції тих вчених, які пропонують 

підвищити ефективність здійснення правосуддя в трудових спорах із 

залученням судів спеціалізованої трудової юрисдикції. Зокрема з цього 

приводу в юридичній літературі зазначається, що спеціалізація в галузі 

судового розгляду справ значно скорочує строки та дає більший ефект щодо 

якості та результативності захисту трудових прав [129, c. 64]. 

 Отже, впровадження визначених нами нововведень в судовій системі 

(а саме впровадження принципів індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників в межах системи спеціалізованих трудових судів) 

сприятиме підвищенню ефективності судової індивідуальної форми захисту 

трудових прав працівників, піднесе її на якісно новий рівень як серед 

способів захисту трудових прав, так і серед засобів захисту, а також і в 

свідомості громадян. 

Серед інших форм захисту трудових прав можна вказати і на діяльність 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, до якого працівники можуть 

звертатися за захистом їхніх порушених прав [102, с. 166]. Відзначимо, що 

Уповноважений не має реальних важелів впливу на роботодавця, оскільки 

може лише своїм авторитетом привертати увагу громадськості і засобів 

масової інформації до порушень трудових прав. Разом із тим у світі 
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діяльність омбудсмана високо оцінюється з позицій рівня та стану 

захищеності прав людини. Вважаємо, що діяльність Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини слід розуміти і розглядати як додаткову 

індивідуальну форму захисту трудових прав, до якого особа, права якої 

порушені, може звернутися в будь-який момент. Але щоб реагування 

омбудсмана було результативним необхідно вдосконалювати правовий 

механізм реагування і притягнення до відповідальності порушників у 

напрямку чіткої правової регламентації [130].  

Розглядаючи народних депутатів як суб’єктів в межах індивідуальних 

форм захисту трудових прав працівників, можемо зазначити, що це питання в 

науковій літературі практично не висвітлювалося, але склалася певна 

юридична практика захисту трудових прав через депутатський запит [131]. 

Зокрема Українським незалежним центром політичних досліджень на 

початку 2014 року було оприлюднено звіт, в якому проаналізовано 

комунікацію народних депутатів та виборців за період 2013 року і 

констатовано, що найбільше через депутатські запити захищаються права 

працівників-мігрантів, порушення трудових прав працівників у процесі їх 

прийняття на роботу та/або звільнення, погіршення становища працівника 

порівняно з чинним законодавством про працю [132]. Таким чином, можна 

констатувати, що одним із різновидів особливих індивідуальних форм 

захисту трудових прав працівників є депутатський запит. 

Звертаючи увагу на повноваження органів місцевого самоврядування у 

сфері індивідуальної форми захисту трудових прав працівників, зазначимо, 

що через неефективність їх існування на даному етапі реальних засобів 

захисту трудових прав працівників вони не мають. Крім цього, у науковій 

літературі ці органи якщо і згадуються серед суб’єктів захисту трудових прав 

працівників, то лише у колективній, а не індивідуальній формі [133, c. 22].  

Отже, органи місцевого самоврядування наразі не мають важелів для 

впливу на ефективність захисту трудових прав працівників, є колегіальними 

суб’єктами, реалізують свою волю лише у спільно прийнятих рішеннях, а 
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тому не можуть реалізовувати повноваження захисту трудових прав 

працівників у межах індивідуальної форми. 

На діяльність професійних спілок серед інших суб’єктів захисту 

трудових прав працівників вчені-правники звертали особливу увагу. Зокрема 

С.Я. Вавженчук зазначає, що професійні спілки здійснюють винятково 

колективний захист трудових прав працівників [134, c. 110]. І.В. Лагутіна 

також аналізує повноваження професійних спілок у встановленні загальних 

умов праці, контролі за додержанням трудового законодавства, у 

правозастосуванні саме у межах колективної форми захисту трудових прав 

[4, c. 13-14]. Ми погоджуємося з їх позицією і обґрунтовуємо це тим, що 

професійні спілки, зазвичай, представляють інтереси всього трудового 

колективу, тобто інтереси всіх працівників, а не окремого працівника з 

метою захисту його прав, свобод та інтересів. По суті, професійні спілки є 

суб’єктами захисту трудових прав працівників у межах колективної форми 

через недоліки трудового законодавства. На нашу думку, професійні спілки 

повинні стати суб’єктом захисту в тому числі і індивідуальної форми захисту 

трудових прав. 

Отже, наразі професійним спілкам не наданий статус органу захисту 

конкретного представника в межах індивідуальної форми захисту трудових 

прав, однак потреба наділення їх такими повноваженнями є вимогою кожної 

демократичної держави. 

А.О. Падалка стверджує, що адвокат як індивідуальний суб’єкт 

здійснює лише представництво у сфері індивідуальної форми захисту 

трудових прав працівників, оскільки самостійно не має повноважень 

стосовно такого захисту [135, c. 9]. Ми не погоджуємося з такою позицією і 

зазначимо, що адвокат може представляти інтереси працівника і вживати 

заходи оперативного впливу за своєю ініціативою у досудовому 

врегулюванні трудового спору з метою досягнення консенсусу між 

сторонами трудових правовідносин. 
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Отже, адвоката також можна віднести, на нашу думку, до суб’єктів, які 

здійснюють свої повноваження на користь захисту трудових прав 

працівників в індивідуальній формі. 

Проаналізуємо тепер роль органу опіки та піклування в індивідуальній 

формі захисту трудових прав працівників. Констатуємо, що компетенція 

цього органу у даному контексті доволі вузька і недосліджена в юридичній 

літературі, окрім аспектів диференціації умов праці неповнолітніх [136, с. 

12]. Його повноваження також, на нашу думку, існують в межах колективної 

форми захисту трудових прав, адже такий орган може припинити 

використання праці неповнолітніх своїм рішенням, прийнятим колегіально.  

Таким чином, цей орган функціонує в межах винятково колективної 

форми захисту трудових прав неповнолітніх, тому він може бути визнаним 

особливим видом колективної, а не індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників. 

У нашій роботі ми вже згадували про таку форму захисту як виконавча. 

Дана форма повинна теж бути індивідуальною, адже неможливо 

стверджувати про ефективність індивідуальної судової форми захисту 

трудових прав працівників, якщо особа виграла справу в суді, але конкретне 

рішення не виконується. Тому необхідно, на нашу думку, розробити 

ефективніший механізм виконавчого захисту, впровадивши такі заходи: 

             1) забезпечити безпосереднє звернення до органів виконавчої служби 

і створити апеляційну палату, яка розглядала б скарги на дії державних 

виконавців, що не вчиняють жодних дій з виконання судових рішень в 

трудових справах; 

            2) забезпечити високий рівень заробітної плати для державних 

виконавців, адже останні не мають ніякого стимулу реально допомагати 

громадянам у виконанні судових рішень, що постановлені на користь 

працівників; 

            3) забезпечувати систему державного реагування на невиконання 

судових рішень через спеціальні палати спеціалізованих трудових судів. 
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Саме такі заходи, на нашу думку, допоможуть адекватно забезпечити 

результати всіх індивідуальних форм захисту трудових прав працівників і в 

цьому аспекті виконавча індивідуальна форма захисту трудових прав може 

вважатися допоміжною для інших форм захисту, які були описані вище у 

даній роботі. 

В.М. Андріїв виділяє серед особливих(інших) форм захисту трудових 

прав працівників таку форму як міжнародний захист, до якого працівник, на 

думку автора, може вдаватися за умови використання всіх можливих 

національних засобів захисту. Разом з тим, автор зазначає, що цей спосіб 

набуває все більшої популярності саме як індивідуальна форма серед 

українських працівників, які не знайшли підтримки у національних захисних 

органах [102, с. 251]. 

Ми не можемо погодитися з тим, що ця форма захисту може бути 

самостійним видом індивідуальної форми захисту, оскільки в будь-якому разі 

особа звертається до судової інстанції (міжнародної чи національної). У 

будь-якому випадку способи, заходи і засоби захисту будуть 

використовуватися такі як у судовій формі. Тому вважаємо недоцільним 

виділяти таку індивідуальну форму захисту в межах нашого комплексного 

дослідження. 

Таким чином, друга група індивідуальних форм захисту є чи не 

найбільш дієвою з усіх в наведеній нами класифікації і може широко 

використовуватися працівником у разі порушення його трудових прав. 

Дієвість такої групи, судячи з усього вищевикладеного, характеризується 

такими рисами як авторитет органу влади, обов’язковість його рішень, 

наявність передбачених заходів примусу у разі їх невиконання або 

неналежного виконання. При цьому правомірним є паралельне використання 

працівником кількох індивідуальних форм захисту свої трудових прав 

одразу, адже таким чином він убезпечує себе він упередженого ставлення, від 

свавілля порушника його трудових прав і в першу чергу – свавілля 

роботодавця. 
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Третьою групою індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників є особливий індивідуальний захист в залежності від категорій 

суб’єктів, що беруть участь в індивідуальній формі захисту трудових прав 

(працівники органів внутрішніх справ тощо). 

У Конституції України [24] прямо зазначається, що юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, які виникають в державі. Відтак, будь-

який учасник правовідносин, в тому числі і працівник, що належить до 

особливої категорії, може звернутися за захистом своїх прав. Виходячи з 

цього, не  зовсім логічною видається ст. 222 Кодексу законів про працю 

України [13], в якій зазначається про особливості розгляду трудових спорів 

суддів, а також працівників навчальних, наукових та інших установ 

прокуратури, які мають класні чини. Найвищий за юридичною силою 

нормативний акт встановив, що до суду можуть звертатися всі, хто вважає, 

що їх права було порушено. Тому, якщо в іншому законодавчому чи 

підзаконному нормативно-правовому акті встановлений інший порядок 

розгляду трудових спорів, він не має достатніх підстав, бо суперечитить 

конституційним нормам, тобто нормативно-правовому акту вищої юридичної 

сили 

Таким чином, усі без винятку трудові спори можуть бути розглянуті в 

судах. Суди – це основний орган, метою якого є захист прав, а діяльність, 

приміром, Вищої кваліфікаційної комісії, Вищої ради юстиції – це сфера не 

трудового, а адміністративного права. 

На підставі вищевикладеного можна стверджувати про існування так 

званої квазіформи – індивідуального захисту особливих категорій 

працівників. 

Отже, від вибору способу захисту залежить, які виникнуть відносини 

по захисту трудових прав і свобод. Наприклад, при судовому захисті 

трудових прав і свобод виникають відносини, які врегульовані нормами 

цивільного процесуального права. Державний нагляд і контроль за 

дотриманням норм трудового права передбачає виникнення відносин з 
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нагляду і контролю за дотриманням трудових прав і свобод працівників, а 

також їх повноважних представників, які мають власне правове регулювання, 

особливий суб’єктний склад, самостійні підстави виникнення, зміни та 

припинення. 

Таким чином, підсумовуючи усе вищевказане, зазначимо, що 

працівники можуть використовувати різні індивідуальні форми захисту своїх 

трудових прав, які розглядаються як захист трудових прав і свобод 

працівників у тих випадках, коли таке використання призвело до усунення їх 

порушень. У число зазначених способів входить державний нагляд і 

контроль за дотриманням трудового законодавства та інших актів, що 

містять норми трудового права, які відіграють важливу роль у захисті 

трудових прав і свобод працівників. Наявність у державі різних форм захисту 

трудових прав і законних інтересів працівників є запорукою їх нормального 

існування та розвитку.  

 

2.2 Значення індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників 

 

Право на захист працівника від порушення його трудових прав і свобод 

є найбільш значущим серед усього комплексу прав у соціально-трудовій 

сфері. Реалізація цього права здійснюється з дотриманням балансу, рівноваги 

між вимогами суспільного інтересу і обов’язковими приписами зазначеного 

права. Демократичне суспільство не може нехтувати вдосконаленням 

правового регулювання індивідуальних форм захисту трудових прав, адже 

саме рівень ефективності практичної реалізації цих форм визначає показник 

демократизму суспільства [137, с. 110].  

 Визначення місця, ролі та значення індивідуальних форм захисту як 

таких і констатація важливості їх існування в межах системи трудового права 

не були предметом окремого комплексного дослідження до цього часу. При 

дослідженні даної проблеми слід враховувати ту обставину, що і наразі 
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ринкові відносини в Україні все ще продовжують формуютися. Крім цього, 

поширеним є повсюдне порушення трудових прав працівників, що змушує 

постійно вдосконалювати механізми захисту трудових прав працівників як 

слабшої сторони трудових правовідносин [138, с. 136]. Варто зауважити, що 

місце індивідуальних форм захисту трудових прав працівників загубилося 

серед численних колізій інституту захисту трудових прав і потребує 

належної уваги з боку науковців трудового права. 

До питання місця, ролі і значення трудових прав працівників звертався 

ряд видатних науковців. Серед найбільш поважних дослідників даної теми 

можна виокремити наступних: О.М. Акопову, С.С. Алєксєєва, Н.Б. Болотіну, 

В.Я. Бурака, В.С. Венедиктова, І.О. Галагана, М.І. Іншина, І.Я. Кисельова, 

В.В. Лазора, М.В. Лушнікову, А.Р. Мацюка, П.О. Недбайла, П.Д. Пилипенка, 

С.М. Прилипка, О.І. Процевського, П.М. Рабіновича, В.М. Скобєлкіна,                 

Г.І. Чанишеву, О.М. Ярошенка та інших. Але потреба дослідження даного 

питання не зникла, оскільки відносини розвиваються, законодавство 

змінюється, відповідно до цього змінюється і суспільний лад, який постійно 

потребує впорядкованості. 

Досліджуючи місце, роль і значення індивідуальних форм захисту 

трудових прав, зазначимо, що станом на сьогодні існує великий обсяг 

проблем, пов’язаних із функціонуванням індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників. 

Враховуючи вищевикладене, можемо з упевненістю стверджувати, що 

ведучи мову про форми захисту, слід розуміти зовнішнє вираження реалізації 

захисту, обумовлене особливостями його організації.  

Термін «місце» у довідкових виданнях трактується наступним чином: 

1) становище, яке займає хто-небудь, що-небудь у суспільстві; 2) частина 

чого-небудь [139, с. 35]. З цього випливає, що місце індивідуальних форм 

трудового права – це їх становище в ієрархії суспільних цінностей загалом та 

цінностей сфери трудових відносин. 
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Конкретне вирішення в проекті Трудового кодексу [123] знайшли 

питання захищеності від дискримінації, від зазіхань на гідність у рамках 

трудових правовідносин, від несприятливих і шкідливих умов праці. Автор 

курсу лекцій з трудового права В.М. Толкунова розуміє під захистом 

трудових прав працівників у широкому сенсі реалізацію захисної функції 

трудового права, яка в свою чергу відображає захисну функцію держави [140, 

c. 17]. І тому, пов’язуючи ці два твердження, зазначимо, що, на наш погляд, 

необхідно розглядати місце індивідуальних форм захисту трудових прав в 

публічному і в приватному секторі. 

Розглядаючи місце трудового права у публічному секторі, вкажемо, що 

у радянський період держава зайняла активну позицію щодо захисту прав та 

інтересів працівників. З цього приводу К.П. Уржинський писав: «Основні 

соціально-економічні права і обов’язки покликані задовольняти 

найважливіші потреби та інтереси робітників і службовців, сприяти 

соціальному прогресу» [141, c. 18]. Проте після ліквідації соціалістичної 

системи, де слово «індивідуальний» було неприйнятне не тільки по 

відношенню до форм захисту прав працівників, зміни конституційних основ 

функціонування новостворених держав, сутності соціально-економічних 

відносин у суспільстві, змінилися і підходи до визначення місця держави у 

взаєминах між роботодавцями і працівниками. Спостерігалося певне 

самоусунення держави від участі у реалізації індивідуальних форм захисту і 

відповідно їх місце у системі права України втрачало свої позиції. У деяких 

державах, які утворилися після розпаду СРСР, це призвело до відвертого 

лобіювання економічних інтересів певної частини суспільства – підприємців. 

Л.О. Сироватська з цього приводу зазначає: «В останні роки прийнято ряд 

нормативних актів, які визначають правову природу трудових відносин, 

зараховуючи їх до цивільних, хоча в дійсності вони мають трудо-правовий 

характер» [142, c. 8]. Приведена наукова позиція дозволяє, на нашу думку, 

виокремити конкретні фактори впливу на визначення місця індивідуальних 

форм захисту трудових прав у системі права України серед інших форм 
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(колективних) захисту трудових прав працівників. До них, на наш погляд, 

відносяться такі: 

 недоліки чинного трудового законодавства: прогалини, 

протиріччя, подвійність розуміння окремих статей, порушення термінології, 

юридичної техніки, значна кількість підзаконних актів тощо;  

 незнання працівником повною мірою своїх трудових прав; 

 відсутність у ряді випадків бажання «воювати» з роботодавцем за 

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

 юридична неграмотність роботодавців у сфері трудового права, в 

тому числі неправильне розуміння порядку виконання вимог норм трудового 

права;  

 впевненість роботодавця, що порушення трудових прав 

працівників не будуть виявлені наглядово-контрольними органами у сфері 

контролю за дотриманням виконання роботодавцем трудового законодавства, 

безкарність та незначні санкції за правопорушення;  

 свідоме порушення чинного трудового законодавства 

роботодавцем з метою збільшення свого прибутку. 

Відносна самостійність індивідуальних форм захисту трудових прав у 

трудових правовідносинах, а саме місце цих форм у публічному секторі, 

виражається у впливі на ту групу відносин, які пов’язані із захистом здоров’я 

працівників, їх фізичних і моральних сил за рахунокк встановлення високого 

рівня умов праці, захисту їх трудових прав та інтересів [143, c. 50]. Зі всього 

вищезазначеного можна зробити висновок про те, що місце індивідуальних 

форм захисту у публічному секторі обумовлюється такими особливостями:  

 держава бере на себе обов’язок забезпечення правового 

заступництва і підтримки працівника у відносинах захисту від дій чи 

бездіяльності роботодавця [113, с. 125]; 

 правовий індивідуальний захист працівника від свавілля 

роботодавця гарантується державою шляхом діяльності державних органів та 

громадських організацій; 
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 усунення суперечностей між інтересами працівника і 

роботодавця через їх співпрацю; 

 забезпечення нормами трудового права інтересів виробництва 

тільки до тієї міри, якою це забезпечує права і законні інтереси працівників. 

Отже, місце індивідуальних форм захисту в сучасних умовах діяльності 

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

послідовність і порядок дії юрисдикційних і неюрисдикційних органів по 

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

державою працівників як слабшої сторони трудових відносин має бути її 

пріоритетним завданням. 

У зв’язку з наявністю індивідуальних трудових правовідносин 

стають необхідними організаційно-управлінські відносини щодо 

встановлення та застосування умов праці. Проте це не означає, що 

реалізуючи право на працю, громадяни братимуть участь у всіх 

відносинах, які тісно пов’язані з трудовими. Наприклад, громадяни 

вступають у трудові правовідносини шляхом безпосереднього укладання 

трудових договорів (контрактів) з роботодавцями, не звертаючись при 

цьому до державної служби зайнятості; не всі громадяни приймаються на 

роботу з попереднім проходженням професійної підготовки по системі 

індивідуального, бригадного або курсового учнівства; у працівників, які 

знаходяться в трудових правовідносинах, не завжди виникають трудові 

спори з роботодавцем [104, с. 118-119]. Ми погоджуємося із позицією 

цього науковця і хочемо висловити власну думку з приводу місця всіх 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників (переважно 

неюрисдикційних) у приватному секторі. 

На наш погляд, сьогодні можна виокремити такі особливості місця 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівника в приватному 

секторі як: 
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 індивідуальна форма захисту може здійснюватися як за 

допомогою заходів відповідальності, так і за допомогою заходів захисту [19, 

с. 55]; 

 заходи захисту виступають специфічним видом примусу, але не 

державного примусу, а примусу суспільного, колективного, в нашому 

дослідженні – індивідуального примусу; 

 основне призначення локально-правових норм на будь-якому 

підприємстві, в установі, організації полягає в тому, що вони забезпечують 

нормальну збалансовану взаємодію працівника і роботодавця, при цьому 

працівник має всі можливості і не має обмежень у застосуванні 

індивідуальних способів захисту трудових прав. 

Отже, в приватному секторі індивідуальні форми захисту відіграють 

більше системоутворюючу роль, формуючи схему взаємовідносин 

працівника і роботодавця, розкриваючи їх взаємодію через сукупність 

взаємовпливових чинників і факторів. 

Не можна не зазначити, що найавторитетніше місце з усіх форм 

захисту (індивідуальних і колективних) займає судовий захист. Тому наразі є 

потреба визначити саме його місце серед усіх інших форм.  

На наш погляд, судовий захист займає особливе місце серед форм 

захисту трудових прав працівників завдяки авторитету держави, від імені 

якої постановляється судове рішення, а також здійснюється застосування 

примусових заходів у трудовому праві для належного забезпечення 

виконання рішення конкретного органу судової влади.  

Найбільш широко обговорюваною в наукових колах концептуальною 

проблемою судового захисту є питання про формування трудової юстиції та 

прийняття Трудового процесуального кодексу України, проекти якого ще 

жодного разу не вносилися до Верховної Ради України. У дисертаційному 

дослідженні А.В. Яковлєвої обґрунтовується висновок про те, що, по-перше, 

формування трудових судів слід здійснювати не в якості окремої структури 

вітчизняної судової системи, а шляхом виділення окремих судових складів 
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судів загальної юрисдикції та підвищення рівня їх кваліфікації, по-друге, 

організацію зазначених складів необхідно проводити винятково на 

професійній основі [144, с. 201]. Погоджуючись із цією позицією, додамо, що 

формування правового масиву процесуальних норм доцільно провести в 

рамках Цивільного процесуального кодексу України [145], виділивши в 

окрему категорію справ вирішення трудових спорів. 

Судовий захист у галузі трудових правовідносин, безумовно, має свої 

особливості, що і визначають його місце в системі форм захисту трудових 

прав працівників. Причому вони настільки істотні, що специфіка вирішення 

справ у спорах, що випливають із трудових правовідносин, утворює таку 

якісну характеристику, яка вже не вписується в загальні положення 

цивільного процесуального законодавства.  

Вже сьогодні мають бути зроблені кроки щодо вдосконалення судової 

процедури вирішення трудових спорів, зокрема шляхом створення 

спеціалізованих трудових судів у судовій системі України, які здійснюють 

правосуддя по трудових справах. Це має призвести до підвищення якості 

здійснення правосуддя з трудових спорів і зміцнення судової системи 

України, яка тривалий час розхитувалася корупцією. Центральне місце 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників вимагає створення 

такої процесуальної форми розгляду і вирішення трудових спорів, яка 

дозволяла б враховувати і найбільш ефективно застосовувати норми і 

загальні принципи трудового права.  

Як ми уже вказували попередньо, вивчення практики показало, що 

кількість звернень працівників у комісію з трудових спорів постійно 

знижується. Водночас, як зазначає З.І. Шевчук, кількість звернень громадян 

до судових органів за вирішенням трудових спорів, в тому числі і тих, які 

могли бути розглянуті комісіями з трудових спорів, продовжує зростати [146, 

с. 9].  

В.Ф. Лазарєв відзначає, що вдосконалення системи врегулювання 

захисту трудових прав працівників, методів роботи, перетворення захисту 
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трудових прав у ефективно працюючий соціальний амортизатор повинне 

проводитися за двома основними напрямками: 1) удосконалення діючої 

досудової системи врегулювання трудових спорів (територіальні органи по 

врегулюванню колективних трудових спорів у індивідуальній формі захисту 

– авт.); 2) спеціалізація діючої судової системи (у судах загальної 

юрисдикції трудові справи повинні розглядатися суддями спільно з 

представниками профспілок та роботодавців, трудові суди) [147, с. 22].  

Цей напрям не вимагає додаткових фінансових коштів, але поки що 

зустрічає опір судових органів, окремих профспілок. Тому реалізація цього 

завдання за допомогою спеціалізації діючої судової системи через створення 

спеціалізованих трудових судів має першорядне значення. 

Враховуючи місце судової форми захисту трудових прав працівників 

як індивідуальної форми, зазначимо, що на даний час необхідний ефективний 

інститут, який не тільки допоможе збалансувати інтереси працівників і 

роботодавців, а й надаючи юридичні гарантії першим, не позбавляти 

останніх стимулювання у створенні робочих місць.  

Також не викликає сумніву, що постійні органи (трудові суди) мають 

ряд переваг перед тимчасовими. Найголовнішою з них є компетентність у 

питаннях, що стосуються взаємовідносин сторін спору. Дуже часто судові 

рішення скасовуються судами вищих інстанцій через неправильне 

застосування суддями норм матеріального трудового права. У результаті вся 

процедура починається з початку. З.І. Шевчук з цього приводу зазначає: 

«Мають місце часті скасування рішень через неправильне застосування 

обширного, складного трудового законодавства і незнання локальних 

нормативних правових актів. Незадовільна підготовка справ до судового 

розгляду призводить до порушень строків призначення справ до розгляду, 

зупинення за ними провадження» [124, с. 112].  

Створення в нашій країні постійно діючих спеціалізованих органів 

(трудових судів) щодо запобігання та вирішення трудових спорів сприятиме:  
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 створенню реальних гарантій щодо реалізації конституційних 

прав громадян на судовий захист в цілому і трудових прав зокрема 

безпосередньо працівниками в межах індивідуальної форми захисту 

трудових прав;  

 забезпеченню реального дотримання вимог процесуального 

законодавства при вирішенні трудових спорів;  

 удосконаленню правового механізму реального і швидкого 

виконання рішень судів.  

В.І. Мироновим була розроблена концепція вирішення трудових 

спорів, що не виходить за межі цивільних справ, за допомогою Трудового 

процесуального кодексу: ці установи повинні поповнитися суддями, які 

добре знають трудове право. До цих суддів, як компетентних представників 

судової влади, повинні відійти всі конфлікти, що випливають з трудового 

права.  

           Згідно з з концепціїєю В.І. Миронова, суд повинен складатися з 

професійного судді і двох громадських представників (від роботодавця і 

працівника). Всі три члени суду володіють рівними правами. Підприємства 

одночасно з висуненням представників зобов’язуються виплачувати їх 

середню зарплату на період, коли вони звільняються від роботи [148, c. 72]. 

Таку схему роботи судів застосовують у Франції.  

С.В. Педерін у своїй концепції створення трудових судів для втілення в 

системі права держави індивідуальної форми захисту трудових прав 

працівників (визначення її місця) також передбачає участь в роботі суду, крім 

професійних суддів, представників інтересів працівників і роботодавців [149, 

с. 71]. Схожа модель використовується в Німеччині, але не можна забувати, 

що в Україні склалася дещо інша система. Німецькі профспілки мають чітко 

визначений у законодавстві великий вплив на розвиток індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників і при цьому 

вважаються настільки авторитетними, що індивідуальні форми захисту, 
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здійснювані ними, уже створюють атмосферу паніки серед роботодавців 

[150, c. 116].  

На нашу думку, в Україні зараз це не видається можливим, оскільки 

існує багато проблем у визначенні місця не тільки судової, а й інших 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників.  

Т.М. Радько стверджує, що місце судової форми захисту трудових прав 

працівників не можна зводити до реалізації лише одного якогось заходу 

захисту. Завдання судового захисту як індивідуальної форми захисту 

трудових прав працівників обумовлюють його місце серед інших форм і 

полягають у наступному: 1) встановленні санкцій (юридичних наслідків) за 

посягання на трудові права працівника; 2) встановленні заборони скоювати 

дії, які суперечать особистим трудовим законним інтересам та гарантованим 

законодавством і трудовим договором правам працівника; 4) визначенні 

(формулюванні складів) юридичних фактів, які є підставою притягнення 

суб’єктів до юридичної відповідальності; г) встановленні конкретного 

правового зв’язку між працівником та порушником його права з метою 

реалізації юридичної відповідальності (охоронні правовідносини) [151,                    

с. 54-55]. Погоджуючись із позицією, зазначеною науковцем, вкажемо, що 

судова форма серед інших індивідуальних форм створює для права 

працівника на захист сферу практичної реалізації у зв’язку з індивідуально-

владними рішеннями, які постановляються судом по справі і виконання яких 

гарантується державним примусом. 

Отже, на підставі викладеного можна стверджувати про непересічне 

місце судового захисту серед усіх інших форм захисту трудових прав у 

процесі здійснення саме індивідуальної форми захисту працівником. 

Таким чином, місце індивідуальних форм захисту обумовлюється їх 

проявом у публічному і приватному секторах ринкових відносин, у 

діяльності спеціалізованих органів і установ, яких, на жаль, в Україні 

фактично немає, а якщо і є, то вони неефективні (комісія з трудових спорів). 

Тому кардинальним виходом із ситуації має бути створення таких 
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спеціалізованих установ для того, щоб врівноважувати захист прав, свобод та 

інтересів сторін трудових правовідносин. 

Для з’ясування питання щодо співвідношення понять «роль» і 

«значення» необхідно проаналізувати їх зміст. У тлумачному словнику слово 

«роль» пояснюється у таких значеннях: 1) яка-небудь робота, якесь заняття, 

певний вияв себе у чому-небудь; 2) вплив кого-, чого-небудь на щось, чия-

небудь участь у чомусь [152, c. 876]; 3) чиясь якість, зазвичай непостійна, яка 

проявляється зовнішньо; 4) вид діяльності, характер, ступінь чиєїсь участі в 

чомусь [153, c. 749]. Зі сказаного вище випливає, що роль індивідуальних 

форм захисту трудових прав працівників потрібно розглядати як їх вплив або 

вияв у поведінці відповідних суб’єктів (юрисдикційних та неюрисдикційних).  

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

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

вага, роль кого-, чого-небудь; важливість; 2) суть чого-небудь, зміст [154,                   

c. 648].  

На основі цих тверджень можемо для початку встановити, що місце 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників – це їх своєрідна 

ніша у системі права; роль – це їх вияв у поведінці суб’єкта-захисника і 

підзахисного; значення – це важливість існування таких форм для 

суспільства взагалі і аргументи на користь і проти такого твердження. 

Вважаємо, що роль індивідуальних форм захисту проявляється на 

трьох стадіях: стадія запобігання порушення прав працівника, стадія 

припинення порушення права і стадія ліквідації наслідків такого порушення, 

якщо вони вже виникли.  

На стадії запобігання порушення прав працівника діяльність 

юрисдикційних і неюрисдикційних органів захисту відрізняється залежно від 

способу запобігання.  

В Україні через те, що не існує внутрішнього розмежування 

компетенції юрисдикційних органів між собою та окремо юрисдикційних і 

неюрисдикційних органів (зовнішнє розмежування) у питаннях захисту 
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трудових прав працівників, їх повноваження в більшості аспектів зводяться 

не до запобігання порушенню трудових прав працівника, а до попередження 

звернення працівника в майбутньому за захистом своїх трудових прав. 

У розрізі специфіки засобів, заходів, способів захисту у сфері праці 

(новелізаційно визначених нами як елементів індивідуальної форми захисту 

трудових прав працівників) існують суттєві проблеми вдосконалення судової 

системи, про що ми зазначили вище. Роль правозахисного ресурсу сьогодні в 

межах індивідуальної форми обумовлюється особливостями, ослаблення ролі 

якої на сучасному етапі її реформування загрожує утвореням прогалин у 

реалізації права на судовий захист трудових прав працівників, знижує 

загальний рівень їх гарантованості [155, с. 79]. 

Тому на етапі запобігання порушенню трудових прав працівника 

найбільшу роль відіграє сам працівник і як ініціатор компромісу і балансу, і 

як, в першу чергу, зацікавлена особа. Такий стан речей призводить до 

необхідності використання останнім запобіжних заходів (превенції) 

відновлюваного характеру. 

Розглядаючи перші заходи, зазначимо, що такими заходами може бути 

досягнення в ході переговорів між працівником і роботодавцем компромісу, 

відповідно до якого перший зможе відновити своє становище до спору з 

роботодавцем. Однак дієва роль тут відводиться і роботодавцю, який за 

згодою працівника може з метою уникнення подальших конфліктів 

перевести його на іншу роботу. Крім цього, дуже часто у практиці трудових 

відносин трапляються випадки, коли роботодавець самостійно поновлює 

працівника на роботі до моменту звернення останнього до юрисдикційних 

органів за індивідуальним захистом [19, c. 44].  

Отже, на стадії запобігання порушенню трудових прав працівника 

використовуються відновлювальні заходи, значною є і роль індивідуальних 

форм захисту у запобіганні порушенню, ліквідації певних загроз порушення 

трудових прав працівника, якщо існує загроза порушення таких. 
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На стадії припинення порушення трудових прав працівника та на стадії 

ліквідації наслідків такого порушення роль індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників зводиться до застосування заходів примусового 

виконання роботодавцем свого обов’язку. Для прикладу можна назвати 

виплату роботодавцем заробітної плати за час вимушеного прогулу, інші 

матеріальні заходи захисту. При цьому юридична відповідальність відсутня, 

бо відсутній такий елемент як додаткове обтяження, а поверненню 

підлягають лише ті суми, які роботодавець у зв’язку з порушенням прав 

працівника мав би йому виплатити за відсутності такого порушення.                  

П.Р. Стависський наголошує на тому, що такі заходи носять також відносний, 

а не каральний характер, оскільки направлені на захист майнових прав та 

інтересів працівника і роботодавця [156, с. 106-107]. 

На стадії ліквідації наслідків окремо застосовується поновлення 

трудових прав працівника. М.І. Іншин зазначає, що поновлення працівника 

на роботі – це надання працівникові роботи, обумовленої трудовим 

договором, тобто тієї, якої його було незаконно позбавлено через припинення 

чи зміну трудового договору [19, c. 333]. При цьому юридичним 

оформленням поновлення працівника на роботі є видання роботодавцем 

наказу про надання працівникові роботи, обумовленої трудовим договором. 

Підстави для такого твердження містить судова практика. На випадки 

добровільного поновлення працівника на роботі без залучення відповідних 

державних органів вказує і О.В. Смирнов [157, c. 191-192]. Погоджуючись з 

його позицією, зазначимо, що керівник підприємства, установи, організації 

може за власною ініціативою (або якщо працівник проявить достатню для 

цього ініціативу) відновити трудові правовідносини навіть тоді, коли 

працівник вже був свого часу звільнений, але таке поновлення може мати 

місце, якщо, по-перше, звільнення проведено з ініціативи роботодавця, а, по-

друге, якщо сам керівник визнав незаконність звільнення. 

Крім цього, на нашу думку, правова конструкція «поновлення 

працівника на роботі» повинна розглядатися як своєрідна гарантія захисту 
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трудових прав працівника за індивідуальною формою. Однак потрібно 

враховувати і випадки, за яких не тільки на юридичному, а й на 

психологічному рівні поновлення на роботі працівника буде вважатися 

хибним заходом.  

Так, до таких випадків відносяться прояви ксенофобії, антисемітизму, 

нетерпимості до представників інших релігій, рас, психологічного тиску 

працівника на колектив чи на роботодавця, ситуації, коли звільнений 

працівник порушував мир на підприємстві (вів підривну діяльність), або, як 

це останнім часом дуже часто трапляється в Україні, проводив рейдерські 

атаки (стосовно цього питання Кодекс законів про працю навіть не 

передбачає ніякої повної і достатньої причини звільнення), займався 

промисловим шпигунством, а також коли вчиняв інші дії, що посягали і/або 

посягають на права і свободи, честь і гідність інших людей. За таких 

обставин прийняття роботодавцем рішення про звільнення працівника з 

метою запобігання порушенню трудових прав інших працівників, що 

працюють на конкретному підприємстві («працівників – третіх осіб»), буде 

правомірним, однак залишиться проблема визначення підстави звільнення 

саме через недосконалість українського трудового законодавства [158, c. 

103]. 

Отже, на стадії порушення трудових прав працівника потрібно 

використовувати заходи примусового виконання обов’язку і тому варто 

передбачати таке застосування у трудовому договорі. Нам видається, що такі 

заходи захисту працівника найкраще характеризують роль індивідуальних 

форм захисту на різних стадіях взаємодії працівника і роботодавця. Зазначені 

стадії взаємодії проявляються через формування тісних юридичних зв’язків у 

процесі праці, коли роботодавець своїми індивідуальними рішеннями 

зобов’язує працівника реалізовувати виробничі завдання, що, наприклад, не 

обумовлені трудовим договором. Саме в ході виконання таких завдань і 

постає необхідність застосування заходів виконання примусового обов’язку, 

коли свавілля роботодавця обмежується певними правовими засобами. 



130 

З усього в цьому контексті зазначеного випливає висновок, що 

створення правових гарантій захисту для працівника на стадії запобігання, 

порушення і ліквідації наслідків порушення дозволить піднести 

індивідуальні форми захисту трудових прав працівників на якісно новий 

рівень, охарактеризувати їх правову сутність і розкрити особливості 

нетрадиційного уявлення про індивідуальні форми захисту трудових прав 

працівників. 

Далі розглянемо особливості значення індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників для вдосконалення існуючої системи трудового 

законодавства.  

На нашу думку, значення досліджуваних форм захисту визначається 

насамперед самим предметом галузі трудового права. У всі часи, в усіх 

суспільно-економічних формаціях праця була і залишається основою 

життєдіяльності людей, джерелом суспільного багатства і добробуту кожної 

людини. Одночасно праця є засобом формування людини, оскільки поза 

працею, поза корисною діяльністю не може бути повноцінною і людська 

особистість.  

Провідне місце праці в житті суспільства, у вирішенні економічних і 

соціальних завдань, що стоять перед Україною, вимагає чіткого 

законодавчого регулювання трудової діяльності людей, забезпечення 

законності у сфері трудових відносин та захисту трудових прав працівників. 

Посилення ролі трудового права в сучасний період обумовлено 

впровадженням у сферу праці ринкових відносин, наявністю різних форм 

організації праці та форм власності, а також використанням праці 

працівників індивідуальними підприємцями з метою здійснення їх 

підприємницької діяльності.  

Крім того, оскільки захистити – означає вберегти від посягань, 

особливо це може бути застосовано до індивідуальних форм захисту, де в 

більшості випадків саме за волевиявленням працівника, його представника 
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здійснюється як запобігання, так і припинення, а в майбутньому навіть 

попередження правопорушень. 

Нам видається, що значення індивідуальних форм можна 

диференціювати. Так, із дотриманням індивідуальних юрисдикційних форм 

створюються гарантії для працівників, які звернулися до цих органів з 

проханням про вирішення їх спору. Також ця форми вберігає працівників від 

суб’єктивізму роботодавців, що певною мірою веде до можливого 

досягнення істини у справі.  

Як обґрунтовано зазначає професор В.В. Лазор, в умовах ринкової 

економіки відносини між роботодавцем та працівниками із самого початку 

містять в собі ґрунт для конфлікту. Причина полягає в тому, що основною 

метою роботодавця є, як правило, отримання максимального прибутку в 

результаті виробничої діяльності підприємства. Основний же інтерес 

трудової діяльності працівників – отримання достатніх засобів до існування 

для себе і своєї сім’ї без надмірної втоми й іншого збитку власному 

здоров’ю. На практиці нерідко цілі роботодавця реалізуються за рахунок 

обмеження інтересів і прав працівників, оскільки отримання прибутку 

передбачає зменшення собівартості продукції, а це може досягатися, зокрема, 

шляхом зниження витрат на використовувану найману працю [120, c. 12].  

Повністю уникнути виникнення розбіжностей між роботодавцем і 

працівником (працівниками), на наш погляд, практично неможливо.  

Будь-який трудовий спір вимагає об’єктивного, оперативного і 

вичерпного врегулювання за допомогою звернення до відповідного 

юрисдикційного органу.  

Діяльність юрисдикційних органів, а також осіб, що сприяють 

врегулюванню трудових розбіжностей, має важливу соціальну значимість, 

оскільки вона спрямована на захист законних прав та інтересів суб’єктів 

трудового права, безперебійний розвиток економіки, забезпечення 

соціального миру в суспільстві. Відповідно все це стосується й 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників. 
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Така діяльність відбувається у порядку, чітко встановленого нормами 

права. Ці правові норми об’єднані спільними системоутворюючими ознаками 

і формують у структурі права самостійний правовий блок – трудове 

процесуальне право [159, c. 105]. 

На нашу думку, говорячи про фактичне значення індивідуальних форм 

захисту трудових прав, ми говоримо про значення трудового процесуального 

права в частині реалізації та ефективності захисту трудових прав працівників, 

що здійснюється за ініціативою останніх. 

У більшості процесуальних галузей права захист інтересів, а також 

реалізація заходів юридичної відповідальності та інших заходів примусу 

відбувається тільки після порушення права. Порушення права може бути 

дійсним (коли правопорушення реально мало місце) і уявним (коли одна зі 

сторін вважає, що її права були порушені, але це не знаходить свого 

законного підтвердження). Нерідко одним з основних завдань процесуальних 

відносин (у тому числі і трудових процесуальних відносин) є вирішення 

питання про дійсність або удаваність правопорушення, з приводу якого 

виникли дані процесуальні відносини.  

Трудове процесуальне право відносно до розглянутого критерію 

володіє особливою специфікою, оскільки ряд трудових справ не пов’язані з 

правопорушеннями, а викликані розбіжністю інтересів працівника (чи 

працівників) і роботодавця. У такому разі не можна говорити про 

правовідновлюваний або каральний характер справи, що розглядається. 

Характер такої справи є примирливим. Суттєвою особливістю трудового 

процесуального права виступає той факт, що характер справи, що 

розглядається може бути одного з двох видів: правовідновлюючим або 

примирливим, але аж ніяк не каральним [159, c. 105].  

При застосуванні деяких індивідуальних форм захисту трудових прав 

правцівників певні риси процесуальної діяльності істотно відрізняються від 

інших процесуальних галузей.  
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Відмінними рисами процесуальної діяльності в трудовому 

процесуальному праві є: процесуальна діяльність характерна лише для тих 

органів, які наділені спеціальними повноваженнями, причому ці органи не 

завжди є юрисдикційними (суд – державний орган; комісія з трудових спорів 

(КТС) – орган недержавний, але юрисдикційний, а от працівник – особа 

неюрисдикційна); процесуальна діяльність компетентних органів є 

особливою сферою юридичної діяльності – сферою здійснення 

правоохоронних завдань, що тільки в трудовому процесуальному праві не 

завжди пов’язана з державно-владними повноваженнями; процесуальна 

діяльність у трудовому процесуальному праві відрізняється специфікою своїх 

завдань. Цими завданнями в трудовому процесуальному праві є не тільки 

встановлення осіб, винних у порушенні трудових прав іншої сторони, і 

застосування до них справедливих заходів правового впливу, охорона 

трудових прав, свобод, але й досягнення балансу законних інтересів сторін 

[150, c. 116]. 

У цьому контексті, розглядаючи роль та значення трудових 

процесуальних правовідносин, Л.І. Лазор робить висновок про те, що 

легалізація трудового процесуального права як самостійної правової галузі і 

прийняття кодифікованого галузевого акта – Трудового процесуального 

кодексу, сприятиме вдосконаленню правозастосовної практики у сфері 

вирішення трудових розбіжностей, інтенсивному розвитку науки трудового 

процесуального права, значно полегшить вивчення нормативного матеріалу, 

що регулює порядок вирішення трудових спорів і конфліктів [160, c. 110]. 

Повністю приєднуючись до цієї пропозиції, зазначимо, що прийняття 

Трудового процесуального кодексу пришвидшило б процес розгляду 

трудових спорів і об’єктизувало б саму процедуру розгляду. 

Багатоаспектність значення індивідуальних форм захисту трудових 

прав працівників полягає і у тому, що певною мірою вони можуть сприяти 

осмисленню реального становища справ у галузі застосування найманої 

праці, оцінці фактично існуючого рівня дотримання учасниками трудових 
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відносин своїх прав і обов’язків, стану законності у цій сфері. Порушення 

трудових прав громадян становить фонове явище об’єктивної дійсності в 

Україні, яке супроводжує всі стадії реалізації права на працю у всіх його 

проявах, стосується всіх учасників даного кола відносин. Незважаючи на 

декларативні конституційні норми про прихильність нашої держави до 

соціально орієнтованого курсу, вона не вживає належних заходів для 

модернізації механізмів захисту трудових прав відповідно до мінливих 

життєвих умов. 

 І хоча існує велика кількість органів, головним завданням яких є 

попередження та подолання наслідків порушень трудових прав, єдність їхніх 

зусиль поки що концептуально ні теоретично, ні нормативно не забезпечена, 

їх належна практична взаємодія на рівні будь-якої індивідуальної форми 

захисту трудових прав працівників відсутня. Таким чином, правова 

реальність полягає в тому, що форми індивідуального захисту трудових прав 

працівників досі не мають свого визначення, переліку обов’язкових і 

необхідних складових, критеріїв диференціації та єдиної легальної 

класифікації.  

Спеціальний розділ проекту Трудового кодексу України [123] про 

форми та способи захисту трудових прав потребує вдосконалення, оскільки 

характеризує їх неповно, не враховує дійсного різноманіття, належним чином 

не вказує на всі джерела взаємодії вхідних компонентів, які не дозволяють 

розкрити потенціал захисту трудових прав в цілому і кожної з названих у 

нашому дослідженні індивідуальних форм захисту трудових прав зокрема. 

Відсутність системного підходу до осмислення значення захисту 

трудових прав посилює неврахування внутрішніх аспектів названих способів 

і форм, які детермінуються кадровим потенціалом відповідних органів. Це 

означає, що будь-яка структура, на яку держава покладає (або санкціонує) 

здійснення завдань по захисту прав працівників функціонує за допомогою 

діяльності свого кадрового складу, тому ефективність реалізації покладеного 
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на конкретну організацію функціоналу залежить і від особистої 

зацікавленості її членів [161, c. 64].  

Іншими словами, кажучи про захист прав взагалі і значення форми 

індивідуального захисту трудових прав працівників зокрема, стає очевидним 

її внутрішній (трудоправовий) аспект, який вказує на залежність результатів 

діяльності конкретного органу від рівня матеріального, інформаційного, 

організаційного та іншого забезпечення його персоналу. Але в комплексі 

зазначених зовнішніх і внутрішніх резервів проблемам захисту трудових 

прав поки що в науці не приділялося достатньої уваги. Тим часом такий 

підхід повинен мати перспективи в оптимізації системи захисту трудових 

прав, оскільки орієнтований в своїй основі на узагальнення різноманітних 

життєво важливих обставин.  

Не претендуючи на повне, вичерпне і безперечне висвітлення всіх 

питань заявленої теми, на завершення хотілося б концентровано 

обґрунтувати теоретичні висновки щодо оцінки сучасного стану справ у 

сфері індивідуальних форм захисту трудових прав і пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства, які розглядаються як першочергові. 

Оптимізації захисту трудових прав може сприяти лише комплексний 

підхід у її осмисленні. Захист трудових прав необхідно розглядати в якості 

багатоаспектного явища, що дозволяє говорити про нього як про одне із 

змістовних елементів ідеї про права людини; як про міжгалузеву правову 

категорію; як про сутнісну галузеву основу, що охоплює цілі, методи, 

принципи трудоправового регулювання, що пронизує в тій чи іншій мірі всі 

системоутворюючі складові трудового права (інститути Загальної і 

Особливої частини, окремі норми); як про самостійну структуроутворюючу 

одиницю у вигляді галузевого інституту трудового права; як про елемент 

характеристики суб’єктивного права і статусу учасника трудових 

правовідносин; як про компонент механізму правового регулювання у сфері 

праці, що виражає мету конкретного правовідношення та акта реалізації 

права [65, c. 178].  
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Таким чином, роль індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників визначається сьогодні і тим, що кожна індивідуальна форма 

захисту трудових прав продовжує мати значення категорії, яка становить 

якісну основу даної правової галузі. Її поява є детермінуючою на певному 

етапі розвитку системи суспільної праці, вона стає фактором виникнення 

трудового права як автономної галузі та джерелом його власного розвитку. 

Отже, на підставі всього вищевикладеного можемо констатувати про 

те, що місце, роль та значення індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників диференціюють в залежності від статусу органів захисту, 

ініціативності працівника у охоронних правовідносинах, наявності чітких 

правових норм, що регулюють порядок вирішення трудових спорів в межах 

індивідуальної форми захисту. 

Водночас необхідно враховувати, що суть захисту трудових прав 

працівників не зводиться тільки до примусу. Наприклад, окремі заходи, що 

застосовуються працівником при самозахисті трудових прав, спрямовані на 

врегулювання трудового спору шляхом досягнення згоди з роботодавцем. 

Захист трудових прав працівників, таким чином, здійснюється як через 

примушування роботодавця до виконання своїх обов’язків, так і з допомогою 

його переконання при узгодженні інтересів сторін трудових відносин в 

рамках примирних процедур. 

На основі вищевикладеного також можемо констатувати, що наявність 

у державі різних форм захисту трудових прав і законних інтересів 

працівників є запорукою їх нормального існування та розвитку. Роль і 

значення цих форм захисту, а також місце їх у загальній системі захисту прав 

громадян не можна применшувати. Тому необхідно спільно з усім науковим 

загалом створити дієвий правовий механізм діяльності юрисдикційних і 

неюрисдикційних органів із захисту трудових прав працівників. 

Місце індивідуальних форм захисту трудових прав працівників 

зумовлено численними чинниками, які впливатимуть на стан правового 

регулювання і в майбутньому, адже шляхом втілення відповідних правових 
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норм у актах трудового законодавства держава формує політику захисту 

працівника як слабшої сторони трудових правовідносин. Роль та значення 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників за таких умов не 

можна зводити до автоматичного постановлення судових рішень на користь 

працівника одразу ж як він звернеться до суду або ж до іншого органу. В 

першу чергу від ініціативності, самостійності та активності працівника при 

використанні всіх існуючих способів захисту в межах дослідженої форми 

залежить формування позиції правозастосовних органів при захисті трудових 

прав працівників у подібних спорах і досягнення кінцевого результату –

реального поновлення порушеного трудового права. 

 

2.3 Індивідуальні способи захисту трудових прав працівників 

 

Виникнення індивідуальної форми захисту трудових прав працівників 

обумовлено процесом праці, характером юридичних взаємозв’язків між 

працівником та роботодавцем. Станом на сьогодні широке коло трудових 

спорів не знаходять свого адекватного, повного і об’єктивного вирішення по 

суті через відсутність необхідних механізмів реалізації закріплених в 

трудовому законодавстві нормативних приписів [162, с. 117]. Значення 

захисної функції трудового права в цьому контексті з часом все більше 

зростає і одночасно змінює всі усталені уявлення про характер розбіжностей, 

які виникають в процесі реалізації своєї трудової функції працівником. 

В.В. Лазор зазначає, що свобода працівника при реалізації його 

конституційного права на працю забезпечується закріпленими в трудовому 

законодавстві України нормами, що визначають умови і порядок реалізації 

зазначеного права, юридичними способами його охорони, а також 

юридичними способами захисту права на працю в разі його порушення [163,     

с. 54].  

Розвиток суспільних відносин детермінує пошук ефективних способів 

захисту трудових прав працівників, в тому числі й індивідуальних, адже 
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справедливе вирішення конкретного трудового спору пов’язане із шляхами 

впливу на поведінку порушника трудових прав. У межах індивідуальних 

форм захисту дана потреба є актуальною, оскільки із великою кількістю норм 

і роз’яснень будь-яке трудове право працівника, якщо воно не захищене і не 

існує способів його захисту, стає декларативним . 

Питанню способів захисту трудових прав працівників, в тому числі і 

індивідуальних способів захисту, приділяли увагу такі визначні науковці у 

сфері трудового права як О.С. Безнасюк, І.М. Ваганова, І.В. Дашутін,                   

О.С. Заржицький, М.І. Іншин, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, М.В. Лушнікова,                     

І.Я. Кисельов, В.М. Оробець, Д.М. Притика, О.І. Процевський,                            

В.М. Скобєлкін, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Однак 

зазначимо, що конкретно способи індивідуального захисту трудових прав 

науковцями не виділялися, і тому це потребує нашої додаткової уваги і 

відповідного комплексного дослідження. 

Станом на сьогодні конструкція правових норм трудового 

законодавства не дозволяє забезпечити повний і всебічний захист трудових 

прав працівника від посягання на них роботодавця. В силу підпорядкування 

внутрішньому трудовому розпорядку працівники реалізують своє право на 

працю в умовах залежності від розпоряджень і вказівок роботодавця. Тому 

важливість існування способів захисту трудових прав працівників, в тому 

числі й індивідуальних, обґрунтовується не тільки необхідністю закріплення 

індивідуальних способів захисту трудових прав в трудовому законодавстві, а 

й забезпечення соціально-юридичними, організаційними, політичними 

гарантіями. 

Найчастіше на практиці застосовуються правила, які встановлює для 

працівників роботодавець. Ці правила часто далекі від вимог норм трудового 

законодавства. Не можна не помітити і відсутність дієвих механізмів, що 

забезпечують правомірну поведінку роботодавців та захист трудових прав 

працівників. 
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Сучасний стан використання працівником будь-яких способів і форм 

захисту трудових прав призводить до виникнення спору з роботодавцем, 

внаслідок чого працівник може втратити робоче місце. Тому так важливо 

розглянути можливі варіанти захисту трудових прав працівників без 

ініціювання ним спірних правовідносин з роботодавцем. Д.Г. Хецуріані 

вказує, що законодавець зобов’язаний на основі пізнання об’єктивних 

закономірностей розвитку суспільства із урахуванням характеру конкретних 

суспільних відносин визначити форми, методи, розвиток суспільних відносин 

[164, c. 28],  в тому числі й способи захисту трудових прав. 

У тлумачному словнику під поняттям «спосіб» розуміють наступне:                  

1) певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, 

здійснити що-небудь, досягти чогось; 2) те, що служить знаряддям, засобом 

тощо у якій-небудь справі, дії [165, c. 578-579]; 3) дія чи система дій, які 

використовуються для виконання якоїсь роботи, при здійсненні чого-небудь 

[153, c. 799]. Аналізуючи ці тлумачення, зазначимо, що спосіб захисту у 

хрестоматійному розумінні полягає у комплексі певних системно 

взаємпов’язаних дій, які використовуються під час захисту працівником 

своїх прав. Однак розглянемо внутрішні складові цього поняття детальніше.  

Розглянемо позиції науковців у цій частині. Н.Д. Гетьманцева вказує, 

що спосіб захисту – це сукупність дій, за допомогою яких відновлюються, 

визнаються, встановлюються права та законні інтереси особи. Спосіб захисту 

є засобом для форми захисту. При цьому кожний спосіб захисту має свої 

засоби [166, c. 37]. 

На думку А. П. Федосюк, спосіб захисту прав необхідно визначати як 

вольову правомірну дію, що здійснюється суб’єктом цивільного права (при 

сприянні судових і адміністративних органів) з метою визнання права, 

охорони існуючого права, відновлення порушеного права [167, c. 68]. 

В. Д. Ардашкін зазначає, що способи захисту – це категорія юридична, 

яка забезпечує здійснення суб’єктивних прав, виконання обов’язків, тобто 

процес нормального виникнення, розвитку і реалізації трудових відносин 
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регулятивного типу [168, c. 164]. У свою чергу, Б.Т. Базилєв розглядає 

способи захисту прав як спеціальні юридичні гарантії суб’єктивних прав усіх 

громадян. На його думку, поза сумнівом роль демократії, зокрема 

розширення суб’єктивних прав громадян, їх збагачення спричиняє розвитку 

системи заходів правового впливу [169, c. 36]. Ми ж вважаємо, що в даному 

контексті науковець акцентує увагу на тому, що з розширенням сфери дії 

будь-якої галузі, в тому числі і «експансії трудового права», з появою нових 

аспектів і проявів трудових правовідносин з’являються і нові види порушень 

трудових прав працівників. За цих обставин необхідно паралельно 

розробляти способи впливу на поведінку суб’єктів трудових правовідносин з 

тим, щоб їх діяльність не виходила за межі правомірності. 

Найбільш чітку характеристику способів захисту навів                                 

П.Р. Стависський. На його думку, способи захисту є двосторонніми і 

направлені на відновлення порушених прав як одного, так і іншого суб’єкта 

трудових правовідносин, на забезпечення виконання обов’язків 

роботодавцем і працівником. Способи захисту, передбачені нормами 

трудового права, можуть бути як майнового, так і немайнового характеру. 

Способи захисту можуть одночасно використовуватися із заходами 

відповідальності. Саме можливість їх поєднання забезпечує найбільшу 

ефективність заходів примусу. Способи захисту не змінюють порушеного 

обов’язку, не покладають додаткових обов’язків на суб’єкта , крім виконання 

порушеного обов’язку. Порядок застосування способів захисту гранично 

спрощений у порівнянні із заходами відповідальності [156, c. 129]. 

На наш погляд, така думка науковця є доволі прогресивною, але в 

умовах ринкових відносин потребує уточнення. Так, при використанні 

конкретних індивідуальних способів захисту трудових прав працівників 

відбувається зміщення акцентів – працівник прагне одночасно застосувати і 

заходи примусу, і поновити свої порушені права, і отримати компенсацію за 

завдану шкоду, тому за цих обставин він намагається використовувати 

одночасно комплекс (групу) способів захисту.  
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Г.І. Чанишева зазначає, що однією з особливостей методу трудового 

права є способи захисту трудових прав та забезпечення виконання 

трудових обов’язків [170, c. 33]. 

Характеризуючи досліджуване питання, зазначимо, що способам 

захисту трудових прав було присвячене і окреме дисертаційне дослідження 

А.В. Яковлєвої, А.Г. Юр’євої. У названій науковій праці способи захисту 

розглядаються як засіб боротьби з трудовими правопорушеннями і охорони 

сторін трудових правовідносин. А.Г. Юр’єва визначила соціально-правове 

призначення і роль способів захисту в організації і створенні безпечних умов 

праці, забезпечення суб’єктивних прав сторін трудових правовідносин [171,               

c. 2, 4]. Погоджуючись з такою позицією, зазначимо, що розвиток суспільних 

вдіносин вимагає створення широкого, більш узагальненого визначення 

способів захисту трудових прав.  

І.В. Лагутіна також приділяла належну увагу способам захисту 

трудових прав працівників. Зокрема у своєму дисертаційному дослідженні 

науковець вказує, що існують як індивідуальні, так і колективні способи 

захисту трудових прав [4, с. 17]. 

А.В. Яковлєва зазначає, що спосіб захисту – це сукупність дій, за 

допомогою яких відновлюються, визнаються, встановлюються права та 

законні інтереси особи, і саме тому самозахист визнаватися окремим 

способом захисту трудових прав не може. Самозахист не забезпечує 

самостійно, без застосування інших способів відновлення, визнання чи 

встановлення права [144, с. 122]. 

Ми приєднуємось до думки М.І. Іншина, який вказує, що способи 

захисту – це примусові заходи, направлені на відновлення порушених 

трудових прав або забезпечення виконання невиконаних суб’єктами 

трудових правовідносин обов’язків, що не передбачають для них будь-яких 

додаткових обтяжень [19, c. 327].  

На підтримку цього твердження зазначимо, що в правових приписах 

трудового законодавства особливості способів захисту передбачають 
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одночасну реалізацію як правовідновлювальної, так і каральної функції 

відповідальності в трудовому праві (дисциплінарної та матеріальної). Такі 

функції забезпечують гармонійне поєднання інтересів працівників та 

роботодавців у спірних правовідносинах, коли працівник самостійно та 

безпосередньо використовує всі надані йому законом або в договірному 

порядку правові можливості для захисту своїх порушених, невизнаних та 

оспорюваних прав, свобод і законних інтересів. 

Розмежовуючи заходи, способи, форми захисту трудових прав,                   

Т.А. Нестерова стверджує, що способи захисту – це порядок реалізації своїх 

правомочностей суб’єктами охоронних правовідносин. Заходи захисту – цілі 

і результати охоронних правовідносин, спрямованих на забезпечення 

недоторканності, припинення порушення і ліквідацію наслідків порушення. 

Засоби захисту – це акти документування волі суб’єктів захисту та ходу їх 

взаємовідносин щодо застосування заходів захисту. Стадії захисту – етапи в 

динаміці діяльності суб’єктів захисту, які опосередковують ступінь загрози 

безпеки праву. Дослідницею аргументовано необхідність вдосконалення 

регламентації способів захисту трудових прав на основі розширення їх 

переліку і узгодження компетенції уповноважених органів, виходячи з 

існуючого різноманіття [7, с. 444]. 

Охарактеризувавши поняття способів захисту трудових прав в 

юридичній літературі, перейдемо до характеристики сутності і ознак саме 

індивідуальних способів захисту трудових прав. На основі загального 

визначення можемо сформулювати визначення індивідуальних способів 

захисту трудових прав, адже в юридичній літературі відсутня дефініція цього 

поняття. Так, індивідуальні способи захисту трудових прав – це передбачені 

законодавством про працю та в договірному порядку примусові заходи, які 

обираються працівником самостійно при порушенні його трудових прав з 

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

законних інтересів. 



143 

 Розглянемо ознаки індивідуальних способів захисту трудових прав 

працівників. Зазначимо, що характерні ознаки індивідуальних способів 

захисту, як і будь-яких інших, розкриваються в підставах і меті їх 

застосування. Індивідуальні способи захисту застосовуються і до, і після 

вчинення правопорушення, а в деяких випадках і при правомірній поведінці 

осіб, наприклад при заподіянні шкоди працівнику роботодавцем у стані 

крайньої необхідності, тобто вони можуть застосовуватися незалежно від 

вини і складу правопорушення. Д.Г. Хецуріані, у той же час, підкреслює, що 

цивільно-правові способи захисту не мають на меті покарання 

правопорушника, вони направлені, перш за все, на припинення дій, що 

порушують право, на відновлення порушених суб’єктивних прав або 

правопорядку. А тому способи захисту головним чином виконують відновну 

і припиняючу функцію. При цьому головною функцією способів захисту є,  

на відміну від заходів відповідальності, відновна функція [164, c. 96]. 

На нашу думку, ця ж риса притаманна і індивідуальним способам 

захисту трудових прав працівників, однак з певними корективами. Так, 

головна функція у трудовому праві – припиняюча, адже до моменту 

припинення порушення трудове право не поновиться. Тому на першому етапі 

необхідно припинити порушення, а потім – поновити трудове право 

працівника і усунути негативні наслідки, які виникли в результаті такого 

порушення.  

І.А. Костян в цьому контексті зазначає, що досягнення мети захисту 

забезпечується правовими гарантіями (матеріальними, процедурними і 

процесуальними). При цьому до числа матеріальних гарантій відносяться 

способи та правові заходи, що застосовуються у ході використання того чи 

іншого способу захисту, до числа процесуальних і процедурних гарантій – 

встановлена законом форма захисту – порядок реалізації обраного способу 

захисту. Сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою правових 

засобів (способів, заходів і форм), які забезпечують відновлення порушеного 

права, припинення правопорушення, усунення перешкоди до здійснення 
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суб’єктивного права, компенсування несприятливих наслідків, являє собою 

зміст правового механізму захисту [172, с. 305]. 

На думку О.Є. Соніна, до ознак способів захисту трудових прав 

працівників відноситься їх ефективність, що повинна забезпечуватися через 

комплекс послідовних кроків із реалізації захисту. Так, заява вимоги 

працівника про визнання права/припинення порушення повинна бути 

першим таким кроком у процесі здійснення захисту трудових прав. За 

допомогою способів захисту трудових прав досягається повна визначеність 

взаємних прав та обов’язків учасників трудових правовідносин. У випадках, 

коли вимога про визнання права була заявлена під час порушення такого 

права, встановлення судом наявності у працівника трудових прав, зазвичай, є 

достатнім для реалізації функції захисту [173, c. 478]. 

Крім цього, обрання конкретного способу захисту є правом, а не 

обов’язком працівника в процесі захисту його трудових прав. Такої ж думки 

притримується і С.В. Грищак [174, c. 45]. На підтвердження цієї позиції 

зазначимо, що працівник добровільно, на власний розсуд вибирає 

конкретний індивідуальний спосіб захисту власних трудових прав. Так, 

наприклад, тільки працівник-позивач може змінити свої позовні вимоги в 

суді (збільшити/зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову) 

протягом усього часу судового розгляду і до початку розгляду справи 

змінити предмет чи підставу позову [145]. 

Звернімо увагу на те, що для реального втілення в життя механізмів 

захисту прав та забезпечення належної взаємодії всіх компонентів важливо, 

щоб націленість повноважень відповідних органів при їх угрупованні мала 

предметну визначеність, яка відображатиме зорієнтованість всієї їхньої 

системи на виконання захисної функції за галузевою ознакою, адже в сфері 

реалізації житлових, сімейних, земельних, майнових та інших прав громадян 

основне навантаження лягає на різні групи органів. У певну сукупність 

входять і ті, що покликані забезпечити кваліфіковану охорону трудових 

відносин. Тут важливо надати дефініцію органу правоохорони в сфері праці, 
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під яким вчені-правники пропонують розуміти державний чи недержавний 

орган, що забезпечує стійкість трудових відносин шляхом виявлення, 

попередження, припинення порушень і обмежень трудових прав, усунення та 

мінімізації несприятливих наслідків зміни їх стану [175, c. 103]. 

Отже, на нашу думку, з аналізу всього вищевикладеного можна 

запропонувати такі суттєві ознаки індивідуальних способів захисту трудових 

прав працівників: 

1) багатосторонність таких способів, їх направленість на 

забезпечення виконання обов’язку однієї сторони перед іншою; 

2) застосовуються уповноваженими на те суб’єктами 

(компетентними органами і установами, працівником та/або його 

представником); 

3) способи захисту можуть бути як немайнового, так і майнового 

характеру; 

4) способи захисту додаткових обов’язків для уже зобов’язаного 

суб’єкта не створюють; 

5) можуть застосовуватися як поряд із заходами відповідальності, 

так і постфактум; 

6) порядок їх застосування спрощений, що означає неускладненість 

процедури їх застосування певними обмеженнями майнового і немайнового 

характеру; 

7) мають тісний зв’язок із особистістю працівника, оскільки 

працівник сам обирає який спосіб застосовувати у кожному конкретному 

випадку, тобто це означає добровільність способів захисту трудових прав 

працівника; 

8) їх призначення – припинення аномалії у трудових 

правовідносинах, відновлення нормальних правових зв’язків шляхом 

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

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

правопорушення. 

Отже, всі перераховані ознаки характеризують індивідуальні способи 

захисту трудових прав у сукупності.  

Розглянемо питання класифікації способів захисту трудових прав.  

А.В. Яковлєвою обґрунтовується система способів захисту трудових 

прав працівників, структура якої відображає поступальний перехід 

працівника від одного способу захисту до іншого в рамках оптимального, на 

думку дисертанта, руху процесу захисту: 1) самозахист, 2) профспілковий 

захист; 3) захист органами соціального партнерства; 4) державний нагляд і 

контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних 

правових актів, що містять норми трудового права; 5) судовий захист;                      

6) захист міжнародними організаціями [144, с. 127].  

Але ми не погоджуємось з такою позицією, оскільки з нашої точки 

зору, автор говорить про форми, а не про способи захисту (крім державного 

нагляду і контролю) [144, с. 127]. Так, форми є набагато ширшим поняттям і 

охоплюють засоби, способи і засоби захисту, що дозволяє розширити сферу 

дії норм трудового права – здійснити своєрідну «експансію трудового права». 

У своїй роботі ми приділимо увагу і цьому питанню, адже в межах форми 

досліджуються специфічні способи захисту трудових прав працівника. 

Розглянемо далі класифікацію індивідуальних способів захисту 

трудових прав за критерієм правового регулювання. Так, на нашу думку, 

існують індивідуальні способи захисту трудових прав працівників, 

передбачені трудовим законодавством і цивільним. 

Зазначимо, що трудове законодавство України передбачає такі способи 

захисту трудових прав (з них ми визначимо потім індивідуальні): 

а) визнання недійсними умов колективних договорів і договорів про 

працю, які погіршують становище працівників, порівняно із законодавством 

України про працю (ст. 9 Кодексу законів про працю України [13]); 
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б) поновлення на попередній роботі незаконно звільнених або 

переведених на іншу роботу працівників (ч. 1 ст. 235 Кодексу законів про 

працю України); 

в) визнання формулювання причини звільнення неправильним або 

таким, що не відповідає чинному законодавству (ч. 3 ст. 235 Кодексу законів 

про працю України); 

г) допуск до роботи незаконно відсторонених від неї працівників (ст. 4 

Кодексу законів про працю України); 

ґ) відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх 

заборгованості підприємству, установі, організації, де вони працюють, для 

повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення 

зайвих сум, виплачених унаслідок лічильних помилок; для погашення 

витраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове 

відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, 

якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування; при звільненні 

працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він уже 

одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки (пп. 1 і 2 ст. 127 Кодексу 

законів про працю України); 

д) стягнення з працівника коштів, виплачених йому у зв’язку з 

переїздом на роботу в іншу місцевість, якщо він не з’явився на роботу або 

відмовився стати до роботи без поважної причини; до закінчення строку 

роботи, передбаченого законодавством або обумовленого при переведенні, 

направленні або прийнятті на роботу, а за відсутності визначеного строку – 

до закінчення одного року роботи звільнився за власним бажанням без 

поважної причини або був звільнений відповідно до законодавства (п. 5 

постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при 

переїзді на роботу в іншу місцевість» від 02.03.1998 № 255 [176]); 

е) стягнення на користь працівників невиплачених їм підприємством 

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

строком (ст. 238 Кодексу законів про працю України); 
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є) зворотне стягнення з працівників сум заробітної плати, незаконно 

стягнутих з підприємств, установ, організацій судовим рішенням тоді, коли 

скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих 

відомостях або поданих ним підроблених документах (ст. 239 Кодексу 

законів про працю України); 

ж) компенсація працівникові витрат, яких він зазнав, виконуючи 

обов’язок щодо вживання заходів до запобігання шкоді, що загрожувала 

майну підприємства, установи, організації (ч. 2 ст. 131 Кодексу законів про 

працю України); 

з) страйк (ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» [72]) (це типова колективна форма захисту 

трудових прав працівників); 

и) локаут – недопущення роботодавцем працівників до роботи. 

Зазначимо, що серед цих способів суто індивідуальними способами 

захисту трудових прав працівників є спооби, передбачені пунктами а, б, в, г, 

е, ж.  

Найбільш суперечливим, на нашу думку, є такий індивідуальний спосіб 

захисту трудових прав працівників як визнання недійсними положень 

колективних договорів і угод про працю, які погіршують становище 

працівника порівняно з чинним законодавством. Як зазначає                                 

О.С. Заржицький, найчастіше працівник використовує такий спосіб захисту 

саме у справах, де фігурує звільнення працівника [174, с. 98]. На нашу думку, 

ця позиція виправдана, адже таким чином працівник ставить вимоги зміни 

формулювання причин звільнення. 

Як справедливо вказує В.М. Толкунова, при розгляді трудових спорів 

про звільнення необхідно з’ясувати наступні обставини: 

1) з чиєї ініціативи розривається трудовий договір; 

2) чи дотриманий порядок звільнення; 

3) чи відповідають підстави і формулювання причин звільнення, 

зазначені в наказі, законі дійсним причинам звільнення; 



149 

4) чи дотримані правила звільнення по даній підставі; 

5) яка сума може бути стягнута при оплаті вимушеного прогулу у 

випадку поновлення працівника; 

6) чи має звільнений працівник права на додаткові гарантії і 

переваги при звільненні і якщо так, то чи дотримані вони, наприклад, 

підлітки, члени професійної спілки, вагітні жінки, жінки, що мають дітей 

віком до трьох років, самотні мати і батько, що мають дітей до 14 років, 

депутати та ін. [125, с. 97]. 

Із зазначеного випливає, що більшість з передбачених у цьому переліку 

умов закріплюються або у трудовому, або ж у колективному договорі, 

положення яких не повинні визначати умови, що є дискримінаційними. У 

разі встановлення дискримінаційних положень за позовом працівника суд 

може визнати таке положення недійсним. Так, наприклад, договір про повну 

матеріальну відповідальність, укладений з особою, яка не передбачена у 

законодавчо визначеному переліку, наприклад, з неповнолітніми, визнається 

недійсним. Така ж ситуація і з укладенням контрактів, якщо обов’язковість 

укладення контракту не передбачена трудовим законодавством. 

У той же час через те, що абсолютно всі існуючі індивідуальні способи 

захисту трудових прав працівників чітко не передбачені в трудовому 

законодавстві, то відповідно до ч. 1 ст. 9 Цивільного кодексу України в цій 

частині можуть застосовуватися положення цивільного законодавства [12]. 

Індивідуальним способом захисту трудових прав працівника, 

передбачених цивільним законодавством, є відновлення порушених прав – 

поновлення незаконно звільненого працівника. Ще один спосіб захисту – це 

припинення трудових правовідносин, якщо роботодавець порушує умови 

колективного, трудового договору, законодавства про працю (ч. 3 ст. 38 

Кодексу законів про працю України [13]). Судова практика в цій частині йде 

шляхом постановлення судових рішень на користь працівника. Прикладом є 

зазначуване нами вище рішення Шевченківського районного суду міста 

Києва, у якому cуд вважає, що відповідач не мав права звільняти позивача на 
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підставі поданої ним заяви про звільнення, вказавши в наказі, що його 

звільнення відбувається на підставі ст. 38 Кодексу законів про працю 

України за власним бажанням, без посилання на частину 3 цієї статті, 

оскільки звільнення на підставі ч. 1 та ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю 

України мають різні правові наслідки для роботодавця [109]. 

 Розглядаючи інші індивідуальні способи захисту, передбачені 

цивільним законодавством, що застосовуються в межах досліджуваної нами 

індивідуальної форми захисту трудових прав працівників, зазначимо, що 

працівник може захищати свої трудові права у спосіб визнання права. Такий 

спосіб, на думку Т.Л. Постригань, може застосовуватись у випадку наявності 

спору між сторонами трудових правовідносин про наявність/відсутність у 

них права чи обов’язку або і того, і іншого [67, c. 36]. Крім цього, працівник 

може використовувати такий спосіб як припинення дії-порушення. У разі, 

коли трудове правопорушення продовжується (при затримці видачі трудової 

книжки, наприклад) працівник може звернутися з використанням цього 

способу до суду. Також до цієї групи індивідуальних способів захисту 

можемо віднести ще такі способи: 1) поновлення попереднього становища 

(поновлення працівника на роботі в результаті незаконного переведення або 

звільнення); 2) припинення трудових правовідносин працівником (після 

спливу двотижневого строку після написання заяви); 3) зміна правовідносин 

– покладення на роботодавця нового обв’язку, що випливає з вчиненого ним 

порушення (відшкодування моральної шкоди працівнику). 

За критерієм суб’єкта захисту можна виділити такі способи:  

1) способи захисту, що здійснюють за участю суду (поновлення 

працівника на роботі,);  

2) способи захисту за участю професійної спілки (ненадання згоди на 

звільнення працівника у випадках, передбачених трудовим законодавством 

тощо);  

3) способи захисту за участю медіатора (винятково у випадках, коли він 

виступає в інтересах працівника);  
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4) способи захисту за участю омбудсмана;  

5) способи захисту за участю дипломатичних і консульських установ; 

 6) способи захисту за участю адміністративних органів винятково у 

випадках безпосереднього звернення до них працівника, якщо рішення в 

цьому органі приймаються одноосібно. 

Серед індивідуальних способів захисту, які властиві суто трудовому 

праву, на нашу думку, видається можливим виділити ще і звернення 

працівника до органів державного контролю і нагляду за дотриманням 

законодавства про працю, судді, Уповноваженого з прав людини. Необхідно, 

на нашу думку, розглянути саме діяльність з нагляду і контролю в цьому 

контексті і визначити, чи належить даний спосіб до індивідуальних способів 

захисту трудових прав працівників.  

Слушною є позиція Т.П. Барбашової, яка вважає, що під формою 

державного нагляду й контролю слід розуміти діяльність у рамках відносин 

по державному нагляду й контролю за дотриманням трудових прав, що 

одержує оформлення у вигляді правозастосовного акта, обов’язкового для 

виконання [177, с. 29]. 

Такий спосіб захисту дозволяє не тільки відновлювати порушені права, 

але й запобігати порушенням з боку роботодавця. Ці обов’язки в нашій країні 

покладено на спеціально уповноважений орган. Зазначений центральний 

орган влади наділений правом контролювати будь-які, що стосуються 

працівників, дії підприємств, у тому числі і визначати відповідність 

локальних актів діючому законодавству. 

Проте часто для захисту трудових прав використовуються і інші 

способи та процесуальні форми відновлення порушеного права і законних 

інтересів. Тому, оскільки рішення стосовно порушених прав працівника 

приймаються колегіально, то, відповідно, це колективний спосіб захисту 

трудових прав працівників. 

Даний вид діяльності також повинен розглядатися в якості способу, 

використання якого призводить до виникнення відповідних відносин, в 
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рамках цих відносин у певних процесуальних формах і може відбуватися 

відновлення порушених трудових прав працівників. Як спосіб захисту в 

певних процесуальних формах державний нагляд і контроль входить у 

загальне поняття захисту трудових прав і законних інтересів працівників, 

тобто він може бути використаний поряд з іншими способами і 

процесуальними формами для відновлення порушених прав і законних 

інтересів працівників. З цієї причини особливості захисту трудових прав і 

законних інтересів працівників необхідно досліджувати з точки зору 

співвідношення державного нагляду і контролю з іншими способами і 

процесуальними формами, що утворюють єдине поняття захисту трудових 

прав і законних інтересів працівників. 

Ще одним ефективним індивідуальним способом захисту прав може 

бути діяльність медіатора. З його допомогою забезпечується дієвий захист 

трудових прав як працівника, так і роботодавця. Саме медіація може сприяти 

знаходженню розумного і оптимального балансу інтересів працівників і 

роботодавця і запобігти судовим розглядам, які шкодять репутації конкретної 

компанії. У підприємницьких відносинах важливо зберегти ділову репутацію 

(імідж) компанії, чому й сприяє конфіденційний характер медіації.  

Медіація (від лат. Mediatio) у перекладі на українську мову означає 

посередництво, сприяння третьої сторони в мирному вирішенні спорів [178,                

c. 60]. Ми вважаємо медіацію такою, що може бути і колективною, і 

індивідуальною формою захисту трудових прав працівників, оскільки в 

першому випадку, посередництво передбачає участь не одного суб’єкта, який 

захищає свої або чиїсь індивідуальні права, а сторін трудових правовідносин 

і медіатора, а в другому – медіатор може виступати лише на стороні 

працівника і захищати його безпосередні інтереси – тут проявляється 

індивідуальна форма захисту трудових прав працівників. Однак 

роботодавець і працівник можуть укласти окрему угоду про застосування 

процедури медіації або оформити відповідну додаткову угоду до трудового 

договору [179, c. 402-404].  
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Свого часу на розгляді в комітетах Верховної Ради України 

знаходилися 2 законопроекти «Про медіацію». Перший з них (реєстр.                     

№ 2425а-1 від 03.07.2013) [180] був винесений народними депутатами 

Ківаловим С.В. і Розводомським В.І. Відповідно до даного законопроекту під 

медіацією варто розуміти процедуру врегулювання конфліктів за умови 

взаємної згоди сторін конфлікту та за участю медіатора. Серед переліку сфер 

використання медіації фігурує сфера праці та зайнятості. Згідно з даним 

проектом процедуру медіації зможуть ініціювати як сторони конфлікту, так і, 

наприклад, суд. При цьому існує застереження, що сторони можуть 

відхилити таку ініціативу. Закон передбачає, що для початку процесу 

медіації сторони повинні укласти письмову угоду між ними і медіатором. 

Тільки після цього безпосередньо починається процес медіації. Даний процес 

не регламентований законом, але на те є об’єктивні причини: у зв’язку з тим, 

що кожен конфлікт має свої особливості процедурні умови медіації можуть 

бути сформовані, виходячи з суті конкретного конфлікту. Функція побудови 

переговорів покладається на медіатора, який використовує професійний 

досвід і творчість. Метою медіації є підписання медіаційної угоди сторонами 

медіації, яка містить спільне рішення сторін щодо врегулювання конфлікту 

між ними і підлягає обов’язковому виконанню.  

Відповідно до другого законопроекту (реєстр. № 2425а від 26.06.2013) 

[180], який зареєстрований народним депутатом Я.П. Федорчуком, більш 

детально врегульовано питання про конфіденційність інформації, в той час 

як перший законопроект обмежується забороною розголошувати інформацію 

щодо підготовки та проведення медіації медіатором і сторонами . У другому 

законопроекті учасники, а також особи, які працюють в організаціях, що 

надають послуги медіації, не мають права розголошувати інформацію без 

письмової згоди іншої сторони. У законопроекті № 2425а закріплена 

заборона на використання інформації, яка стала відома сторонам під час 

медіації, у випадку судового розгляду. Законопроект також встановлює 

жорсткий репутаційний відбір медіаторів, передбачаючи заборону для 
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колишніх суддів, слідчих, нотаріусів або чиновників, звільнених з посади за 

порушення присяги або вчинення корупційного правопорушення. 

Значне місце в розділі займають нормативні положення, що 

регламентують процедури вирішення індивідуальних і колективних трудових 

спорів. У процесі вирішення індивідуальних трудових спорів здійснюється 

судовий захист трудових прав працівників. В окрему главу даного розділу 

виділені правові питання відповідальності за порушення трудового 

законодавства. 

Специфічними є способи захисту громадян України за кордоном.  

Основними способами захисту трудових прав українських працівників 

за кордоном є:  

1) звернення до судів та адміністративних органів в державі-

працевлаштування; 

2) звернення до омбудсмана, який відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 13 і ст. 15 

Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» має 

право направити подання до відповідних органів для усунення порушення 

прав людини; 

3) звернення до дипломатичних та консульських установ, оскільки 

захист прав та інтересів громадян України за кордоном є одним із завдань 

дипломатичної служби (ст. 4 ЗУ «Про дипломатичну службу») [181]. 

Відповідні дипломатичні представники і консули зобов’язані приймати 

звернення громадян. Серед переваг даного способу захисту є оперативність, 

проте відповідно до національного законодавства і міжнародного права 

консули чи дипломатичні представники не наділені правами на 

представництво інтересів громадян України в іноземних судах. 

Розглянемо індивідуальний захист у професійній спілці. Переважна 

більшість науковців обґрунтовують способи захисту професійною спілкою в 

межах колективної форми. Зокрема такої думки притримуються О.В. Стасів, 

[182, c. 262], С.Я. Вавженчук [134, c. 108-114].  
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Отже, зазвичай професійні спілки реалізують колективні способи 

захисту, але якщо у професійній спілці конкретного працівника представляє 

конкретний представник, то реалізується й індивідуальна форма захисту 

трудових прав. 

Проте із-за низької дієвості така фома захисту фактично відсутня в 

Україні. Але навіть за цих реалій при умові впровадження в життя 

відповідних норм у майбутньому представник працівника у професійній 

спілці може здійснювати наступні суто індивідуальні (це переважно як 

виняток, адже ми погоджуємося з тим, що в переважній більшості випадків 

професійні спілки здійснюють колективний захист) способи захисту: 

 здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями трудового 

законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми 

трудового права;  

 проводити незалежну експертизу умов праці та забезпечення 

безпеки працівників;  

 брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань; 

 отримувати інформацію від керівників та інших посадових осіб 

організацій, роботодавців – фізичних осіб-підприємців про стан умов і 

охорони праці, а також про всі нещасні випадки на виробництві та 

професійні захворювання; 

  захищати права і законні інтереси членів професійної спілки з 

питань відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю на виробництві 

(роботі); 

 пред’являти роботодавцям вимоги про припинення робіт у 

випадках безпосередньої загрози життю та здоров’ю працівників; 

 направляти роботодавцям подання про усунення виявлених 

порушень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що 

містять норми трудового права, обов’язкові для розгляду;  
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здійснювати перевірку стану умов і охорони праці, виконання зобов’язань 

роботодавців, передбачених колективними договорами та угодами;  

 брати участь у роботі комісій з випробувань і прийому в 

експлуатацію виробничих об’єктів і засобів виробництва в якості незалежних 

експертів;  

  брати участь у розгляді трудових спорів, пов’язаних з 

порушенням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, 

що містять норми трудового права, зобов’язань, передбачених колективними 

договорами та угодами, а також зі змінами умов праці; 

 брати участь у розробці проектів законів та інших нормативних 

правових актів, нормативних правових актів органів місцевого 

самоврядування, що містять норми трудового права; 

 брати участь у розробці проектів підзаконних нормативних 

правових актів, що встановлюють державні нормативні вимоги охорони 

праці, а також погоджувати їх;  

 звертатися до відповідних органів з вимогою про притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні трудового законодавства та інших 

актів, що містять норми трудового права, приховуванні фактів нещасних 

випадків на виробництві.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна наступним чином 

класифікувати індивідуальні способи захисту трудових прав працівників. 

 За критерієм правового регулювання індивідуальні способи захисту 

трудових прав працівників можливо поділяти на:  

1) передбачені трудовим законодавством, колективними та трудовими 

договорами (визнання недійсними умов колективних договорів і договорів 

про працю, які погіршують становище працівників, порівняно із 

законодавством України про працю (ст. 9 Кодексу законів про працю 

України [13]; поновлення на попередній роботі незаконно звільнених або 

переведених на іншу роботу працівників (ч. 1 ст. 235 Кодексу законів про 

працю України; визнання формулювання причини звільнення неправильним 
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або таким, що не відповідає чинному законодавству (ч. 3 ст. 235 Кодексу 

законів про працю України); допуск до роботи незаконно відсторонених від 

неї працівників (ст. 4 Кодексу законів про працю України); стягнення на 

користь працівників невиплачених їм підприємством сум заробітної плати та 

інших належних сум без обмеження будь-яким строком (ст. 238 Кодексу 

законів про працю України; компенсація працівникові витрат, яких він 

зазнав, виконуючи обов’язок щодо вживання заходів до запобігання шкоді, 

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

Кодексу законів про працю України – перелік невичерпний);  

2) передбачені цивільним законодавством (визнання права, припинення 

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

припинення правовідносин, зміна правовідносин тощо). 

 За критерієм динаміки відносин захисту:  

1) способи захисту, які відновлюють попередній стан працівника;  

2) способи захисту, які направлені на примусове виконання обов’язку.  

За критерієм суб’єкта захисту: 

 1) способи захисту, що здійснюються за участю суду (поновлення на 

роботі, наприклад);  

2) способи захисту, що здійснюються за участю професійної спілки 

(ненадання згоди на звільнення працівника у випадках, передбачених 

трудовим законодавством, та інші способи);  

3) способи захисту, що здійснюються за участю медіатора (винятково у 

випадках, коли він виступає в інтересах працівника) ;  

4) способи захисту, що здійснюються за участю омбудсмана;  

5) способи захисту, що здійснюються за участю дипломатичних і 

консульськіих установ;  

6) способи захисту, що здійснюються за участю адміністративних 

органів винятково у випадках безпосереднього звернення до них працівника, 

якщо рішення в цьому органі приймаються одноосібно. 
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На підставі всього вищевикладеного ми прийшли до висновку, що коли 

ми говоримо про індивідуальні способи захисту трудових прав, то фактично 

в даному випадку йдеться про реалізацію у трудовому праві ідеї розумного, 

економного та обґрунтованого використання правового примусу. Способи 

захисту призначені для запобігання порушенню і припинення порушення 

трудових прав працівника із ліквідацією наслідків, які виникли. Їх сутність 

набагато глибша, ніж сутність заходів відповідальності і полягає у виконанні 

суб’єктами конкретних обов’язків для сприяння реалізації працівником свого 

права на працю і збалансування його інтересів із інтересами роботодавця. 

Таким чином, поняття, характерні риси, ознаки, призначення і 

класифікація індивідуальних способів захисту трудових прав працівників 

розкриваються в підставах та меті їх застосування. 

 Способи захисту застосовуються після порушення трудових прав 

працівника за наявності вини і складу правопорушення. В результаті 

здійсненого дослідження можемо констатувати, що індивідуальні способи 

захисту трудових прав працівників – це не заходи покарання, а різновид 

примусу в трудовому праві, за якого суб’єкт-порушник зазнає обмежень у 

зв’язку із застосуванням відповідних способів захисту. Досліджувані способи 

захисту трудових прав працівників застосовуються одночасно із заходами 

відповідальності і спрямовують діяльність суб’єктів трудових правовідносин 

на дотримання трудового законодавства в частині забезпечення 

непорушності трудових прав працівника. 

 

2.4 Особливості самозахисту трудових прав працівників 

 

Перехід України до ринкової економіки, який відбувається на фоні 

світової кризи протягом уже більше двадцяти років, призводить до 

нестабільності у багатьох сферах життя. За цих умов постають нагальні 

питання, пов’язані із реалізацією громадянином права на працю, яке 

закріплено в Конституції України [24]. Одним із таких питань є, зокрема, 
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питання самозахисту трудових прав працівників як одна з індивідуальних 

форм захисту трудових прав. 

На стан захисту державою, юридичними та фізичними особами 

трудових прав конкретного працівника впливає і недосконалість 

національного трудового законодавства, яке на сьогодні чітко не передбачає 

такої форми захисту трудових прав як самозахист трудових прав 

працівником [183, с. 63]. Необхідно дослідити самозахист як субінститут 

інституту захисту трудового права з урахуванням української традиції 

правотворення. Це дасть змогу розробити цілісну наукову доктрину для 

формування відповідних правових норм. Разом з тим необхідно 

продовжувати «експансію трудового права», обґрунтовувати особливості 

цього субінституту саме в межах індивідуальних трудових правовідносин, 

що до сьогодні, незважаючи на велику кількість теоретичних досліджень, не 

знаходить своєї практичної реалізації порівняно з іншими індивідуальними 

формами захисту трудових прав працівників. . 

Питанням самозахисту трудових прав працівників приділяли увагу такі 

видатні вчені-правники як М.О. Александров, А.А. Абрамова, В.С. Андрєєв, 

М.Й. Бару, О.Т. Барабаш, Б.К. Бегічев, Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна,                    

В.С. Венедиктов, Л.Я. Гінцбург, В.В. Глазирін, Г.С. Гончарова,                            

К.П. Горшенін, В.Я. Гоц, В.В. Жернаков, С.О. Іванов, М.І. Іншин,                         

І.Я. Кисельов, О.В. Лавріненко, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, С.П. Маврін,                  

М.В. Молодцов, Ю.П. Орловський, А.Є. Пашерстник, О.С. Пашков,                    

П.Д. Пилипенко, А.В. П’ятаков, В.Г. Ротань, В.М. Скобєлкін, О.В. Смирнов, 

О.І. Ставцева, Л.А. Сироватська, В.М. Толкунова, К.П. Уржинський,                   

А.А. Фатуєв, Н.М. Хуторян, О.І. Цепін, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина,                  

О.М. Ярошенко та багато інших. Однак, незважаючи на широке коло 

дослідників цього питання, елементи впровадження інституту самозахисту як 

індивідуальної форми захисту трудових прав працівників в національне 

законодавство не передбачено достатньою мірою, щоб констатувати повне 
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охоплення зазначеними науковцями усіх наявних проблем реалізації 

працівником свого права на працю. 

Найперше слід визначитись із поняттям та сутністю самозахисту, 

перевагами і недоліками такої форми захисту трудових прав працівників. 

Зазначимо, що в тлумачному словнику української мови під поняттям 

«самозахист» розуміють: 1) захист самого себе від небезпеки нападу, 

ворожих дій і т. ін.; 2) захист самого себе власними силами [165, c. 37]. Зміст 

цього поняття, що випливає із зазначених тлумачень, беззаперечно 

стосується того, що функції і мета його застосування забезпечує існування 

суб’єктивного права працівника на працю. 

Перш за все зазначимо, що відповідно до ч. 5 ст. 51 Конституції 

України [24] кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. 

Зазначена норма є правовою основою регулювання інституту самозахисту, в 

тому числі і в галузі трудового права. Однак варто зауважити, що 

вищеприведена норма відображає передусім «негативну» модель правового 

регулювання самозахисту, адже вона прийнята у розвиток подальших 

положень Конституції, що стосуються загальнодозвільного режиму 

правового регулювання для приватних осіб.  

Давньоримські юристи стверджували: Quodcunque aliquis ob tutelam 

corporis sui fecerit jure id fecisse videtur («Все, що людина робить для захисту 

самого себе вважається зробленим законно» [184, с. 145]). 

У теорії права на проблеми самозахисту звертав увагу німецький 

вчений Ганс Кельзен. Він досить яскраво показав у своєму дослідженні, що 

монополія на правовий примус із боку державних інститутів не повинна 

позбавляти можливості громадян самостійно захищатися, наприклад, від 

насильства [185, c. 49-50]. 

У свою чергу цивільне законодавство наразі допускає самозахист 

цивільних прав, установлюючи принцип відповідності способів захисту. На 

думку Г.А. Свердлика і Е.Л. Стаунінга, самозахист цивільних прав є однією з 
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форм захисту цивільних прав, яка допускається законом – одним із заходів 

державного примусу. Основа функція самозахисту – захист цивільних прав 

від порушень (або охоронна функція). Самозахист є самостійною формою 

захисту цивільних прав [186, c. 21-22].  

Однак, на нашу думку, самозахист у твердженні вчених ототожнюється 

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

самоохороною, вчені ототожнюють захисну і охоронну функцію трудового 

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

самозахист є примусовим заходом у трудовому праві і в порівнянні із 

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

примусовим заходом, адже при його застосуванні реалізується принцип 

справедливості. 

Крім цього, у юридичній літературі дуже варіюють визначення 

самозахисту трудових прав. Цей інститут трудового права визначають як 

«дозволені законом однобічні дії зацікавленої особи, спрямовані на 

забезпечення недоторканності права та ліквідацію наслідків його 

порушення» [187, c. 34], і як «застосування самою уповноваженою особою 

передбачених законом заходів захисту своїх прав чи законних інтересів від 

посягання» [188, c. 389] або ж як «фактичні або юридичні дії працівника, 

спрямовані на припинення триваючого та дійсного правопорушення і (чи) 

зменшення його шкідливих наслідків, відповідних правопорушенню та 

мінімально необхідних для поставленої мети» [189, c. 235].  

Тобто з вищевикладеного можна зробити висновок про 

неоднозначність тлумачення і розуміння поняття «самозахист» серед вчених- 

правників. Проте у всіх зазначених нами позиціях науковці погоджуються з 

думкою, що це дії, які дозволені (передбачені, не заборонені) законом, тобто 

є правомірними діями, які мають особливу направленість – припинення 

порушення прав. Суперечливими, на нашу думку, є положення про 

однобічність таких дій, адже вони можуть бути спрямовані на всебічний 

захист не одного, а комплексу трудових прав працівника.  
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Відомий російський цивіліст Д.І. Мейєр писав про самозахист як про 

такий різновид захисту прав, при якому він здійснюється самим його 

володарем, на відміну від судового захисту, здійснюваного «органами 

державної влади». На думку вченого, самозахист допускається тільки «за 

винятком, коли допомога з боку держави може з’явитися занадто пізно». 

Відповідно до класифікації Д.І. Мейєра, самозахист включає в себе 

«самооборону» (самочинне відбиття посягань на право) і «самоуправство» 

(самочинне відновлення вже порушеного права) [190, c. 541]. На думку 

сучасних вчених І.М. Ваганової та В.І. Щербини, ця класифікація не втратила 

своєї значущості донині [19, с. 321]. 

Ми теж приєднуємося до думки цих науковців і зауважимо, що 

самозахист дійсно повинен бути винятковим примусовим заходом, коли 

працівник на певний момент не знаходить більше дієвих заходів захисту або 

вважає, що вирішення питання про припинення трудового правопорушення, 

яке спрямоване проти нього, може затягнутися. Самозахист у даному 

випадку може бути також найбільш оперативним способом впливу на 

роботодавця. 

Правове явище самозахисту найбільш ґрунтовно досліджується у 

вітчизняній науці трудового права у зв’язку з усвідомленням необхідності 

удосконалення механізмів захисту прав суб’єктів трудового права, наявністю 

прикладів трудових кодексів європейських держав, які законодавчо 

оформили інститут самозахисту в трудовому праві, на відміну від чинного 

Кодексу законів про працю України [13]. Слід зазначити, що останній все ж 

містить вказівки на певні заходи, які можна було б віднести до заходів 

самозахисту. Російськими науковцями у сфері трудового права 

висловлюються зауваження щодо віднесення самозахисту до способів 

захисту прав, оскільки форма та спосіб за своїм змістом та сутністю є 

різними поняттями. У той же час серед способів захисту цивільних прав 

змішано і форми, і способи [191, c. 240-244].  
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Це пояснюється тим, що у ст. 16 Цивільного кодексу України [12] 

передбачено як спосіб захисту визнання незаконними дій чи бездіяльності 

уповноважених органів та посадових осіб. Проте, на нашу думку, це 

фактично форма, а не спосіб. Те ж саме можна стверджувати і про 

нормативне регулювання в межах цивільного законодавства поняття 

«самозахист», яке втілює не одну, а комплекс юридичних процедур, що 

здійснюються конкретною особою, а тому, виходячи із положень нашого 

дослідження, повинне кваліфікуватися як форма захисту прав, а не як спосіб. 

Висловлюючи власну позицію з цього приводу, зазначимо, що форма, 

зазвичай, означає зовнішнє вираження певного явища. Крім цього, форми 

захисту трудових прав можна класифікувати за суб’єктом такого захисту 

(комісії з трудових спорів, суд, органи нагляду і контролю за додержанням 

трудового законодавства та ін.), де уповноважений орган має конкретні 

правові можливості для вирішення трудового спору і його рішення є 

юридично значущими. Дії ж працівника такими особливостями не 

характеризуються, що автоматично, на думку В.М. Андріїва, виокремлює 

такий захист в окремий вид [102, c. 232].  

У науці трудового права відсутнє всебічне комплексне дослідження 

самозахисту працівниками трудових прав. Термін «самозахист» 

використовується в різних галузях права: в кримінальному, 

адміністративному, цивільному праві та інших. У широкому сенсі під 

самозахистом розуміють будь-які дії особи, що володіє суб’єктивним правом, 

спрямовані на захист даного права від протизаконного порушення. У 

вузькому розумінні самозахист – це дії особи, спрямовані на припинення 

порушення і ліквідацію його наслідків. Багато в чому досягнення мети 

самозахисту трудових прав залежить від того, який спосіб самостійного 

захисту своїх прав обере працівник. У вітчизняній науці трудового права 

переважає підхід до самозахисту як до форми захисту прав. Такий висновок 

випливає із аналізу об’єкта, предмета та архітектоніки двох сучасних 
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наукових робіт [192], у яких здійснено відносно докладне дослідження 

самозахисту в трудовому праві. 

Отже, на підставі вищевикладеного пропонуємо визначати «самозахист 

трудових прав працівників» саме як форму, а не захід захисту [193, с. 46].  

В.В. Коробченко зазначає, що під самозахистом трудових прав слід 

розуміти систему заходів, реалізованих працівниками (їх представниками) у 

встановлених законом межах для попередження порушення або відновлення 

порушених належних їм трудових прав [194, с. 84]. 

У юридичній літературі наводиться приклад застосування 

«самозахисту трудових прав», який лише підтверджує зазначену нами вище 

сентенцію. Зокрема у разі порушення трудових прав працівник має право 

використати таку форму самозахисту як відмова від дорученої роботи. Так, 

відповідно до ч. 5 ст. 153 Кодексу законів про працю України [13] працівник 

має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича 

ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його 

оточують, і навколишнього середовища. Ч. 3 ст. 43 Конституції України 

забороняє використання примусової праці. Статті 38 та 47 Кодексу законів 

про працю України надають працівникові можливість, незалежно від видання 

наказу про звільнення, припинити роботу після закінчення двотижневого 

строку попередження про звільнення за власним бажанням. 

Дійсно, інколи працівник може сам захистити свої трудові права і це не 

пов’язано з діяльністю професійних спілок чи органів, покликаних 

вирішувати трудові спори. У наведених нами вище випадках працівник з 

метою захисту своїх трудових прав не звертається до інших суб’єктів 

трудового права, він самостійно відстоює визначені в законі свої соціально-

трудові можливості. Звичайно, якщо працівник відмовляється від виконання 

роботи, не передбаченої трудовим договором (контрактом), а також від 

виконання роботи, яка безпосередньо загрожує його життю чи здоров’ю, 

роботодавець не повинен перешкоджати йому у здійсненні самозахисту 

трудових прав. На думку В.М. Андріїва, самозахист працівниками своїх 
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трудових прав може здійснюватися не лише шляхом відмови в певних 

випадках від виконання роботи, а й у формі їх відстоювання безпосередньо 

перед роботодавцем [102, с. 229]. Така форма самозахисту трудових прав 

спостерігається у випадку, коли працівник не бажає звертатися за захистом 

своїх прав до інших суб’єктів трудового права, а натомість сам відстоює 

свою «правоту» перед роботодавцем.  

Натомість у вітчизняній цивілістиці самозахист розглядається не як 

форма захисту прав, а як різновид правового примусу [188, с. 413]. 

 Однак потрібно знати межі такого захисту, тому що в іншому випадку 

працівник сам може стати правопорушником [195, с. 6]. Так, як ми зазначали 

вище, самозахист повинен здійснюватися винятково за допомогою 

правомірних дій – не заборонених, передбачених, дозволених законом. 

Важливо, щоб працівник діяв за принципом «дозволено, що прямо 

передбачено», а не самостійно визначати межі впливу на роботодавця. В 

іншому випадку за юрисдикційною формою захисту трудових прав у 

майбутньому він може мати як правовий статус потерпілого, так і виступати 

особою, що вчинила дисциплінарний проступок або була притягнена до 

іншого виду юридичної відповідальності. 

З точки зору В.І. Щербини, самозахист необхідно розглядати як 

самостійний специфічний різновид заходів захисту трудових прав. Трудове 

право вже зараз дозволяє працівнику в деяких випадках самостійно вживати 

заходів самозахисту, направлених на здійснення своїх законних прав та 

інтересів [113, c. 240]. 

Погоджуючись загалом із викладеною позицією, зауважимо, що, на 

нашу думку, зараз самозахист виступає не заходом захисту як одиничною 

дією або продовжуваною дією, а саме як різновид індивідуальних форм 

захисту трудових прав працівників. Дане твердження ми обґрунтовуємо тим, 

що поняття «форма захисту» є набагато ширшим за змістом, ніж захід 

захисту, адже воно може включати серію таких заходів захисту, а крім цього 

ще й способи захисту. 
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Тож з урахуванням всього вищевикладеного можна надати авторське 

визначення досліджуваного поняття. Отже, самозахист трудових прав –  це 

різновид індивідуальної форми захисту трудових прав працівників, 

врегульований нормами трудового права, правомірної, самостійної та 

ініціативної діяльності працівника щодо захисту його трудових прав та 

законних інтересів у процесі реалізації права на працю з метою запобігання, 

припинення порушень трудових прав, а також ліквідації їх наслідків. 

Виявляється необхідним виділити ознаки самозахисту.                               

Т.Ю. Баришнікова визначає такі ознаки самозахисту трудових прав: 

1) здійснення самозахисту можливо тільки з приводу порушеного 

права;  

2) за своєю природою він є захистом суб’єктом трудового права своїх 

прав і інтересів; 

3) самозахист здійснюється діями особи, права якої дійсно  

або уявно порушені;  

4) самозахист трудових прав та інтересів працівником повинен бути 

спрямований на вирішення трудового конфлікту, на забезпечення 

недоторканності права, припинення порушення, ліквідацію наслідків даного 

порушення;  

5) самозахист здійснюється у формах, не заборонених законодавством і  

судовою практикою;  

6) право на самозахист не є абсолютним, самозахист не повинен 

виходити за межі дій, необхідних для припинення правопорушення, і 

повинен бути співмірним порушенню;  

7) самозахист здійснюється в односторонньому порядку (тобто тільки 

особою, права якої порушено, без звернення до компетентних органів);  

Таким чином, самозахист є одним із способів, який входить у загальне 

поняття захисту трудових прав [17, с. 153]. 

Ми вважаємо, що чим вища правова культура, тим аргументованішими 

будуть докази працівника щодо захисту своїх прав перед роботодавцем. 
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Роботодавець, у свою чергу, керуючись принципом поваги до людської 

гідності, не має права жодним чином тиснути на працівника чи загрожувати 

йому застосуванням санкцій з приводу того, що останній відстоює свої права. 

Однак в умовах сучасного українського суспільства, коли рівень 

правової культури відверто низький, можливість запровадження самостійної 

індивідуальної форми захисту не дозволяє працівнику самостійно і 

незалежно відстоювати свою позицію перед роботодавцем. Так, якщо 

працівник стане дедалі більше цікавитися положеннями Кодексу законів про 

працю України, то роботодавці матимуть на це одну, але дієву відповідь – 

погрозу звільнення. Відтак самозахист може стати дієвою формою захисту 

трудових прав, на нашу думку, за умов: 1) чіткого визначення самозахисту в 

законодавстві; 2) встановлення способів самозахисту; 3) встановлення меж 

його здійснення.  

Проте з деякими із зазначених ознак ми погодитися не можемо 

стосовно українського інституту самозахисту трудових прав працівників. 

Зокрема самозахист не може здійснюватися у разі так званого «уявного» 

порушення, таке порушення має бути очевидним для працівника і трудового 

колективу, адже порушення повинно залежати від об’єктивних факторів. 

Окрім того, ми не погоджуємося з позицією, що самозахист здійснюється 

винятково працівником без залучення компетентних органів. Свою точку 

зору з даного приводу ми обґрунтуємо далі. 

Проведенний аналіз свідчить, що в деяких позиціях науковці у сфері 

трудового права стосовно ознак інституту самозахисту в трудовому праві 

одностайні. Варто на основі досліджених ознак виокремити власні ознаки 

самозахисту трудових прав працівників. 

По-перше, здійснення самозахисту є реакцією на протиправну дію або 

бездіяльність і можливо тільки після порушення права або під час його 

порушення. По-друге, самозахист здійснюється силами самого потерпілого. 

По-третє, особа, яка здійснює самозахист, в момент його здійснення 

позбавлена можливості звернутися до компетентних органів за захистом 
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свого права, оскільки застосування заходів самозахисту в даній обстановці 

буде більш дієвим, наприклад, у разі відмови від виконання роботи, що 

безпосередньо загрожує його життю і здоров’ю. По-четверте, самозахист 

повинен бути співмірним порушенню. По-п’яте, самозахист не повинен 

виходити за межі дій, необхідних для припинення правопорушення.                    

По-шосте, інститут самозахисту не має своїм джерелом відносини влади-

підпорядкування. По-сьоме, самозахист працівником свої трудових прав 

негативно впливає на правове становище іншої сторони трудових 

правовідносин. По-восьме, він полягає у дії або бездіяльності, змістом яких, 

як правило, є передбачений законом відступ від звичайних правил поведінки 

у трудових відносинах, що пов’язаний із безпосереднім примусовим впливом 

на іншу сторону правовідносин. По-дев’яте, мета самозахисту – припинення 

або попередження порушення трудових прав працівника, його свобод та 

законних інтересів. На нашу думку, особливістю самозахисту трудових прав 

в цьому контексті є те, що наявні в чинному трудовому законодавстві заходи 

самозахисту спрямовані лише на припинення або недопущення порушення 

прав. Проте в перспективі можливе запровадження і таких заходів, що 

матимуть відновлювальну (компенсаційну) мету. По-десяте, це індивідуальна 

форма захисту трудових прав працівника, оскільки саме від його ініціативи 

залежить, чи буде припинено, попереджено порушення його трудових прав у 

процесі реалізації права на працю. 

Окреслені нами ознаки очевидно визначають неюрисдикційність цієї 

індивідуальної форми захисту трудових прав. Але її слід розуміти не як 

ознаку, а саме як особливість самозахисту трудових прав працівників. Крім 

цього, на думку М.В. Лушнікової та А.М. Лушнікова, вирішення трудових 

конфліктів зусиллями сторін якраз і характеризує неюрисдикційну форму 

захисту як таку [196, с. 346].  

Розглядаючи особливості самозахисту саме в межах трудового права, 

зазначимо, що оскільки трудові правовідносини носять договірний характер, 

це передбачає певну свободу дій суб’єктів, у тому числі і можливості 
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вимагати певної поведінки від зобов’язаної сторони і використання заходів 

захисту своїх суб’єктивних прав. Погоджуємося з думкою С.Ю. Головіної, 

яка вказує, що захист трудових прав громадян повинен бути забезпечений 

примусовою силою держави, включаючи судову владу і можливості 

спеціального органу з нагляду за дотриманням трудового законодавства – 

інспекції праці. Але з урахуванням ситуації, що сталася, коли кількість 

порушень трудових прав працівників зростає, а суди не можуть впоратися з 

величезним потоком позовів, якраз самозахист може стати однією з гарантій 

реалізації трудових прав громадян. Правовому нігілізму роботодавців 

необхідно протиставити можливість працівника самому (всупереч волі 

іншого суб’єкта трудових правовідносин) здійснювати свої законні права 

[197, c. 55-56]. 

Це означає, що необхідно підвищувати авторитет застосування 

самозахисту працівником у відносинах з роботодавцем, щоб останній тільки 

за наявності попередження працівника сам прагнув ліквідувати порушення і 

відновити стан працівника до порушення і таким чином мав можливість у 

майбутньому уникнути виробничих збитків. Тому вважаємо, що слід 

закріпити можливість працівника приймати в межах підприємства однобічні 

розпорядження щодо роботодавця, які б мали стосовно останнього юридичну 

силу. 

 Ще однією особливістю самозахисту трудових прав є характер 

правового примусу, який застосовується в межах цієї форми захисту 

трудових прав працівників [198, с. 72]. На нашу думку, примус в даному 

інституті набуває дещо специфічного виразу. Оскільки працівник не має 

владних повноважень щодо роботодавця, він не може покласти на останнього 

додатковий обов’язок або позбавити його певного права, тобто не може 

застосувати класичні моделі примусових заходів. Аналіз таких заходів, які 

відносять до самозахисту (відмова від виконання роботи, одностороннє 

розірвання трудового договору працівником), свідчить про те, що 

примусовий характер заходів самозахисту проявляється в тому, що працівник 
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правомірно не виконує свої обов’язки і саме таким чином негативно впливає 

на сферу правових благ роботодавця. 

Науковцями відзначається ряд переваг даної форми захисту трудових 

прав. По-перше, до таких переваг відноситься простота, оперативність 

швидкість досягнення результату, економність застосованого заходу, 

ефективність [67, c. 9]. По-друге, до цього переліку можна віднести 

результативність і низький рівень конфліктності, адже працівник не 

звертається до юрисдикційних органів, а створює ситуацію, за якої 

роботодавцю стає невигідним порушення прав працівника.  

До недоліків самозахисту трудових прав працівників, на нашу думку, 

можна віднести: 1) відсутність законодавчого закріплення визначення 

самозахисту трудових прав; 2) відсутність дієвого правового механізму 

реалізації права на самозахист; 3) наявність загрози звільнення при 

використанні працівником такої форми захисту; 4) через відносини 

підпорядкування роботодавцю працівник не має змоги довести поза 

юрисдикційним порядком обґрунтованість застосування самозахисту, 

наприклад, відмови від виконання роботи. 

Зважаючи на природну потребу людини у здійсненні заходів по 

самозбереженню та захисту власних інтересів, свого життя та здоров’я, 

самозахист у трудовому праві є цілком логічним явищем. Так, у науці 

зазначалося, що «будь-яка небезпека, яка загрожує життю та тілесній 

недоторканності, примушує особу вдаватися до оборони. Сама природа, яка 

дала людині життя і вселила їй прагнення до самозбереження, бажає цієї 

боротьби. Але на відміну від тварини, у людини цей акт набуває правової 

форми. Людина усвідомлює, що має право і повинна боротися. Заперечення і 

зменшення права на оборону означає зведення людини до рівня тварини. 

Право на оборону поширюється на захист усього, що має особа, тому що 

захистом будь-яких своїх благ особа захищає своє певне я» [199, c. 87]. Про 

те, що самозахист прав є природним і фактично імперативним правом, 

науковці заговорили недавно і у зв’язку з таким визнанням його норми 
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починають втілюватися саме у трудовому законодавстві. Зокрема у ст. 120 

проекту Трудового кодексу України [123] вказується, що звільненню 

працівників з підстав, передбачених статтями 98, 104, 105 цього Кодексу, 

повинно передувати надання їм можливості надати докази щодо рівня 

кваліфікації, продуктивності праці, сумлінного ставлення до виконання 

трудових обов’язків, правомірності своїх дій чи бездіяльності, дати 

пояснення з приводу допущених порушень чи неналежного виконання 

трудових обов’язків. 

Дана норма, на нашу думку, свідчить про те, що працівнику надаються 

можливості довести необґрунтованість звернення на нього заходів стягнення 

роботодавцем і таким чином захистити свої права. Однак негативним є те, що 

навіть у доопрацьованому проекті Трудового кодексу України не міститься 

поняття самозахисту трудових прав працівників. Тому пропонуємо включити 

у Проект те поняття самозахисту, яке було надано нами вище. 

На нашу думку, така позиція суб’єктів законодавчої ініціативи 

пов’язана передовсім з тим, що здебільшого і вчені, і практики у сфері 

трудових правовідносин схиляються до того, що самозахист є більше 

винятком, аніж правилом. Наприклад, В.П. Воложанін зазначав, що в умовах 

пануючої тоді концепції державного захисту всіх сфер життя людини захист 

особою своїх прав самостійно шляхом застосування власних сил є більше 

винятком, тобто представляє собою окрему форму реалізації права на захист 

в особливому порядку, коли складаються настільки надзвичайні обставини, 

що можливо застосувати тільки таку форму як виняток [9, c. 49].  

У той же час, В.М. Скобєлкін вказує на існування серед юридичних 

гарантій трудових прав такого їх складового елементу як можливість 

власними силами та самостійними діями реалізовувати закріплені 

правомочності та захищати свої інтереси [200, c. 89].  

З вищевикладеного випливає, що працівник реалізовує правомочності, 

якими він наділений трудовим законодавством та в договірному порядку з 

метою самозахисту лише за умов, якщо необхідні заходи оперативного 
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впливу на роботодавця, що стимулюватимуть дотримання останнім трудових 

прав та законних інтересів працівника. Такі заходи здійснюються тоді, коли 

шляхом переговорів спір владнати неможливо. Так, ми з цього приводу 

зазначали про обов’язкове повідомлення працівником роботодавця про 

застосування самозахисту. Тобто повинна бути дотримана стадійність 

здійснення самозахисту. 

 Визначивши поняття, ознаки, особливості, переваги та недоліки 

інституту самозахисту трудових прав працівника як самостійної форми 

захисту, звернемо увагу на його ще одну особливість – відмежування саме 

індивідуальної форми самозахисту від колективної. У цьому контексті                

В.М. Андріїв зазначає, що самозахист можливо вчиняти двома способами: 

індивідуально та колективними діями. Зокрема така форма самозахисту як 

індивідуальна здійснюється працівником особисто. Самозахист у 

колективній формі – це самозахист, здійснюваний колективними діями 

працівників [102, c. 234]. При цьому до колективних форм захисту                        

В.М. Андріїв відносить і самозахист трудових прав працівника через 

професійні спілки. Автор дослідження пояснює це тим фактом, що 

професійні спілки створюються для захисту трудових прав працівників, а 

також тим, що індивідуальні трудові права професійні спілки захищають 

тільки своїх членів, тобто це орган, утворений працівниками, і тому він 

захищає права тих же працівників, задля захисту прав та інтересів яких він 

створений [102, c. 234-235].  

Оскільки в даній роботі ми розглядаємо саме індивідуальну форму 

самозахисту трудових прав працівників, то зазначимо, що кількість випадків, 

за яких працівник може особисто захистити свої трудові права є досить 

обмеженою.  

Водночас, потрібно враховувати, що така ознака самозахисту як захист 

тільки своїх прав шляхом самозахисту не властива йому як правовому явищу. 

Зокрема і у Цивільному кодексі України [12] не зроблено акцент на тому, що 

уповноважена особа захищає саме свої права. Потрібно також зазначити, що 
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поняттям «самозахист» робиться акцент не на об’єкті захисту, тобто на тому, 

чиї права захищаються, а на суб’єкті, тобто на тому, хто захищає – 

уповноважений державою орган, що має відповідні повноваження та 

юрисдикцію на відновлення прав із можливістю правового примусу чи 

уповноважена особа своїми діями без звернення до такого органу. Тому не 

можемо погодитися з позиціями науковців, згідно з якими «допущення до 

самозахисту прав третіх осіб перетворить самозахист на колективний захист» 

[201, c. 365], або «коли особа чинить дії щодо захисту іншої особи, 

самозахист її відсутній» [202, c. 152]. 

Слід підтримати позицію Ю.Г. Басіна, що самозахистом вважаються не 

лише дії уповноваженої особи щодо захисту, безпосередньо звернені на 

порушника, але й дії, що виконауються на її вимогу іншими особами 

(органами), які не розглядають спір між сторонами (безспірне списання 

заборгованості) [203, c. 8].  

Отже, на основі вищ викладеного можна зробити висновок про те, що 

індивідуальний самозахист можливий із залученням інших органів 

неюрисдикційного характеру. 

Розглянемо особливості способів самозахисту трудових прав 

працівників. З аналізу всіх джерел, що нами були використані, ми 

консолідували існуючі позиції і запропонували власні способи реалізації 

самозахисту в трудовому праві. До них належать такі: 

1) відмова від виконання певної роботи, яка не обумовлена 

трудовим договором або яка загрожує життю та здоров’ю працівника, або яка 

є незаконною, або для виконання якої роботодавцем не створено безпечних 

умов праці, або якщо працівник не отримує заробітну плату за свою роботу, 

або якщо працівникові не надають днів належної йому відпустки без 

поважних причин;  

2) проведення переговорів із роботодавцем щодо порушеного права 

з вимогою усунути це порушення; 
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3) відмова від виходу на роботу у зв’язку з невиплатою заробітної 

плати, у тому числі частковою;  

4) відмова від виконання незаконних розпоряджень роботодавця; 

5) відмова від надання пояснень при притягненні до дисциплінарної 

відповідальності, матеріальної відповідальності, а також від дачі свідчень з 

трудових справ проти своїх близьких;  

6) відмова від направлення у відрядження, коли відповідно до 

законодавства таке направлення може відбутися тільки з письмової згоди 

працівника. У даному випадку самозахист здійснюється шляхом відмови від 

надання письмової згоди на направлення у відрядження;  

7) відмова від виконання надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові 

та неробочі дні, до яких працівник залучається з порушенням законодавства, 

а також від дострокового виходу з відпустки, крім обставин чітко визначених 

трудовим законодавством;  

8) відмова від надання представникам роботодавця документів і 

відомостей, які не стосуються виконуваної ним трудової функції і подання 

яких не передбачено чинним законодавством; 

9) припинення виходу на роботу після закінчення двотижневого 

строку попередження при звільненні за власним бажанням, після чого 

роботодавець зобов’язаний оформити звільнення належним чином;  

10) відмова від отримання трудової книжки, внесений запис в яку не 

відповідає законодавству про працю. У зв’язку з цим у роботодавця виникає 

обов’язок з видачі працівникові дубліката трудової книжки без внесення 

записів, які не відповідають законодавству, він також може звернутися до 

суду із заявою про зобов’язання працівника отримати трудову книжку, якщо 

вважає, що запис відповідає законодавству. 

Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися із розвитком 

правового регулювання трудових правовідносин. 

Відзначимо, що в розвинених країнах, де повага до честі та гідності 

людини є пріоритетом суспільних відносин, передбачено право працівника 
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відмовитись від роботи на підставі образи, нанесеної йому роботодавцем, до 

моменту, коли останній не вибачиться та не компенсує моральну шкоду 

працівникові [204, c. 177]. На жаль, розвиток української культури та рівень 

спілкування (що можна спостерігати навіть у рядах представників вищої 

влади в країні) поки що не дозволяє наполягати на закріпленні такого права 

за працівниками в Україні, оскільки спочатку спочатку потрібно забезпечити 

повагу оточуючих до особистості на рівні свідомості та культури 

спілкування.  

Отже, особливості способів самозахисту трудових прав полягають у 

цілеспрямованому впливові працівника на роботодавця шляхом застосування 

певних психологічних методів і шляхом переговорів. 

Наступне питання, яке необхідно дослідити в межах нашої наукової 

роботи, є особливості меж самозахисту трудових прав працівників. У 

словнику української мови поняття «межа»  трактується як: 1) границя;                   

2) простір, обмежений чим-небудь; 3) допустима норма чого-небудь 

дозволенного; 4) останній, крайній ступінь [59, c. 667]. В.М. Андріїв 

визначив такі межі самозахисту:  

1) відповідність учинюваних дій порушуваному праву. Застосовувані 

заходи не повинні перевищувати межі самозахисту, вони мають бути 

адекватними та співвідносними з рівнем порушення права. Звичайно, що 

оцінку порушення права працівник здійснює самостійно, тим більше вона 

здійснюється під впливом емоцій (образи, за те, що його несправедливо 

відправляють у відпустку, чи за те, що він доволі старанно працює, а йому не 

виплачують заробітну плату), тому говорити про адекватність використання 

заходів самозахисту трудових прав працівником вкрай важливо, оскільки в 

описаній ситуації самозахист балансує на межі між дійсним правомірним 

захистом прав та самоуправством. Правову оцінку вчинюваним працівником 

діям може дати суд у разі звернення роботодавця до нього зі скаргою на дії 

працівника [102, c. 237-238]; 
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2) самозахист має бути спрямований на досягнення мети – усунення 

порушення права або запобігання такому порушенню, чи усунення перешкод 

в його реалізації. Самозахист не може мати на меті зміну умов праці, якщо 

вони відповідають законним вимогам та були обумовлені трудовим 

договором, не може бути спрямованим на задоволення політичних, 

економічних чи інших інтересів працівника; 

3) самозахист має розпочинатися тільки після обов’язкового 

попередження роботодавця про застосування заходів самозахисту. У разі, 

якщо роботодавець погодився негайно усунути перешкоди та сприяти 

працівникові в реалізації та користуванні належним йому правом, здійснення 

самозахисту дозволяється тільки до моменту виникнення реальної 

можливості користування своїм правом; 

4) самозахист має припинятися одразу ж після задоволення вимог 

працівника. З моменту досягнення мети самозахисту працівник зобов’язаний 

розпочати роботу [102, c. 239]. 

Застосування таких способів самозахисту відповідає вимозі взаємності 

та пропорційності. Критерій пропорційності способу захисту допущеному 

порушенню є оціночним, він залежить від конкретних обставин справи. 

«Співмірність», як і будь-яке оціночне поняття, уточнюється в процесі 

правозастосування, що дає правозастосовній особі можливість вільного 

розсуду, вільної оцінки факторів. У цьому зв’язку «співмірність» не може 

бути формалізована, конкретизована на рівні закону. Вищі судові інстанції у 

цьому зв’язку повинні роз’яснити, що самозахист не може бути визнаний 

правомірним, якщо він не відповідає способу і характеру порушення.  

Отже, оскільки самозахист трудових прав працівників може межувати 

із самоуправством, то щоб запобігти звільненням обґрунтованим і 

необґрунтованим, необхідно працівнику знати межі, за які не можна 

переступати у відносинах з роботодавцем. 

Вважаємо, що самозахист трудових прав працівників виступає чи не 

найбільш доступною формою захисту прав. У зв’язку з цим, якщо шляхом 
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здійснення заходів самозахисту трудових прав працівникові не вдалось 

відстояти перед роботодавцем свої трудові права, свободи чи законні 

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

органів, уповноважених на нагляд і контроль за виконанням трудового 

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

працівниками своїх прав має знайти відображення в новому Трудовому 

кодексі України. 

Самозахист трудових прав необхідно відрізняти від страйку, який являє 

собою відмову виконувати трудові обов’язки (повністю або частково) з 

метою вирішення колективного трудового спору, тобто є способом 

вирішення колективного трудового спору і спрямований на відстоювання 

колективних інтересів чи колективних прав. Право на самозахист 

реалізується працівником самостійно. Поряд з використанням права на 

самозахист працівник може звернутися до органів з нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства або ж до суду, інших органів.  

Якщо ж переведення здійснюється відповідно до законодавства, 

наприклад, роботодавець використовує своє право на тимчасове переведення 

в разі катастрофи природного або техногенного характеру, виробничої аварії, 

нещасного випадку на виробництві, пожежі, повені, землетрусу, епідемії і в 

будь-яких виняткових випадках, що ставлять під загрозу життя чи нормальні 

життєві умови всього населення або його частини і при цьому умови не 

змінюються, працівник не має права відмовитися від виконання роботи.  

Відразу ж після виплати заробітної плати, видання наказу про 

поновлення на попередній роботі, видачі засобів індивідуального та 

колективного захисту тощо працівник зобов’язаний приступити до 

виконання трудових обов’язків.  

На нашу думку, необхідно створити окремий правовий масив норм 

інституту самозахисту трудових прав працівників, щоб відобразити систему 

трудовому права у системі трудового законодавства. Пропонуємо закріпити у 

проекті Трудового кодексу норми наступного змісту: 
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 «1. Самозахист трудових прав працівників – це правомірна, самостійна 

та ініціативна діяльность працівника щодо захисту його трудових прав та 

законних інтересів у процесі реалізації права на працю з метою запобігання, 

припинення порушень трудових прав, а також ліквідації їх наслідків. 

2. Способами самозахисту є: 1) інформування роботодавця про загрозу 

порушення трудових прав працівників; 2) відмова від виконання робіт, не 

передбачених трудовим договором; 3) відмова від виконання робіт, які 

загрожують життю і здоров’ю працівника, крім випадків, передбачених 

трудовим законодавством. 

3. Самозахист можливо здійснювати лише після попередження 

працівником роботодавця про наявність загрози порушення або порушення 

трудових прав і закінчувати із усуненням загрози порушення або порушення, 

яке вже відбулося. 

4. Застосування до працівників будь-яких заходів відповідальності за 

здійснення ними самозахисту в межах норм трудового законодавства, 

колективних договорів і трудового договору забороняється». 

5. У процесі здійснення самозахисту працівниками забороняється 

прямо чи опосередковано обмежувати їх трудові права і свободи».  

Реалізація працівниками права на самозахист більшою мірою 

забезпечується контрольно-наглядовими органами. Контроль можна 

визначити як управлінську діяльність, пов’язану з проведенням дій і заходів 

щодо дотримання вимог, встановлених нормативно-правовими актами, 

втручанням в господарську діяльність підконтрольного об’єкта та видачею 

обов’язкових приписів, у тому числі пов’язаних з відміною або зміною 

правових актів підконтрольних органів. Нагляд у трудовому праві – це 

постійно здійснювана діяльність державних органів з перевірки законності 

прийнятих роботодавцем локальних нормативних актів, що проводиться без 

втручання в господарську діяльність піднаглядного об’єкта [205, c. 186]. 

Отже, на підставі всього вищевикладеного можна зробити висновок 

про існування безлічі особливостей, які дозволяють виокремити самозахист 
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трудових прав у самостійну індивідуальну форму захисту. Серед таких 

особливостей основними є: 1) активні дії працівника для самозахисту;                    

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

самозахисту; 4) специфічні об’єкти захисту – потенційно порушені чи 

порушені права працівника; 5) відсутність належного законодавчого 

закріплення самозахисту трудових прав працівників на рівні Кодексу законів 

про працю, проекту Трудового кодексу України; 6) недостатність 

теоретичного осмислення самозахисту трудових прав працівників і 

роботодавців; 7) відсутність чіткого тлумачення різниці між самозахистом та 

страйком; 8) неясність розмежування індивідуального і колективного 

самозахисту тощо. 

Виходячи з усього вищевикладеного, можемо зробити висновок, що 

кожен працівник має право на захист своїх прав і свобод, а також інтересів, 

які охороняються і гарантуються державою. Тому, якщо чинним трудовим 

законодавством не передбачено певний вид трудової діяльності, яка може 

поставити особу в положення, небезпечне для життя і здоров’я, або особі 

доводиться виконувати роботу, що представляє небезпеку для життя і 

здоров’я, не передбачену його трудовими обов’язками, якщо ці обов’язки не 

обумовлені прямо законодавством про працю, працівник має право на 

самозахист, тобто невиконання відповідної роботи. Не варто забувати, що всі 

гарантії та права зберігаються за працівником в повному обсязі тільки в тому 

випадку, якщо він письмово попередив роботодавця або його уповноважених 

осіб. 

 

Висновки до Розділу 2: 

1.Ознаки індивідуальних форм захисту трудових прав:                               

1) виникають саме в межах охоронних індивідуальних правовідносин у 

трудовому праві; 2)  мають обмежене кола суб’єктів (працівник і 

роботодавець); 3) їх мета – запобігання порушенню, усунення порушення, 

поновлення та ліквідація наслідків порушених трудових прав; 4) мають 
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особливі підстави застосування; 5) хатактеризуються: а) двосторонність;                 

б) багатоваріантністю; в) стабільністю; г) наявністю ускладнених трудових 

правовідносин, мають інші ознаки, оскільки перелік зазначених нами 

характеристик індивідуальних форм захисту не є вичерпним. 

2. Індивідуальна форма захисту трудових прав працівників – це 

комплекс способів, засобів і заходів індивідуального (організаційного і 

функціонального) характеру, що втілені в юридичних процедурах, які 

здійснюються суб’єктом захисту безпосередньо, ініціативно і спрямовані на 

захист порушених, невизнаних і оспорюваних суб’єктивних трудових прав 

працівників як суб’єктів трудових правовідносин. Види індивідуальних форм 

захисту трудових прав працівників: 1) суто індивідуальний захист 

(самозахист); 2) загальний індивідуальний захист у порядку розгляду 

індивідуальних трудових спорів; 3) форми, які можуть бути як 

індивідуальними, так і колективними (судовий захист тощо); 4) особливий 

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

в індивідуальній формі захисту трудових прав (працівники органів 

внутрішніх справ тощо). 

Фактори впливу на визначення місця індивідуальних форм захисту 

трудових прав у системі права України: недоліки чинного трудового 

законодавства: прогалини, протиріччя, подвійність розуміння окремих 

статей, порушення термінології, юридичної техніки, значна кількість 

підзаконних актів тощо; незнання працівником повною мірою своїх трудових 

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

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

роботодавців у сфері трудового права, в тому числі неправильне розуміння 

порядку виконання вимог норм трудового права; впевненість роботодавця, 

що порушення трудових прав працівників не будуть виявлені наглядово-

контрольними органами в сфері контролю за дотриманням виконання 

роботодавцем трудового законодавства, безкарність та незначні санкції за 

правопорушення; свідоме порушення чинного трудового законодавства 
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роботодавцем з метою збільшення свого прибутку, а також інші причини 

пов’язані з розвитком нашої економіки. 

4. Місце індивідуальних форм захисту трудових прав працівників – це 

їх своєрідна ніша у системі права; роль – це їх вияв у поведінці суб’єкта-

захисника і підзахисного; значення – це важливість існування таких форм для 

суспільства взагалі і аргументи на користь і проти такого твердження. 

5. Суттєві ознаки індивідуальних способів захисту трудових прав: 

1) багатосторонність таких способів, їх направленість на 

забезпечення виконання обов’язку однієї сторони перед іншою; 

2) застосовуються уповноваженими на те суб’єктами 

(компетентними органами і установами, працівником та/або його 

представником); 

3) способи захисту можуть бути як немайнового, так і майнового 

характеру; 

4) способи захисту додаткових обов’язків для уже зобов’язаного 

суб’єкта не створюють; 

5) можуть застосовуватися як поряд із заходами відповідальності, 

так і постфактум; 

6) порядок їх застосування спрощений, що означає неускладненість 

процедури їх застосування певними обмеженнями майнового і немайнового 

характеру; 

7) мають тісний зв’язок із особистістю працівника, оскільки він 

самостійно обирає який спосіб застосовувати у кожному конкретному 

випадку, тобто це означає добровільність способів захисту трудових прав 

працівника; 

8) призначені для припинення аномалії у трудових правовідносинах, 

відновлення нормальних правових зв’язків шляхом спонукання суб’єкта до 

виконання раніше покладеного, але не виконаного обов’язку; 

9) головна їх функція – це припинення і ліквідація наслідків 

правопорушення. 
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6. Види індивідуальних способів захисту трудових прав працівників: 1) 

за критерієм правового регулювання захисту трудових прав: а) передбачені 

трудовим законодавством, колективними та трудовими договорами 

(визнання недійсними умов колективних договорів і договорів про працю, які 

погіршують становище працівників, порівняно із законодавством України 

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

попередній роботі незаконно звільнених або переведених на іншу роботу 

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

формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не 

відповідає чинному законодавству (ч. 3 ст. 235 Кодексу законів про працю 

України); допуск до роботи незаконно відсторонених від неї працівників (ст. 

4 Кодексу законів про працю України); стягнення на користь працівників 

невиплачених їм підприємством сум заробітної плати та інших належних сум 

без обмеження будь-яким строком (ст. 238 Кодексу законів про працю 

України; компенсація працівникові витрат, яких він зазнав виконуючи 

обов’язок щодо вживання заходів до запобігання шкоді, що загрожувала 

майну підприємства, установи, організації (ч. 2 ст. 131 Кодексу законів про 

працю України – перелік невичерпний); б) передбачені цивільним 

законодавством (визнання права, припинення дії-порушення, поновлення 

права, примусове виконання обов’язку, припинення правовідносин, зміна 

правовідносин та ін.); 2) за критерієм динаміки відносин захисту: а) способи 

захисту, які відновлюють попередній стан працівника; б) способи захисту, які 

направлені на примусове виконання обов’язку; 3) за критерієм суб’єкта 

захисту: а) способи захисту, що здійснюються за участю суду, наприклад 

поновлення на роботі; б) способи захисту, що здійснюються за участю 

професійної спілки (ненадання згоди на звільнення працівника у випадках, 

передбачених трудовим законодавством та інші способи); в) способи захисту, 

що здійснюються за участю медіатора (винятково у випадках, коли він 

виступає в інтересах працівника); г) способи захисту, що здійснюються за 

участю омбудсмана; ґ) способи захисту, що здійснюються за участю 
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дипломатичних і консульських установ; д) способи захисту, що 

здійснюються за участю адміністративних органів винятково у випадках 

безпосереднього звернення до них працівника, якщо рішення в цьому органі 

приймаються одноосібно. 

7. Ознаки самозахисту трудових прав працівників: 

1) здійснення самозахисту є реакцією на протиправну дію або 

бездіяльність і можливе тільки після порушення права або під час порушення 

права;  

2) самозахист здійснюється силами самого потерпілого;  

3) особа, яка здійснює самозахист, в момент його здійснення 

позбавлена можливості звернутися до компетентних органів за захистом 

свого права, оскільки застосування заходів самозахисту в даній обстановці 

буде більш дієвим, наприклад, у разі відмови від виконання роботи, що 

безпосередньо загрожує його життю і здоров’ю;.  

4) самозахист повинен бути співмірним порушенню;  

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

припинення правопорушення;  

6) інститут самозахисту не має своїм джерелом відносини влади-

підпорядкування;  

7) самозахист працівником свої трудових прав негативно впливає на 

правове становище іншої сторони трудових правовідносин;  

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

передбачений законом відступ від звичайних правил поведінки у трудових 

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

сторону правовідносин;  

9) мета самозахисту – припинення або попередження порушення 

трудових прав працівника, його свобод та законних інтересів;  

10) це індивідуальна форма захисту трудових прав працівника, 

оскільки саме від його ініціативи залежить, чи буде припинено, попереджено 

порушення його трудових прав у процесі реалізації права на працю. 
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8. Cамозахист трудових прав – це різновид індивідуальної форми 

захисту трудових прав працівників, врегульованої нормами трудового права, 

правомірної, самостійної та ініціативної діяльності працівника щодо захисту 

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

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

їх наслідків. 

9. Переваги самозахисту – результативність і низький рівень 

конфліктності, простота, оперативність швидкість досягнення результату, 

економність застосованого заходу, ефективність. Недоліки:  1) відсутність 

законодавчого закріплення визначення самозахисту трудових прав;                        

2) відсутність дієвого правового механізму реалізації права на самозахист;               

3) наявність загрози звільнення при використанні працівником такої форми 

захисту; 4) через відносини підпорядкування роботодавцю працівник не має 

змоги довести поза юрисдикційним порядком обґрунтованість застосування 

самозахисту, наприклад, відмови від виконання роботи. 

10. Запропоновано відобразити у проекті Трудового кодексу норми 

наступного змісту: 

«1. Самозахист трудових прав працівників – це правомірна, самостійна 

та ініціативна діяльність працівника щодо захисту його трудових прав та 

законних інтересів у процесі реалізації права на працю з метою запобігання, 

припинення порушень трудових прав, а також ліквідації їх наслідків. 

2. Способами самозахисту є: 1) інформування роботодавця про загрозу 

порушення трудових прав працівників; 2) відмова від виконання робіт, не 

передбачених трудовим договором; 3) відмова від виконання робіт, які 

загрожують життю і здоров’ю працівника, крім випадків, передбачених 

трудовим законодавством. 

3. Самозахист починається лише після попереднього поінформування 

працівником роботодавця про наявність загрози порушення або порушення 

трудових прав і закінчується із усуненням загрози порушення або 

порушення, яке вже відбулося. 
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4. Застосування до працівників будь-яких заходів відповідальності за 

здійснення ними самозахисту в межах норм трудового законодавства, 

колективних договорів і трудового договору забороняється. 

5. У процесі здійснення самозахисту працівниками забороняється 

прямо чи опосередковано обмежувати їх трудові права і свободи». 
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РОЗДІЛ 3  

ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВНИХ ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ 

ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1 Зміст колективних форм захисту трудових прав працівників 

 

Сьогодні виникає гостра необхідність у впорядкуванні правовідносин, 

які виникають між працівником і роботодавцем на ринку праці не лише через 

прийняття цілісного масиву законодавства з цього питання, а й проведення 

ґрунтовної реформи теоретичних уявлень про догматичні положення 

насамперед колективних форм захисту трудових прав працівників. Така 

теоретико-практична потреба пов’язана з численними протиріччями 

застосування найманої праці і положеннями науки трудового права, що 

базувалася на концепції радянської доктрини, яка сприймала ще командно-

адміністративні методи. 

Виходячи з того, що субінститут трудового права – колективні форми 

захисту трудових прав працівників розвивався дуже повільно, а наукові 

дослідження у цій сфері не були позбавлені ідеологічної та політичної 

складової, наразі виникає потреба у формування комплексного і повного, 

науково-обґрунтованого підходу до всебічного захисту трудових прав 

працівників в межах саме колективних форм. 

Крім цього, Закон України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» [72] сьогодні не відображає особливості 

ринкових відносин, не пов’язує працю з капіталом. Втілений у даному 

нормативно-правовому акті підхід до захисту трудових прав працівників не 

дає конкретних гарантій щодо їх захисту у разі порушення. Тому 

центральним питанням сьогодні стає зміст колективних форм захисту 

трудових прав працівників. 
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Правовим питанням змісту і сутності колективних форм захисту 

трудових прав працівників приділяли увагу такі видатні вчені-правники як 

В.М. Андріїв, Г.О. Барабаш, М.Й. Бару, Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна, 

В.С. Венедіктов, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, А.І. Денисов, В.В. Жернаков, 

Л.С. Зивс, І.В. Зуб, С.А. Іванов, М.І. Іншин, Д.А. Керімов, З.Я. Козак, 

Р.І. Кондратьєв, О.М. Костюк, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева та багато 

інших.  

Однак, зважаючи на те, що зазначені науковці розглядали окремі 

аспекти колективних форм захисту трудових прав працівників, необхідним 

видається зінтегрувати їх позиції і поглянути під іншим кутом зору на 

колективні форми захисту трудових прав працівників. 

В Юридичній енциклопедії поняття «колектив» (лат. collectivus — 

збірний, нагромаджений) трактується як відносно компактна і автономна 

соціальна група, що об’єднує людей, зайнятих вирішенням конкретного 

суспільного завдання (колектив трудовий, колектив навчальний, колектив 

спортивний тощо). Правовий статус колективів регулюється законами, 

статутами, положеннями та іншими нормативно-правовими актами [206,                 

с. 186]. У словнику української мови поняття «колективний» розуміють так: 

1) спільний; 2) об’єднаний спільною ідеєю, спільними інтересами; 3) той, що 

співпрацює, надає взаємну допомогу [59, c. 217-218]. У попередньому розділі 

ми вже тлумачили поняття «форма» як зовнішній вираз, втілення чогось. 

Об’єднавши два зазначені терміни, ми можемо сформулювати поняття 

«колективна форма» як втілений в спільних діях зовнішній вираз волі 

колективних суб’єктів. 

Розглядаючи поняття колективної форми захисту трудових прав 

працівників, погоджуємося з думкою В.І. Зуба про те, що «головним 

завданням трудового права є захист працівників від свавілля роботодавця» 

[207, c. 302]. Саме відштовхуючись від цього завдання,  необхідно 
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розробляти доктринальні та законодавчі положення щодо колективної форми 

захисту трудових прав працівників. 

Також важливим є те, що колективні трудові права науковцями-

теоретиками права визначаються як можливості, що належать до четвертого 

покоління прав людини [22, с. 159]. 

Торкаючись питання визначення колективної форми захисту трудових 

прав працівників, зазначимо, що даний аспект в юридичній літературі є 

малодослідженим. Загальнотеоретичне дослідження з даного питання 

здійснювалося С.С. Алєксєєвим [208], А.П. Вершиніним [209]. Зокрема 

С.С. Алеєксєєв поняття «колективний захист прав» визначає як державно-

попереджувальну діяльність, спрямовану на відновлення порушеного права, 

забезпечення використання юридичного обов’язку суб’єктами колективної 

волі [208, c. 18]. А.П. Вершинін же вважає, що колективний захист прав 

повинен означати діяльність юрисдикційних органів 

(колегіальних/колективних), спрямовану на захист суб’єктивних прав та 

охоронюваних законом інтересів [209, с. 24-25].  

Отже, з цього випливає, що колективний захист передбачає активну 

діяльність саме юрисдикційних органів, однак в сучасних умовах з 

розширенням локального правового регулювання деякі повноваження 

колективного захисту належать і неюрисдикційним суб’єктам. 

В. М. Андріїв зазначає, що хоча держава, як основний нормотворець у 

сфері трудового права, та основні (роботодавці і працівники) і неосновні 

учасники суспільно-трудових відносин і роблять зусилля для досягнення 

«промислового миру» та розвитку відносин соціального діалогу, об’єктивно 

їхні інтереси не завжди збігаються, що призводить до виникнення 

непорозумінь і сутичок під час виникнення, розвитку та припинення 

трудових та тісно пов’язаних з ними правовідносин. Ці непорозуміння та 

сутички негативно впливають на реалізацію колективних прав, свобод і 

законних інтересів працівників, на добробут держави та суспільства [102,                  

c. 178-179].  
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Погоджуючись з цією позицією, зауважимо, що колективна форма 

захисту трудових прав повинна діяти насамперед як субінститут соціального 

захисту працівників, що означає взаємоузгодження їх колективних інтересів 

при реалізації права на захист. Водночас така форма захисту не повинна 

перетворюватися на механізм контролю за діяльністю роботодавця, а 

створювати реальні можливості для встановлення балансу інтересів сторін 

колективних трудових відносин. 

Разом з тим, М.І. Іншин зазначає, що використання колективних прав 

працівників у переважній більшості держав суттєво обмежується рамками 

закону. Реалізація колективних прав (в тому числі і колективного права 

працівників на захист – авт.) обумовлюється низкою умов: 

 дотриманням примирних, досудових процедур; 

 виключенням будь-якого примушування з боку трудового 

колективу інших найманих працівників до участі в захисті трудових прав; 

 чітким визначенням в законодавстві випадків, за яких 

використання колективного захисту забороняється [19, c. 358-359]. 

Вважаємо таку позицію доволі обґрунтованою і хочемо зазначити, що 

очевидно автор у даному контексті і говорить про колективні форми захисту 

трудових прав працівників. Однак зауважимо, що цей перелік не можна 

вважати вичерпним. Так, ще однією умовою реалізації колективних прав 

працівниками у відносинах захисту є наявність колективної узгодженої волі, 

тобто об’єднання інтересів працівників задля досягнення спільної мети – 

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

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

наділеного здатністю повноцінно захищати права та інтереси працівників. 

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

інший представницький орган. Разом з тим, ще однією умовою реалізації 

колективних прав має бути чіткий план дій, у якому було б упорядковано і 

розподілено функції колективного захисту поміж окремими суб’єктами та 
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визначено конкретний перелік заходів, які підлягають здійсненню для 

реалізації колективних прав. 

 А.С. Сидоренко зазначає, що «особливо важливим є питання захисту 

трудових прав працівників і роботодавців при зловживанні правом. Правові 

форми захисту колективних трудових прав працівників мають ширше 

значення, адже під ними слід розуміти діяльність уповноважених суб’єктів, 

що реалізується в процесі захисту саме колективних трудових прав та 

інтересів працівників. Діяльність по захисту колективного трудового права 

повинна здійснюватися у встановленому законом порядку, тобто у 

передбаченій для її реалізації формі із застосуванням окремих засобів і 

способів» [210, с. 149-150].  

Ця позиція автора відображає сучасні тенденції доктрини трудового 

права, адже чітко розмежовує колективні форми, способи і засоби на 

теоретичному рівні.  

В.Р. Рітслайд, розглядаючи колективні форми захисту трудових прав 

працівників, визначає їх як «організовані колективні дії працівників 

(демонстрації, мітинги, страйки тощо) на відповідному підприємстві, в 

установі, організації, які проводяться з метою вирішення однотипних 

індивідуальних трудових спорів» [211, c. 114]. Однак не можемо повністю 

погодитися з цією позицією, адже найчастіше працівники діють через свої 

представницькі органи – професійні спілки, які своїми колективними діями і 

реалізують колективну волю працівників у відносинах з роботодавцем. Крім 

цього, дане визначення з розвитком нормативного регулювання певною 

мірою втратило свою актуальність, оскільки і в законодавствах зарубіжних 

країн, і в українському законодавстві розмежовується порядок розгляду і 

вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. Більш правильно, 

на наш погляд, було б сказати «вирішення спорів», тоді б визначенню був 

наданий перспективний характер. Разом з тим, такі спори не зовсім можна 

назвати «однотипними», адже у кожного працівника спір може ґрунтуватися 

на зовсім інших питаннях: невиплаті заробітної плати, неоплаті 
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невикористаних днів відпустки, ненаданні відпустки, переведенні працівника 

без його згоди, масовому звільненні працівників за «прогули» тощо. Але 

навіть якщо інтереси розрізнені – головне, щоб у працівників була спільна 

мета, без якої колективні права реалізуватися не можуть. 

Більш вдалою видається позиція В.М. Андріїва, який визначає 

колективну форму захисту трудових прав працівників як відновлення 

колективних трудових прав працівників, а також припинення порушення цих 

прав, створення умов для їх належної реалізації, що відбувається у 

визначеному порядку і відповідає встановленим процесуальним вимогам та 

реалізується через відповідну діяльність уповноважених на це суб’єктів [102, 

c. 193].  

Дане визначення через поняття «уповноважених на це суб’єктів» дає 

змогу охопити і працівників, і відповідні органи колективної форми захисту 

трудових прав працівників, однак не бере до уваги те, що саме відновлення 

прав, припинення порушення виникає за наслідками уже здійсненого 

захисту. 

А.С. Сидоренко колективну форму захисту трудових прав працівників 

визначає як «соціально-партнерський захист» [210, c. 164]. Хоча, на наш 

погляд, це доволі вузькийпідхід, оскільки він не охоплює в межах 

колективної форми захисту нагляд і контроль за додержанням трудового 

законодавства. При цьому за предметом захисту соціально-партнерський 

порядок є універсальною формою захисту, тобто в межах колективної форми 

захисту захищаються окремі індивідуальні трудові права та інтереси [210, c. 

167]. 

Отже, проаналізувавши позиції цих учених, можемо зазначити, що на 

сьогодні колективну форму захисту трудових прав працівників слід розуміти 

як: 1) діяльність уповноважених суб’єктів по відновленню і припиненню 

порушення колективних трудових прав; 2) сукупність колективних заходів і 

способів захисту трудових прав працівників; 3) порядок і послідовність 

застосування колективних заходів і способів уповноваженими органами;                 
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4) спільні дії працівників щодо захисту їх порушених, невизнаних, 

оспорюваних колективних трудових прав, свобод та законних інтересів. 

На нашу думку, колективна форма захисту трудових прав повинна 

вирішувати ряд питань: 1) досягнення компромісу з питань праці;                               

2) забезпечення нормального режиму робочого часу і часу відпочинку;                   

3) своєчасне отримання працівниками заробітної плати; 4) забезпечення 

колективного права на участь в управлінні процесом праці. Водночас 

звертаємо увагу на те, що Книга шоста проекту Трудового кодексу України 

[14], яка має назву «Колективні трудові відносини» у главі першій 

«Соціальний діалог» встановлює положення, згідно з якими всі органи і 

учасники процесу праці так чи інакше залучаються до управління нею.  

Отже, з викладеного можна зробити висновок про те, що колективна 

форма захисту трудових прав працівників є важливою складовою інституту 

захисту, яка забезпечується за допомогою правовідновлювальних і 

правоприпиняючих заходів захисту колективних трудових прав працівників 

юрисдикційними і неюрисдикційними суб’єктами. 

На основі вищевказаного видається можливим сформулювати власне 

визначення колективної форми захисту трудових прав працівників як 

діяльності уповноважених органів та осіб (юрисдикційних і 

неюрисдикційних), яка спрямована на припинення порушення, поновлення 

колективних трудових прав і являє собою порядок застосування колективних 

способів і засобів захисту трудових прав і свобод працівників. 

Зазначимо, що розкриття змісту поняття (зміст – це: 1) сутність, 

внутрішня особливість чого-небудь; 2) розумна основа, мета чого-небудь;               

3) перелік складових частин чого-небудь [154, c. 624-625]) передбачає 

характеристику його сутнісних ознак. 

Оскільки жодним вченим не було чітко визначено критерій 

класифікації ознак колективної форми захисту трудових прав працівників, на 

нашу думку, доцільно виокремлювати загальні та специфічні ознаки 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 
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Характеризуючи загальні ознаки, вкажемо, що першою такою ознакою 

є те, що норми, які регулюють реалізацію колективних форм захисту 

трудових прав працівників, у своїй сукупності становлять собою субінститут 

інституту захисту трудових прав працівників. Такий субінститут, в першу 

чергу, ґрунтується на комплексі норм про колективні договори і угоди, 

наприклад, Закон України «Про колективні договори і угоди» [212]. В. Я. Гоц 

з цього приводу зазначає: «Як свідчить практика, внаслідок відсутності в 

законодавстві норми про обов’язковість укладення колективних договорів і 

угод на більшості новостворених підприємств і організацій колективні 

договори відсутні» [213, с. 296]. Н. М. Хуторян вказує на підтвердження 

цього, що ряд колективних договорів і угод укладені з порушенням чинного 

законодавства. Проте жоден державний орган не вживає заходів захисту для 

виправлення ситуації в цій справі, внаслідок того, що жоден з них не 

наділений повноваженнями по регулюванню колективно-договірного 

процесу [214, c. 387]. Тому на основі цього твердження пропонуємо 

уніфікувати повністю всі законодавчі акти, а зокрема закони України «Про 

колективні договори і угоди» [212], «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» [72], «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [215], «Про соціальний діалог в Україні» [216] шляхом 

інкорпорації в проекті Трудового кодексу. 

Вважаємо, що інкорпорація цих законодавчих актів не перенасичить 

новий Трудовий кодекс України, а допоможе концептуально і процедурно 

пов’язати систему колективно-договірного регулювання як систему 

законодавства і субінститут колективної форми захисту трудових прав 

працівників, як елемент системи трудового права.  

Доктринальне підґрунтя цієї тези випливає з твердження, що система 

права повинна за дзеркальним принципом відображатися в системі трудового 

законодавства [217, c. 32]. Крім цього, свого часу ще П.Р. Стависський 

зауважував, що «визнання недійсними умов колективних і трудових 

договорів, які суперечать законодавству про працю, направлене на 
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колективний захист інтересів працівників шляхом відновлення порушених 

трудових прав» [156, с. 100]. А це, на наш погляд, свідчить про те, що таке 

законодавство має бути чітким, послідовним і відображати цілісно 

колективну форму захисту трудових прав працівників з метою попередження 

їх порушення. 

Отже, комплекс нормативних положень, що розвивають правове 

регулювання колективної форми захисту трудових прав працівників, є 

субінститутом трудового права і повинен бути відображений через цілісний 

масив правових норм, що матимуть своїм призначенням захист працівника як 

слабшої сторони трудового договору. 

Наступною загальною ознакою колективних форм захисту трудових 

прав працівників є те, що такі форми існують лише за наявності зовнішньо 

вираженої колективної волі. Л.О. Золотухіна вказує у власному 

дисертаційному дослідженні, що інтереси працівників підприємств різних 

форм власності відрізняються,  це позначається на змісті трудових та 

колективних договорів [218, с. 14]. Логічно передбачити, що це 

відображається і на реалізації колективної форми захисту трудових прав 

працівників. Г.І. Чанишева виділяє таку ознаку як колективна воля. 

Науковець зазначає, що трудові колективи залишаються більш-менш 

стійкими утвореннями, які характеризуються єдністю волі, мети й інтересів. 

У складі трудового колективу працівники реалізують колективні трудові 

права. Юридичне оформлення волі трудового колективу у вигляді рішення 

загальних зборів (конференції) необхідне при встановленні і зміні 

колективних умов праці, укладенні колективного договору, затвердженні 

правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішенні колективних 

трудових спорів та в інших випадках здійснення трудовим колективом 

повноважень, передбачених законодавством [219, с. 9].  

Ми вважаємо, що колективна воля працівників у межах досліджуваної 

колективної форми захисту їх трудових прав реалізовується через систему 

таких дій: 1) виникнення індивідуального порушення трудових прав 
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працівника, що потягло за собою негативні для нього правові наслідки;                      

2) порушення індивідуальних трудових прав багатьох працівників потягло за 

собою прийняття ними колективного рішення про фактичне об’єднання 

інтересів з метою припинення порушення, відновлення колективних 

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

шляхом створення колективного суб’єкта – трудового колективу або 

делегування відповідної колективної волі представницькому, іншому 

уповноваженому органу, що представлятиме інтереси працівників у 

відносинах з роботодавцем; 4) вираження колективної волі через юридично 

значущі активні дії (рішення), що приймаються уповноваженим суб’єктом з 

метою захисту трудових прав працівників. 

Отже, можемо стверджувати про те, що колективна воля проходить 

етапи свого формування і ґрунтується на кожній індивідуальній волі 

працівника, що є його невід’ємною частиною і забезпечує похідний характер 

колективної форми захисту трудових прав працівників від індивідуальних 

трудових правовідносин. 

Наступною ознакою колективних форм захисту трудових прав 

працівників є внутрішня узгодженість. Ця ознака проявляється у тому, що 

між кожною індивідуальною волею, яка є елементом колективної волі, існує 

специфічний зв’язок, без якого не відбудеться всебічного захисту 

колективних трудових прав. Такий зв’язок у будь-якому випадку носитиме 

«делегуючий характер», бо виникне стихійно у зв’язку з поєднанням кількох 

індивідуальних воль в одну – колективну. Так, наприклад, колективна форма 

захисту трудових прав працівників не виникне, якщо інтереси працівників не 

відповідають єдиній меті – припинити порушення та відновити становище 

працівників до порушення. Без наявності такої узгодженості дій ефективність 

захисту трудових прав працівників в межах досліджуваної форми захисту 

трудових прав працівників знижується до рівня, нижчого за мінімальний. 

Коментуючи дану ознаку, вчений В.М. Андріїв зауважує, що сутність 

колективної форми захисту в цьому контексті полягає як в особливостях 
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предмета діяльності юрисдикційних і неюрисдикційних органів, у їх 

призначенні поновлювати ті чи інші права залежно від характеру їх 

порушення, так і в особливостях компетенції цих органів, принципів 

організації та діяльності останніх, характері наданих їм засобів [102, c. 174].  

Цю думку підтверджує Г.А. Ігдиров: «Держава встановлює та 

вдосконалює той чи інший спосіб захисту, головним чином у зв’язку з 

появою нових видів порушень або зміною характеру відомих порушень 

колективних трудових прав, що обумовлено розвитком умов життя 

суспільства, постійним розширенням колективних трудових прав 

працівників» [220, c. 55]. 

На основі вищевказаного можемо зробити висновок про те, що 

колективна форма захисту трудових прав працівників є системою 

впорядкованих зв’язків між засобами і способами захисту, оскільки містить 

взаємопов’язані та взаємообумовлені елементи. 

Четвертою загальною ознакою колективної форми захисту трудових 

прав працівників є їх мета – припинення порушень та відновлення 

порушених, невизнаних чи оспорюваних колективних трудових прав. 

Зокрема М.Є. Мариненко у своєму дисертаційному дослідженні свідчить, що 

захист трудових прав є діяльністю компетентних уповноважених органів, що 

включає всі важливі процедурні етапи та мету колективної форми захисту 

трудових прав працівників, яка була визначена нами вище [221, c. 5]. 

Обґрунтовуючи це твердження, зазначимо, що досліджувана нами 

колективна форма захисту трудових прав працівників під час судового 

вирішення трудових спорів полягає у здійсненні даним юрисдикційним 

органом певних дій, спрямованих на забезпечення працівникові можливості 

реалізації належного йому права і на примушення зобов’язаних колективних 

суб’єктів трудового права до здійснення тих чи інших дій на користь 

працівника, що надає абстрактним колективним правам цілком реальний 

характер [222, с. 15]. 
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Колективна форма захисту трудових прав і свобод працівників, 

аналізуючи вищевказане, набуває таких характерних переваг у контексті цієї 

ознаки: 1) дозволяє поновити порушені не тільки колективні, а й 

індивідуальні права та інтереси окремих працівників, чия індивідуальна воля 

є складовою колективної; 2) дисциплінує власників підприємств, установ, 

організацій, їх уповноважених осіб з приводу недопущення вчинення ними в 

подальшому порушень трудових прав, оскільки раз за разом колективний 

суб’єкт захисту буде реагувати оперативніше і жорсткіше.  

Отже, колективна форма захисту трудових прав працівників має 

конкретну визначену мету, що дозволяє об’єднувати індивідуальні інтереси 

працівників для її досягнення. Крім цього, як зазначає В.М. Скобєлкін, 

особливо важливе значення у справі захисту трудових прав працівників має 

встановлення мети, для якої він здійснюється [223, c. 145]. 

Таким чином, існують такі загальні ознаки колективних форм захисту 

трудових прав працівників: 1) це субінститут інституту захисту трудових 

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

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

припинення порушень та відновлення порушених, невизнаних чи 

оспорюваних колективних трудових прав. 

Розглянувши загальні ознаки колективної форми захисту трудових 

прав працівників, можемо стверджувати про те, що вони характеризують всі 

види таких форм захисту. Однак існують ознаки, які властиві лише окремим 

формам захисту трудових прав працівників.  

Першою такою ознакою є специфічні суб’єкти захисту. Не вдаючись до 

детальної їх характеристики, зазначимо, що колективний захист, на думку 

А.С. Сидоренка, може бути здійсненим в межах колективного самозахисту, 

тобто безпосередньо трудовим колективом працівників, чиї права 

порушуються, компетентними органами (в межах юрисдикційної та 

неюрисдикційної форми захисту трудових прав працівників) – як 

державними, так і створеними самими працівниками на принципах 
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соціального партнерства, а також громадськими організаціями 

(професійними спілками і об’єднаннями роботодавців) [210, c. 152]. Як 

зазначає С.Я. Вавженчук, колективна форма захисту трудових прав 

працівників може здійснюватися або безпосередньо, або із залученням 

уповноважених суб’єктів трудового права [134, c. 109]. Аналізуючи обидві 

позиції, вкажемо, що вважаємо їх обґрунтованими, оскільки і в першому, і в 

другому випадках залучається специфічне коло суб’єктів, які так чи інакше 

за своєю правовою природою є колективними. Зауважимо, що ця специфічна 

ознака кореспондує загальній ознаці вираження колективної волі 

колективним суб’єктом. 

Наступною специфічною ознакою колективної форми захисту трудових 

прав працівників є їх похідний характер від індивідуальних відносин, про що 

ми опосередковано вже згадували у одній із загальних ознак. Такий похідний 

характер виражається у тому, що колективний договір як традиційна форма 

регулювання взаємовідносин між роботодавцями і працівниками 

використовується для запобігання трудовим конфліктам. За допомогою цього 

інституту працівники вимагають встановлення справедливих умов праці і 

колективний договір сприяє цьому [224, c. 66]. І.Я. Кисельов з цього приводу 

також вказує, що використовуючи колективні договори для оперативного 

фіксування поступок на користь працівників, профспілки домагаються потім 

закріплення цих поступок у трудовому законодавстві і поширення їх на 

більш широке коло осіб [225, c. 29-30].  

Зазначимо, що чим більше буде передбачено прав і обов’язків 

працівників та роботодавців у колективному договорі, за умови активної 

участі працівників або їх представницького органу у розробленні цих актів, 

тим більше можна говорити про можливість досягнення ними балансу 

інтересів і уникнення необґрунтованих порушень трудових прав працівників, 

а відповідно і використання останніми колективної форми захисту своїх 

трудових прав та інтересів. Але необхідно враховувати, що такі умови 

колективних договорів, які будуть включені до колективного договору без 
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додержання обов’язкової процедури, визначеної у законодавстві про працю 

України, спричиняють численні порушення. На цій підставі можна 

стверджувати, що з ігноруванням процедури запобігання конфліктів на 

проектній стадії колективно-договірного регулювання існує більша 

ймовірність порушень трудових прав працівників, в силу того, що 

роботодавець є сильнішою стороною трудових відносин. 

Підтримуючи позиції зазначених вище науковців, вкажемо, що 

похідний характер колективної форми захисту трудових прав працівників як 

специфічна ознака зумовлює існування ряду прогалин у трудовому 

законодавстві. Так, у жодному нормативно-правовому акті, який регулює 

питання реалізації права на працю, не існує положення, яке б зобов’язувало 

роботодавця переносити норми колективного договору, які поліпшують 

становище працівника порівняно з чинним законодавством про працю, в 

трудовий договір, який укладений з конкретним працівником. Тож 

пропонуємо внести до  проекту Трудового кодексу України норму такого 

змісту: «Положення колективного договору, які поліпшують становище 

працівника порівняно з чинним трудовим законодавством, стають 

невід’ємною частиною кожного індивідуального трудового договору з 

моменту підписання колективного договору працівником». При цьому 

потрібно буде враховувати, що також у чинному трудовому законодавстві не 

встановлено обов’язку працівника ознайомлюватися з положеннями 

колективного договору. Станом на сьогодні це визначено лише як його 

право. Тому необхідно привести законодавство про працю в цій частині до 

вимог сучасної колективної форми захисту трудових прав працівників [13].  

Отже, похідний характер колективної форми захисту трудових прав 

працівників є її специфічною ознакою з огляду на сутнісну характеристику 

колективності як об’єднання індивідуальних особливостей. 

Ще однією специфічною ознакою колективної форми захисту трудових 

прав працівників є наявність особливих умов їх застосування. На нашу 

думку, це такі умови: 1) систематичність порушення прав працівників;                    
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2) недотримання умов трудових, колективних договорів і угод, законодавства 

про працю в частині забезпечення основоположних трудових прав 

працівників; 3) створення перешкод до реалізації права на участь в 

управлінні і організації управління працею на конкретному підприємстві, в 

установі, організації, інші види свавілля роботодавця; 4) наявність трудового 

колективу, що здатен самостійно або через представницькі органи, 

уповноважені органи та особи вступати у взаємовідносини з роботодавцем; 

5) існування правового масиву колективно-договірного регулювання умов 

праці на підприємстві, в установі, організації. 

Отже, проаналізувавши вищевикладене, можемо зазначити, що 

колективна форма захисту трудових прав працівників не існує відособлено 

від фактичних та правових реалій застосування найманої праці. 

Наступною специфічною ознакою колективних форм захисту трудових 

прав працівників є особлива участь держави у їх реалізації. У розвинених 

державах, як стверджує І.Я. Кисельов, держава здійснює особливий вплив на 

колективний захист трудових прав працівників [226, c. 145]. З одного боку, 

це позитивна характеристика цієї форми, адже держава таким чином бере на 

себе зобов’язання всіма властивими їй інструментами забезпечувати 

можливості захисту колективних трудових прав колективними суб’єктами. З 

іншого ж боку, втручання держави у приватні процеси не можна назвати 

проявом демократичних тенденцій, а тому ми поділяємо точку зору 

мінімального державного втручання в реалізацію колективної форми захисту 

трудових прав працівників. 

Як відзначає В.В. Лазор, одним з основних обов’язків держави є 

забезпечення законних прав та інтересів усім громадянам та іншим суб’єктам 

суспільних відносин. Без цього в сучасних умовах неможливі економічний 

розвиток і соціальна стабільність суспільства. Загальновідомо, що однією з 

причин виникнення держави була необхідність підтримання в суспільстві 

порядку, забезпечення його соціальної сталості, що досягається, перш за все, 

за допомогою загальнообов’язкових юридичних норм [227, c. 41]. 



201 

З вищевикладеного випливає, що держава займає особливе місце у 

регулюванні колективної форми захисту трудових прав працівників і так чи 

інакше впливає на правовідновлювальні процеси у трудо-правовій сфері. 

Ще однією сутнісною ознакою колективних форм захисту трудових 

прав працівників є зіткнення інтересів двох сторін – одного колективного 

суб’єкта захисту і роботодавця або ж об’єднання роботодавців. А.Я. Анцупов 

і А.І. Шипілов стверджують, що трудовий конфлікт, крім зіткнень у галузі 

трудових правовідносин, включає ще й зіткнення інтересів і тому може 

регулюватися як нормами трудового законодавства, так і іншими правовими і 

неправовими засобами [228, c. 274]. Предметом колективної форми захисту 

трудових прав працівників є доведені вимоги працівників про поновлення 

порушеного, невизнаного, оспорюваного права, про встановлення чи зміну 

умов праці. Хоча така позиція виглядає доволі дискусійною через значну 

варіативність наукових поглядів на це питання. Зокрема С.І. Крамаренко 

вважає, що предметом колективної форми захисту трудових прав працівників 

є застосування норм трудового права до регулювання трудових 

правовідносин, встановлення нових або зміна існуючих умов праці, 

укладення, зміна або виконання колективного договору (угоди), які 

розглядаються у визначеному законом порядку [229, с. 87]. 

Протистояння інтересів сторін колективної форми захисту трудових 

прав працівників характеризується комплексом суттєвих ознак:                                  

1) задоволення тих чи інших інтересів відбувається за результатами 

відстоюваної позиції; 2) зіткнення таких інтересів повинно відбуватися на 

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

примирних процедур перед фактичним вирішенням питання про вирішення 

конфлікту; 4) до врегулювання зіткнення інтересів працівників і 

роботодавців діє презумпція правомірності позиції працівника, якщо 

протилежне не доведе роботодавець. 

Таким чином, зіткнення інтересів працівників і роботодавців у межах 

колективної форми захисту трудових прав зумовлює особливий зміст 
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колективної форми захисту трудових прав працівників як активного процесу 

взаємодії сторін трудових та пов’язаних з ними правовідносин, що 

передбачає створення дієвих консенсусних правових гарантій захисту 

порушених, невизнаних, оспорюваних трудових прав та інтересів 

працівників. 

Ще однією суттєвою ознакою колективної форми захисту трудових 

прав працівників є значна формалізованість її проявів. Зазвичай такий 

колективний захист пов’язується із прийняттям юридично значущих рішень, 

застосуванням особливих процедур, створенням і функціонуванням 

тимчасових або постійних органів, особливими засобами і способами 

повідомлення сторін про результати прийнятих рішень і наслідків їх 

виконання тощо. Така формалізованість ґрунтується на необхідності кожної 

сторони колективної форми захисту трудових прав працівників співставляти 

свої дії з правовими нормами, тобто діяти суворо в межах правових приписів. 

Зазначена ознака є не характерною для трудових відносин загалом, однак 

колективна форма захисту трудових прав, на наш погляд, виступає 

своєрідним винятком із загального правила. На нашу думку, це можна 

пояснити особливим статусом суб’єктів колективних відносин у трудовому 

праві, їх значним впливо на ринкові відносини, свободу праці, прийняття 

рішень на державному та локальному рівнях, створення передумов для 

внесення змін до трудового законодавства. 

Хоча В.М. Андріїв вказує, що вирішення трудових конфліктів у 

змагальному порядку має несуттєвий характер і не відображає суті 

розбіжностей між інтересами працівників і роботодавців. Більш 

обґрунтованою ознакою є саме вирішення конфлікту у спеціально 

встановленому порядку [102, c. 190]. 

Однак ми не погоджуємося з цією позицією. Пояснюємо це тим, що 

змагальний порядок не виключає спеціально встановлений порядок. 

Формалізація процедур не повинна зачіпати жодним чином принципи 

захисту, принципи процедур, функціональні принципи діяльності 
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уповноважених суб’єктів у процесі захисту трудових прав працівників. Тому 

важливо відмежовувати принципи від засад порядку вирішення конфліктів у 

трудо-правовій сфері. 

При цьому зауважимо, що будь-яка колективна форма захисту повинна 

передбачати саме повноцінний захист трудових прав працівника. Однак в 

Україні станом на сьогодні такого повноцінного захисту не спостерігається. 

Зокрема наріжним каменем цієї проблеми є те, що працівник при 

обґрунтованості всіх своїх тверджень не обов’язково досягне мети захисту 

порушених, невизнаних, оспорюваних трудових прав та інтересів, 

звертаючись до уповноваженого органу із захисту, оскільки на відміну від 

органів у межах індивідуальної форми колективна форма не забезпечується 

примусовим виконанням обов’язку щодо усунення порушеного права [19,                  

c. 328], про що ми зазначали у попередньому розділі нашого дисертаційного 

дослідження. Такими є примирні комісії, незалежні посередники, трудові 

арбітражі, Національна служба посередництва і примирення. Ці органи 

покликані здійснювати захист у примирному порядку, але разом із тим 

станом на сьогодні вони наділені неповноцінною юрисдикцією, оскільки  

можуть тільки вирішувати трудовий спір, надавати правову оцінку діям 

сторін, але позбавлені права застосовувати санкції до них у разі невиконання 

прийнятого рішення [230]. У той же час захист судом є повноцінним як 

колективним, так і індивідуальним захистом трудових прав та інтересів 

працівників, так як рішення цього органу забезпечене примусовою силою 

держави у вигляді можливості застосовувати передбачені законом санкції та 

забезпечити їх примусовою силою держави. 

Тому на підставі вищевикладеного можна виділити таку негативну 

ознаку колективної форми захисту трудових прав працівників як 

неповноцінність захисту. Однак у залежності від проведення реформування 

трудового законодавства ця ознака сьогодні носить факультативний 

характер. 
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Підбиваючи підсумок проведеного аналізу щодо спеціальних ознак, які 

розкривають сутність досліджуваної колективної форми захисту трудових 

прав працівників, зазначимо, що з метою попередження негативних наслідків 

зловживання правом у новому Трудовому кодексі України необхідно більш 

спростити реалізацію своїх повноважень відповідними суб’єктами захисту 

трудових прав шляхом розширення сфери локального правового 

регулювання, надання юридичної обов’язковості абсолютно всім рішенням 

примирних органів і забезпечити їх способом захисту – примусовим 

виконанням обов’язку, що буде забезпечуватися у відповідному обсязі та з 

конкретною метою державою через її уповноважені органи і посадові особи.  

Таким чином, у систематизованому вигляді до специфічних ознак 

колективних форм захисту трудових прав працівника слід віднести:                              

1) специфічних суб’єктів такого захисту; 2) похідний характер від 

індивідуальних відносин; 3) наявність специфічних умов їх застосування;                    

4) особливу участь держави у їх реалізації; 5) зіткнення інтересів двох сторін 

– одного колективного суб’єкта захисту і роботодавця або ж об’єднання 

роботодавців; 6) значну формалізованість їх проявів; 7) неповноцінність 

захисту – факультативну ознаку, бо вона залежить від реформування 

трудового законодавства в зазначеній нами вище частині. 

На підставі викладеного можемо говорити про значну кількість 

загальних та специфічних ознак колективної форми захисту трудових прав 

працівників, їх взаємообумовленість зв’язком прямої та опосередкованої 

залежності і формування на основі сприяння реалізації прав людини, захисту 

прав і свобод, їх всебічної та незалежної охорони. 

Охарактеризувавши загальні і специфічні ознаки колективної форми 

захисту трудових прав працівників, окремо визначимо її сутність. Як вказує 

З.К. Симорот, наразі необхідно відходити від концепції жорсткого 

централізованого державного регулювання праці до договірного, локального 

рівня на національному, регіональному та галузевому рівнях, а також на 

конкретних підприємствах, в установах, організаціях. Власники підприємств, 
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установ і організацій або уповноважені ними органи, трудові колективи, їх 

представницькі органи (професійні спілки) повинні бути наділені 

самостійними можливостями щодо вирішення, якщо не всіх, то більшості 

аспектів організації праці, її нормування, робочого часу та часу відпочинку, 

оплати праці, виплати різних компенсацій, загалом – умов праці [231, c. 55]. 

Коментуючи цю наукову позицію, маємо зазначити, що повністю її 

поділяємо і пропонуємо окремо в новому Трудовому кодексі України 

передбачити окрему главу «Захист колективних трудових прав працівників», 

адже гнучкість положень колективних договорів дозволяє встановити 

оптимальний варіант регулювання трудових відносин на конкретному 

підприємстві в залежності від форм власності та господарювання, інших 

особливостей. 

Досвід ряду країн з ринковою економікою свідчить про те, що 

існування колективної форми захисту трудових прав працівників сприяло 

стабілізації трудових відносин у вказаних країнах і, до певної міри, зняло 

напругу у відносинах між підприємцями та працівниками. При цьому не 

варто сприймати право на захист, що реалізується трудовим колективом, як 

релікт радянської правової системи. Станом на сьогодні необхідно на 

науковому рівні переосмислювати роль колективної форми захисту і 

забезпечити прогресивність положень національного та міжнародного 

законодавства в цій частині [230, с. 298]. 

Право на об’єднання інтересів працівників за суб’єктною ознакою 

повинно відображатися і в кореспондуючому йому праву на захист трудових 

колективних прав в цій частині, відстоювання колективного інтересу перед 

індивідуальним, створення належних передумов для взаємодії сторін 

трудових правовідносин у межах процесу праці. Для цього необхідне чітке 

визначення механізмів взаємодії працівників з професійними спілками, 

роботодавцями та їх об’єднаннями, з уповноваженим органом роботодавця.  
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Об’єктивний стан перспектив розвитку трудового законодавства 

дозволяє констатувати послаблення ролі механізмів колективної форми 

захисту трудових прав працівників. 

Те, що захисна функція трудового права у досліджуваній формі 

проявляє себе перед початком спірної стадії є характерною особливістю 

змісту та сутності колективної форми захисту трудових прав працівників. 

Багатогранна діяльність суб’єктів колективної форми захисту трудових прав 

працівників спрямована на досягнення правозахисних цілей і завдань шляхом 

наділення їх силою закону, актів локального правового регулювання 

відповідними правами та кореспондуючими їм обов’язками.  

Однак поряд з цим виникає необхідність постійного доповнення, 

конкретизування, деталізування процесу праці, що може значно його 

вповільнити і створити перешкоди до швидкого, своєчасного, справедливого, 

об’єктивного і неупередженого вирішення питань застосування колективної 

форми захисту трудових прав працівників. Колективна форма захисту 

трудових прав працівників до цих пір носить доволі конституційно-

декларативний характер і для своєї реалізації потребує більш конкретних 

заходів, способів та прийомів. Ці заходи, способи та прийоми отримують 

нормативне визначення у законодавчих актах, які ми зазначили вище і які 

потребують уніфікації.  

Таким чином, розкривши поняття, ознаки (загальні і специфічні) 

колективної форми захисту трудових прав працівників, можемо 

стверджувати про слабку розвиненість правового регулювання в цій частині, 

низьку активність працівників під час участі в урегулюванні зіткнень з 

інтересами роботодавця. Проблема існування цієї форми захисту також 

полягає в тому, що працівник делегує свою волю колективу і тому потрібно 

передбачити дієві механізми висвітлення позиції окремого працівника щодо 

наявного спору (розбіжності) з роботодавцем. 

Слід вказати, що за своїм функціональним призначенням роль і місце 

колективної форми захисту трудових прав працівників варто визначати за 
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сукупністю сутнісних властивостей внутрішніх і зовнішніх факторів, що 

впливають на стан захищеності трудових прав працівника. Такі властивості 

характерні для кожної окремої колективної форми захисту трудових прав 

працівників, про що ми зазначимо далі. 

 

3.2 Принципи та види колективних форм захисту трудових прав 

працівників 

 

Питання керівних засад та класифікації, характеристики видів 

колективних форм захисту трудових прав працівників вирізняється з поміж 

інших важливих проблем, оскільки дозволяє охопити велике коло 

теоретичних і практичних аспектів реалізації працівниками та їх 

об’єднаннями права на працю, права на участь в управлінні і організації 

процесу праці. 

Законодавець, втілюючи відповідні норми, які в межах колективної 

форми захисту трудових прав працівників спрямовані на всеохоплююче 

попередження, припинення порушень і відновлення порушених прав, доволі 

частко формулює різнорідні принципи і створює суперечності між сферою 

впливу окремих видів досліджуваної форми захисту трудових прав 

працівників. 

Тому сьогодні необхідно, зважаючи на тенденції реформування 

трудового законодавства, реформування науки трудового права, 

проаналізувати існуючі наукові дослідження і запропонувати власні підходи 

до виокремлення принципів і видів колективних форм захисту трудових прав 

працівників. 

Керівні засади колективних форм захисту трудових прав працівників 

протягом багатьох років здійснення ґрунтовних наукових досліджень у сфері 

трудового права так і не були повною мірою висвітлені в науковій літературі 

[232, с. 74]. Тому наразі наріжним каменем є застосування відповідних 

принципів для усунення прогалин трудового законодавства, поки всі важливі 
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зауваження науковців про доопрацювання проекту Трудового кодексу 

України [123] не будуть взяті до уваги.  

Поряд із принципами постає питання і про класифікацію, 

характеристику окремих колективних форм захисту трудових прав 

працівників. Ми змушені констатувати, що проблематика цих форм 

становить собою одну з «глобальних проблем трудового права». Крім цього, 

у зв’язку з відсутністю належної науково обґрунтованої концепції подальшої 

експансії трудового права актуальним є звернення до нової класифікації 

колективних форм захисту трудових прав працівників.  

Питанню дослідження принципів і видів колективних форм захисту в 

окремих їх аспектах приділялось дуже багато уваги в юридичній літературі 

такими вченими-правниками: Н.Б. Болотіною, В.С. Венедіктовим,                          

О.Є. Герасимовою, Л.П. Грузіновою, В.В. Жернаковим, С.І. Запарою,                      

І.В. Лагутіною, В.В. Лазором, Т.Г. Маркіною, П.Д. Пилипенком,                            

О.І. Процевським. Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевою, а також такими 

російськими науковцями як І.Я. Кисельовим, М.В. Лушніковою,                            

Ю.П. Орловським, О.С. Пашков, І.О. Снігірьовою, В.М. Толкуновою та ін. 

Не применшуючи наукової цінності доробку цих вчених, зазначимо, що в 

сучасних умовах у зв’язку з європеїзацією трудового законодавства, появою 

нових суб’єктів колективної форми захисту трудових прав працівників, 

розширенням сфери локального правового регулювання колективних 

трудових відносин, а саме появою посередників на ринку праці, 

реорганізацію і функціональним розмежуванням компетенції органів 

державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, 

поширенням більшого відокремлення підприємств, установ, організацій від 

державного сектора постає питання про необхідність комплексного 

дослідження зазначених проблем. 

Розглядаючи поняття принципів колективної форми захисту трудових 

прав працівників, зауважимо, що у юридичній літературі існує велика 

кількість дефініцій принципів права, принципів захисту. Зокрема одні вчені 
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звертають увагу на те, що принципи – це категорія об’єктивна, інші ж 

тлумачать принципи як основні ідеї і навіть як поняття, що виражають 

сутність історичного типу держави [233, c. 16]. У словнику української мови 

поняття «принцип» розглядається у таких значеннях: 1) основне вихідне 

положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму  

тощо; 2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чогось;         

3) переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці [234, c. 693-694].  

 Отже, виходячи з цього, можна стверджувати, що етимологічне 

значення поняття «принцип» випливає з розуміння його як якоїсь ідеї чи 

положення, що управляє процесом регулювання, а тому є відправним 

пунктом, точкою, з якої починається становлення відповідного правового 

явища. Тому необхідно розглянути поняття «принцип» крізь призму його 

власне юридичного значення. 

 Юридична енциклопедія поняття «принцип» (франц. principe, від лат. 

рrincіpium — начало, основа) трактує таким чином: «Основні засади, вихідні 

ідеї, що характеризуються універсальністю, значущістю, вищою 

імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, 

системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи 

громадської організації (гуманізм, законність, справедливість, рівність 

громадян перед законом тощо). Принципам притаманна властивість 

абстрактного відображення закономірностей соціальної дійсності, що 

зумовлює їх особливу роль у структурі широкого кола явищ» [30, с. 533].  

Розглядаючи поряд з цим принципи захисту прав людини і 

громадянина, зазначимо, що в довідкових виданнях воно тлумачиться як 

засади діяльності державних органів, громадських організацій і окремих осіб, 

які спрямовані на припинення порушення, дотримання прав людини. Багато в 

цьому залежить від самої людини, її прав, свобод і бажання звертатися за 

захистом або самостійно захищатися [235, с. 255]. На необхідності 
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поширення цих ідей на принципи трудового права наголошує В.М. Лебедєв 

[236, с. 22]. 

Л.С. Явич, у свою чергу, зазначає, що поняття «принцип трудового 

права» співвідноситься з категорією «ідея» в тому випадку, коли під 

останньою філософи розуміють внутрішню логіку, закон існування процесів 

праці [237, c. 48]. 

Виходячи із таких тверджень, зазначимо, що принципи колективної 

форми захисту трудових прав працівників є відображенням об’єктивно 

існуючих відносин між працівниками, трудовими колективами, 

уповноваженими представницькими органами працівників і роботодавцями, 

їх об’єднаннями із притаманними їм інтересами, протиріччями, 

компромісами, потребами та обумовленими закономірностями розвитку 

суспільства.  

На підставі викладеного можемо визначити принципи колективної 

форми захисту трудових прав працівників як керівні положення, що 

становлять основу (суть) правового регулювання відносин захисту, які 

виникають між працівниками, їх об’єднаннями, представницькими та іншими 

уповноваженими органами, з однієї сторони, і роботодавцями, їх 

уповноваженими особами, об’єднаннями роботодавців, з іншої сторони, з 

приводу реалізації трудових прав працівниками у сфері найманої праці, їх 

дотримання та відновлення у разі порушення.  

З цього приводу М.В. Цвік слушно зауважував, що це приписи-

принципи, які не формулюючи конкретного правила поведінки, в загальній 

формі вказують на можливий або необхідний напрямок поведінки суб’єктів 

суспільних відносин. У літературі їх доволі неточно називають нормами-

принципами. В дійсності приписи-принципи не є нормами в звичайному 

розумінні цього слова. Вони є своєрідними згустками, нервовими центрами 

права, що цементують усю його систему [238, с. 18]. 

Р.З. Лівшиць виділяє два різновиди принципів права – принципи-

норми та принципи, які випливають з норм. На його думку, одні правові 



211 

принципи прямо закріплюються в нормах, після чого стають принципами-

нормами, інші принципи прямо не закріплюються в конкретних нормах, 

формулювання правового принципу переходить у формулювання не однієї, а 

численної кількості норм і ніби розчиняється у них. У таких випадках ми 

маємо справу з принципами, які виводяться з норм [239, c. 196].  

Розглядаючи безпосередньо принципи захисту трудових прав 

працівників, О.В. Лавріненко вказує, що принципи захисту в царині 

трудового права слугують системними гарантами правильності, 

безпомилковості застосування правових приписів. Водночас сам процес 

впливу роботодавця на працівника вже передбачає певні обмеження і по-суті 

являє собою змішування понять «вплив» і «взаємодія» [240, с. 3]. Дослідник 

А.А. Юрченко принцип захисту трудових прав визначає як гарантованість 

трудових прав працівника і забезпечення їх захисту та дотримання [241, с. 5]. 

Погоджуючись із зазначеними точками зору, ми вважаємо, що 

принципи колективної форми захисту трудових прав працівників є 

принципами, які виводяться з норм, оскільки, як ми зазначали у 

попередньому підрозділі, уніфікованого підходу до правового регулювання 

основних засад колективної форми захисту трудових прав працівників до 

цього часу в законодавстві так і не втілено. 

У науковій літературі загальноприйнятим є поділяти принципи на 

загальні і спеціальні, організаційні і функціональні. Так О.В. Страчук поділяє 

принципи трудового права на загальні і галузеві принципи [242, с. 25]. У 

свою чергу, О.В. Лавріненко виділяє загальні і спеціальні принципи [240, с. 

15]. А.А. Юрченко здійснює поділ принципів трудового права на основні та 

допоміжні [241, с. 7]. Погоджуючись з першими двома позиціями, хочемо 

зауважити, що не поділяємо думку А.А. Юрченко. Пов’язуємо це з тим, що 

будь-який принцип – це керівна засада, а отже допоміжних принципів не 

може бути взагалі. 

 Тому ми вважаємо, що принципи колективної форми захисту трудових 

прав працівників доцільно поділити на загальні і спеціальні. Загальні 
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принципи характеризують захист як міжгалузевий інститут, розкривають 

основні характеристики не інституту захисту трудових прав працівників, а 

захисту як найбільш абстрактного поняття. Разом з тим спеціальні принципи 

індивідуалізують колективну форму захисту трудових прав працівників, 

характеризують її особливе значення для регулювання трудових та 

пов’язаних з ними відносин, а також впливають на визначення правової 

природи статусу суб’єктів колективної форми захисту при реалізації ними 

своїх повноважень. 

Зазначимо, що важливим чинником, який сприятиме підвищенню 

ефективності колективної форми захисту трудових прав працівників, стане 

нормативне закріплення в Трудовому кодексі України основоположних 

принципів. Беззаперечно позитивним є існування в проекті Трудового 

кодексу України [123] ст. 3, яка визначає основні засади правового 

регулювання трудових відносин. 

 До загальних принципів, на наш погляд, слід віднести наступні:                            

1) законність, 2) обґрунтованість, 3) справедливість, 4) доцільність,                         

5) презумпція невинуватості працівника. Такий перелік не є хаотичним чи 

випадковим, адже зокрема М.І. Іншин та В.І. Щербина зазначають, що 

вимога законності полягає в чіткому визначенні підстав і порядку 

колективного захисту трудових прав працівників, дослідження конкретних 

фактів, на яких будується звинувачення працівника в порядку, визначеному 

законодавством про працю [19, c. 75]. На нашу думку, про належність цього 

принципу до колективних форм захисту трудових прав працівників свідчать 

норми Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» [72], який містить, зокрема, положення про те, що 

страйк, організація якого здійснюється без додержання вимог цього закону, 

визнається в судовому порядку незаконним. Тобто в даному випадку і 

проявляється дія принципу законності. 

Крім цього, як зазначає Л.В. Мелех, законність забезпечує існування 

дзеркального відображення відносин у нормах права, а отже забезпечує їх 
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існування в межах конкретних правових приписів [243, с. 63]. Разом з цим 

законність, як принцип колективних форм захисту трудових прав 

працівників, тісно пов’язана з розумінням колективних прав як цілісної і 

взаємопов’язаної системи, хоча в юридичній літературі до цих пір залишають 

дискусійними і, на нашу думку, такими надалі і залишаться питання 

критеріїв законності, юридичних прийомів законності. 

Зазначимо, що законність як принцип колективних форм захисту 

трудових прав працівників потрібно співвідносити з існуванням 

централізованого і локального регулювання трудових відносин. Законність 

досягається передовсім нормами централізованого рівня, тому постає 

питання, чи можна говорити щось про неї у контексті колективно-

договірного регулювання, адже його складають нормативні акти локального 

рівня. Вважаємо, що сьогодні потрібно переосмислити роль і значення 

принципу законності у регулюванні трудових відносин. На нашу думку, 

стосовно колективно-договірного регулювання можна вказувати на 

законність, але при умові, що вона буде стосуватися дій конкретного 

власника або уповноваженої особи відповідного підприємства, установи, 

організації. 

Обґрунтованість як загальний принцип колективної форми захисту 

трудових прав працівників полягає, на наш погляд, в тому, що в результаті 

звернення працівників або уповноважених ними суб’єктів за захистом при 

застосуванні відповідних заходів і способів захисту враховується характер 

вчиненого порушення, його продовжуваність, дії працівників і роботодавців 

по припиненню порушення та багато інших чинників. На цей принцип 

зокрема вказує і О.В. Заржицький, як на принцип вирішення колективних 

трудових спорів, що безумовно втілюється у виді колективної форми захисту 

трудових прав працівників [244, с. 54]. Також питання обґрунтованості 

пов’язано із відповідністю дій у межах колективної форми захисту трудових 

прав працівників цілям такого захисту. Оскільки його основною метою, як 

ми уже зазначали є припинення порушення прав та їх поновлення, то і дії чи 
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бездіяльність, які здійснює працівник, повинні створювати можливості для 

розвитку правової регламентації досліджуваних відносин. 

Справедливість виступає основоположною засадою і колективних, і 

індивідуальних трудових відносин. Однак у колективній формі захисту 

трудових прав працівників вона набуває особливого змісту. Не можемо 

погодитися в даному контексті з думкою І.М. Ваганової, яка вказує на те, що 

справедливість в кожному випадку виступає як законність. Якщо рішення 

роботодавця справедливе, то воно й законне [19, c. 75]. У даному випадку 

відбувається змішування понять. Яскравим прикладом дії цього принципу є 

те, що порівняно з чинним трудовим законодавством у колективних 

договорах можуть визначатися ті умови, які не поліпшують умови праці. 

Відповідно рішення роботодавця, які ґрунтуються на вимогах вказаних 

колективних договорів, є цілком справедливими, але щодо їх законності 

виникають сумніви. Справедливість в межах колективної форми захисту 

трудових прав працівників полягає, зокрема, в строках давності притягнення 

до відповідальності роботодавця, у співвіднесенні їх з порядком і строками 

захисту трудових прав працівників, у існуванні органів, до яких можна 

звернутися за захистом, якщо неможливо здійснити колективний самозахист. 

Працівники мають право знати, від чого їм необхідно захищатися, тобто 

чітко розуміти для себе характер порушення роботодавця, давати з цього 

приводу пояснення, вимагати таких пояснень. 

Доцільність як принцип колективної форми захисту трудових прав 

працівників, на нашу думку, полягає в індивідуалізації колективного захисту 

– відстоюванні в межах загального колективного інтересу окремих 

індивідуальних інтересів працівників. Так, наприклад, при масовій невиплаті 

заробітної плати працівникам, порушенні роботодавцем законодавства про 

працю береться до уваги кожна невиплата заробітної плати. Так, 

співставляється обсяг правопорушення із заходами, які застосовують сторони 

колективної форми захисту трудових прав працівників. Про цей принцип 

зазначається у працях Г.А. Трунової [245, с. 55], Д.А. Панькова [246, с. 412]. 
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Водночас доцільність проявляється в колективній формі захисту трудових 

прав як похідний принцип від законності, але в разі конкуренції з останнім 

вона не може претендувати на пріоритет. Зокрема мотивування роботодавцем 

рішень щодо застосування дисциплінарних стягнень є гарантією дотримання 

його трудових прав. Працівник повинен точно знати, чи звільняється він у 

зв’язку з раціоналізацією виробництва, чи у зв’язку з непридатністю до 

роботи, або ж причиною звільнення є конкретна провина чи загальна 

незадоволеність роботодавця. Аналіз змісту ст. 401 проекту Трудового 

кодексу [123] свідчить про те, що в ній абсолютно відсутні норми, які 

гарантують обґрунтованість прийнятих роботодавцем рішень, крім того, її 

норми перетворюють працівника із суб’єкта захисту на об’єкт зосередження 

відповідальності. 

Отже, недостатня обґрунтованість рішень роботодавця, що є 

порушенням принципу обґрунтованості, призводить до застосування 

колективних форм захисту трудових прав працівників.  

Принцип презумпції невинуватості працівника у колективній формі 

захисту його трудових прав набуває особливого значення. Це пов’язано з 

тим, що тягар доказування вини працівника у відносинах захисту його прав 

лежить на роботодавцеві і тому роботодавець має самостійно доводити, що 

не вчиняв відповідного порушення. Зазначимо, що як свідчить судова 

практика, при зверненні працівників до суду за захистом з колективними 

позовами суди їх задовольняють [247, c. 21]. Закріплення в межах 

колективних форм захисту трудових прав працівників принципу презумпції 

невинуватості працівника є необхідною складовою гуманізації норм про 

дисциплінарну відповідальність. 

Тобто принцип презумпції невинуватості є невід’ємним елементом 

загальних принципів колективної форми захисту трудових прав працівників, 

він створює правові гарантії для формування чітких правових механізмів 

розподілу тягаря доказування в процесі колективного захисту працівниками 

своїх трудових прав. 
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Отже, загальні принципи колективної форми захисту трудових прав 

дозволяють створити цілісні засади правового регулювання колективної 

форми захисту трудових прав працівників, сформувати чіткі важелі 

верховенства суспільних, колективних інтересів.  

Питанню спеціальних принципів колективної форми захисту трудових 

прав працівників в юридичній літературі уваги приділялося доволі мало. Це 

пов’язано насамперед з ототожненням їх з принципами розгляду колективних 

трудових спорів (конфліктів). Так В.М. Толкунова визначає такі спеціальні 

принципи: 1) демократизм, тобто участь широких мас трудівників у 

вирішенні спору; 2) безоплатність, доступність та зручність звернення в 

юрисдикційні органи за вирішенням трудового спору; 3) законність, 

гласність, об’єктивність та повнота вивчення доказів по трудових спорах;               

4) швидкість вирішення трудового спору; 5) забезпечення реального 

виконання рішення з трудового спору, поновлення порушених трудових прав 

[125, c. 25-26]. Водночас О.В. Старчук поділяє спеціальні принципи на такі 

види: 1) принцип справедливості і законності; 2) принцип рівності;                            

3) принцип єдності і диференціації притягнення до відповідальності 

роботодавців; 4) підтримання правопорядку у сфері колективної праці, 

забезпечення непорушності трудових прав і законних інтересів працівників 

[242, c. 115]. Крім цього, О.Я. Лаврів виділяє ще й принцип соціального 

партнерства і договірного встановлення умов праці. На думку науковця, 

найбільше вираження цей принцип знаходить при встановленні умов праці та 

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) [248, с. 121]. 

Однак загалом погоджуючись із виділенням таких принципів, 

зауважимо, що окремі з них (демократизм, законність, гласність, 

об’єктивність та повнота вивчення доказів) є суто загальними і не можуть 

бути визнані спеціальними принципами колективної форми захисту трудових 

прав працівників. 
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Так, зважаючи на недостатню кількість досліджень у цій сфері, можемо 

самостійно вперше виокремити спеціальні принципи колективної форми 

захисту трудових прав працівників.  

Перший з них – це принцип колегіальності досліджуваної форми 

захисту трудових прав працівників. Ця колегіальність, на наш погляд, 

проявляється через такі аспекти: 1) створення працівниками і роботодавцями 

спільного органу, який забезпечить досягнення між ними консенсусу, 

збалансує їх інтереси; 2) звернення колективним суб’єктом, якому кожен 

працівник делегував свою індивідуальну волю на прийняття юридично 

значущого рішення, до органів та посадових осіб, які здатні здійснити 

ефективний захист трудових прав працівників; 3) прийняття всіх рішень 

суб’єктом захисту в межах досліджуваної форми з урахуванням колективної 

волі працівників. 

Як зазначає О.Е. Лейст, через колегіальність прийняття рішень воля 

суб’єктів захисту (на думку автора – це державна воля) 

«викристалізовується», там відбувається реальне втілення можливостей 

держави щодо забезпечення загальнообов’язковості і примусовості права 

[249, с. 170-172]. Разом з тим питання колегіальності в колективній формі 

захисту трудових прав не можна ототожнювати із вираженням колективної 

волі. Така воля повинна виражатися самими працівниками або їх 

об’єднаннями на підставі поєднання інтересів групи працівників. Хоча 

колегіальність полягає у спільному прийнятті рішень, що передбачає 

вираження колективної волі. 

Отже, даний принцип характерний як для колективного самозахисту 

працівниками своїх трудових прав, так і в межах юрисдикційної форми 

захисту трудових прав працівників. 

Другий спеціальний принцип, який можна виокремити у досліджуваній 

формі захисту трудових прав – це принцип рівноправності працівників і 

роботодавців при прийнятті ними колективних рішень з урегулювання 

колективних трудових спорів. Рівноправність допомагає зберегти баланс 
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інтересів працівників при реалізації колективних форм захисту їх трудових 

прав. Необхідно пам’ятати, що юридична рівність, диспозитивність і 

автономія волі є засадничими ідеями всіх приватних галузей права [250,                   

с. 59-63]. Рівноправність трудових прав громадян, як зауважує О.В. Смирнов, 

полягає і реалізується через встановлення для сторін однакових можливостей 

впливати на виникнення, зміну і припинення трудових правовідносин [251,              

с. 92]. 

Така рівноправність, на наш погляд, характеризується рядом ознак: 1) у 

відносинах захисту працівників від свавілля роботодавців кожному праву 

однієї сторони кореспондує обов’язок іншої і навпаки; 2) існування 

законодавчих гарантій захисту працівника не повинно обмежувати свободу 

підприємницької чи непідприємницької діяльності роботодавця, якщо така 

діяльність загалом не порушує законодавство України про працю, колективні 

договори (угоди), трудові договори, укладені з працівниками цього 

роботодавця; 3) представники роботодавця і представники працівника у 

відносинах колективної форми захисту трудових прав мають право на 

колективні дії (працівники – право на страйк, наприклад, а роботодавці у 

зарубіжних країнах – право на локаут [252, c. 27]). 

На думку У.О. Кудайбергенова, відносини, які не порушують принцип 

рівноправності, сприяють ефективній реалізації економічних інтересів як 

роботодавців, так і працівників, появі нових економічних інтересів, 

досягненню балансу між ними в умовах спільної домовленості. Якщо ж 

відносини роботодавця і працівників обмежують права і обов’язки однієї зі 

сторін, то їхні економічні інтереси не будуть збалансовані, а існуючі 

суперечності ймовірно призведуть до конфлікту [253, с. 89-90]. 

Отже, на наш погляд, рівноправність формально визнається і на 

доктринальному, і на законодавчому рівні, однак, як свідчать випадки 

численних порушень трудових прав працівників, така рівноправність немає 

своєї підтримки через необґрунтоване звуження локального правового 
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регулювання, необізнаність працівників про можливості захисту своїх прав і 

їх страх бути звільненими за ініціювання будь-якого спору з роботодавцем. 

Третім і останнім спеціальним принципом колективної форми захисту 

трудових прав працівників є принцип солідарної відповідальності 

роботодавців у випадку порушення трудових прав працівників. Така 

солідарна відповідальність матиме місце: 1) у разі банкрутства роботодавця, 

коли немає суб’єкта до якого можна пред’явити свої вимоги; 2) у випадку 

неможливості в законному порядку без звернення до юрисдикційних органів 

стягнути з роботодавця належну заробітну плату [210, с. 75]. Суть цього 

принципу полягає у тому, що при будь-якій ситуації, яка може викнути на 

підприємстві, трудові права працівників будуть відновлені. 

Так, ще у 2007 році поряд з першим проектом Трудового кодексу 

України був внесений проект Закону України «Про захист грошових вимог 

працівників у разі банкрутства роботодавця» [254], в якому врегульовувався і 

прямо закріплювався цей принцип, але до цих пір він не прийнятий. 

Натомість 06 листопада 2013 року був внесений проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо задоволення вимог найманих 

працівників внаслідок неплатоспроможності роботодавця» [255], який теж не 

був прийнятий через небажання суб’єктів підприємництва виплачувати 

додаткові кошти при раптовій ліквідації за процедурою банкрутства, що 

очевидно не сприяє повноцінному захисту трудових прав і свобод 

працівників. 

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, можна у 

систематизованому вигляді виокремити такі спеціальні принципи 

колективної форми захисту трудових прав працівників: 1) колегіальність;               

2) принцип рівноправності працівників і роботодавців; 3) принцип солідарної 

відповідальності роботодавців за порушення трудових прав працівників. 

Таким чином, існують загальні і спеціальні принципи колективної 

форми захисту трудових прав працівників, які функціонують в межах єдиної 
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системи, що передбачає створення реальних, фактичних, ефективних засад 

захисту трудових прав працівників. 

Загальні засади застосування колективної форми захисту трудових прав 

працівників по-різному проявляють себе в окремих її видах. Тож доцільно 

здійснити власну класифікацію і проаналізувати види колективних форм 

захисту трудових прав працівників. У Тлумачному словнику української 

мови поняття «вид» трактується як: 1) окремий різновид у ряді предметів, 

явищ, процесів і таке інше; 2) підрозділ, що об’єднує ряд предметів, явищ за 

спільними ознаками і входить до складу загальнішого, вищого розділу [256,             

с. 381]. Характеристика окремих видів колективних форм захисту трудових 

прав працівників передбачає їх попередню класифікацію. 

В.М. Андріїв визначає дві такі форми: 1) колективний самозахист і                

2) захист трудових прав працівників уповноваженими суб’єктами [102, с. 

193]. Водночас А.С. Сидоренко говорить про такий критерій класифікації 

колективних форм захисту трудових прав працівників як суб’єкти, про що ми 

вже зазначали у попередньому підрозділі нашого дисертаційного 

дослідження, а саме склад учасників відносин в межах будь-якої колективної 

форми захисту трудових прав працівників [210, с. 152]. У той же час в межах 

колективної форми захисту трудових прав працівників можна виділяти 

юрисдикційну і неюрисдикційну форми захисту [4, с. 11] як більш загальний, 

на нашу думку, вид поділу. У той же час В.І. Щербина висловлює думку 

стосовно існування колективного самозахисту у вигляді права працівників на 

страйк [19, c. 354].  

Проаналізувавши викладені позиції, можемо сформулювати власну 

класифікацію колективних форм захисту трудових прав працівників:                         

1) неюрисдикційна форма захисту (колективний самозахист працівників у 

вигляді колективних дій); 2) юрисдикційні форми: а) захист працівників 

професійними спілками; б) захист працівників в порядку нагляду і контролю 

за дотриманням трудового законодавства уповноваженими державою 

органами; в) захист працівників органами, створеними для розгляду 
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колективних трудових спорів (примирна комісія, трудовий арбітраж, 

Національна служба з посередництва та примирення та інші).  

Сформувавши відповідну позицію стосовно класифікації, перейдемо до 

видової характеристики колективних форм захисту трудових прав 

працівників з метою формування чітких орієнтирів їх окремих особливостей. 

Колективний самозахист працівників у вигляді колективних дій 

передбачає, перш за все, реалізацію працівниками права на страйк. У книзі 

«Теорія промислового права» розглядалася первинна природа страйків. 

Право на страйк завжди мало як своїх прибічників, так і противників. 

Позиція захисників цього права ґрунтувалася на тому, що страйк – це спільна 

згода декількох осіб з метою підвищення або зниження заробітної плати [257, 

с. 25]. 

Л.С. Таль визначає страйк як колективне призупинення роботи групою 

робітників з метою спонукання управління підприємства погодитися на 

покращення умов праці [258, с. 167]. За Енциклопедичним словником 

«Трудове право», страйк – це правовий засіб захисту працівниками своїх 

політичних та економічних інтересів. Страйк виражається в повному або 

частковому припиненні роботи чи іншій протидії нормальному 

(традиційному) ходу виробничого процесу, заподіянні шкоди підприємцю 

(без розірвання з ним трудових відносин) для досягнення певних 

економічних цілей [259, с. 121]. 

Аналізуючи дані позиції, зазначимо, що жоден науковець сьогодні не 

применшує значення страйків для колективної форми захисту трудових прав 

працівників. Наразі це один з важливих інститутів правового регулювання 

праці. Змістом права на страйк є не припинення роботи окремою особою, а 

участь особи в колективі, який організовує і проводить страйк. Право на 

страйк може бути використане винятково в якості колективного права. 

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [72] страйк – це тимчасове 

колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на 
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роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, 

організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту). На нашу думку, страйк – це колективна форма 

захисту трудових прав працівників, яка полягає у застосуванні працівниками 

як колективним суб’єктом засобів тиску на роботодавця, їх об’єднання, 

державу шляхом відмови від виконання передбаченої трудовим договором 

роботи з метою задоволення своїх трудо-правових вимог.  

Реалізація цієї колективної форми обмежується цілою низкою умов: 

1) дотримання примирних процедур; 

2) неможливість примушення до участі в страйку; 

3) обмеження можливості проведення страйків для певних категорій 

працівників (працівників органів державної влади, правоохоронних органів, 

підприємств, які є об’єктами підвищеної небезпеки тощо); 

4) визнання страйку незаконним винятково за рішенням суду; 

5) чітке визначення в законодавстві випадків, коли забороняється 

проведення страйків або їх зупинення (надзвичайний стан, катастрофи 

техногенного чи природного характеру тощо) [19, c. 358]. 

Аналізуючи вищевикладене, зазначимо, що дані умови характерні 

передовсім для українського трудового права, але найголовнішою умовою 

права на страйк є те, що ним наділені винятково працівники. Недосконалість 

примирних процедур також часто призводить до страйків. Вона проявляється 

у тому, що не існує судового захисту колективних трудових прав 

працівників. Тому примирно-арбітражний порядок є обов’язковим доти, доки 

не існує такого захисту. Особа повинна мати безпосередній доступ до 

правосуддя у випадку будь-якого порушення її прав. 

Закон визначає право на страйк як крайній засіб вирішення 

колективного трудового спору. Однак при цьому у ньому зазначено 

можливість оголошення страйку лише у зв’язку з відмовою роботодавця, 

організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців задовольнити 

вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, 
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об’єднання профспілок чи уповноваженого ними органу [72]. Пропонуємо 

надати право на страйк і у випадках, коли роботодавець ухиляється від 

примирних процедур. 

Отже, колективна форма самозахисту трудових прав працівників, а 

саме страйк, має важливе соціальне, економічне і політичне значення, а 

недосконалість правової регламентації в цій частині може призвести до 

нових порушень трудових прав працівників. 

Наступною, уже юрисдикційною колективною формою захисту 

трудових прав працівників є захист професійних спілок, їх об’єднань. 

Професійні спілки у процесі захисту трудових прав працівників беруть 

активну участь, реалізовуючи свою захисну функцію у певних формах. 

Колективною формою захисту трудових прав працівників є, на наш погляд, 

саме представництво професійними спілками інтересів працівників при 

реалізації ними права на звернення за захистом своїх прав. З цього приводу 

С.Я. Вавженчук вказує, що в трудовому праві питання захисту трудових прав 

вирішується в процесі розгляду трудових спорів, тобто має характерний 

тільки йому процес і ознаки [134, с. 109].  

Особливості представництва інтересів працівників професійною 

спілкою у відносинах колективного захисту трудових прав у юрисдикційній 

формі визначаються: 

 належністю працівника до кола працівників, поряд з якими на 

одному підприємстві, в установі, організації діє окремо взята профспілкова 

організація; 

 реалізацією у відносинах представництва професійною спілкою 

колективного інтересу працівників, якому надається перевага перед окремим 

індивідуальним інтересом працівника; 

 за характером представництва така колективна форма захисту 

трудових прав працівників є нічим іншим як процедурним, а не 

прцесуальним представництвом (вказує Ю.М Щотова [260, с. 230]), що 

передбачає звернення як до судових (тоді це будуть процесуальні відносини), 
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так і до інших державних органів в адміністративному порядку. Поряд з цим 

Ю.М. Щотова доводить, що на сьогодні процесуальне представництво 

професійними спілками інтересів працівників є єдиною формою участі цих 

організацій у вирішенні трудових спорів [260, c. 236]; 

В.І. Смолярчук, аналізуючи способи реалізації захисної функції 

професійних спілок, вказує: «Участь професійних спілок у застосуванні 

трудового законодавства спирається на представництво професійних спілок 

від імені працівників і службовців у питаннях праці…Профспілки наділені 

правом захищати інтереси трудящих у суді. Вони можуть здійснювати судове 

представництво як у справах членів профспілки, так і у справах працівників і 

службовців, що не є членами таких» [261, с. 57-59].  

Зважаючи на те, що вчений здійснював своє дослідження на основі 

іншої моделі правозахисної діяльності профспілок, зазначимо, що найчастіше 

представництво професійних спілок як колективної форми захисту трудових 

прав працівників здійснюється саме шляхом вчинення процесуальних 

колективних дій.  

Підставою представництва професійною спілкою інтересів працівників 

є їх доручення [262, с. 108]. Натомість С.В. Васильєв у цьому контексті 

вказує, що професійні спілки здійснюють так зване «громадське 

представництво». Цей різновид представництва є представництвом, що 

здійснюється уповноваженими громадських організацій, а також інших 

громадян, права та інтереси яких захищають ці організації. Підставою 

виникнення представництва є факт вступу (прийому) у громадську 

організацію, що в силу закону і у відповідності зі своїм статутом зобов’язана 

надавати юридичну допомогу своїм членам [263, c. 88]. Однак вимога 

членства у ст. 2 вищезазначеного чинного Закону в Україні вже не вимагає, 

щоб профспілки здійснювали захист працівника, тому громадське 

представництво не характеризує професійні спілки. 

Доцільним тут є врахування пропозиції О.В. Стоян про введення 

інституту громадської адвокатури в професійних спілках, на яку варто 
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покласти функції представництва членів профспілок у судах та інших 

органах під час вирішення трудових спорів [264, c. 11]. Ця пропозиція 

видається прогресивною, адже у виборного органу профспілкової організації 

є повноваження, які потребують усунення, і відповідно питання захисту 

потрібно повністю віднести до внутрішнього питання професійних спілок. 

Також зазначимо, що участь представників працівників і роботодавців 

у вирішенні колективних трудових спорів або вирішенні колективних 

трудових конфліктів, формуванні примирних і арбітражних органів на 

тристоронній основі, участі представників працівників і роботодавців у 

досудовому і позасудовому вирішенні трудових спорів являє собою одну з 

форм соціального партнерства. Г.А. Занфірова з цього приводу вказує, що 

для забезпечення ефективного захисту трудових прав працівників за умов 

ринкових відносин актуальною є проблема розробки і правового закріплення 

механізму розгляду в судовому порядку шляхом позовного провадження 

колективних трудових спорів, а також порядку забезпечення виконання 

судових рішень із цих спорів [265, с. 86]. Дійсно на сьогодні так і немає 

порядку розгляду колективних трудових спорів у судах і фактично суди 

відмовляють у прийнятті таких скарг, хоч за загальним правилом юрисдикція 

судів повинна поширюватися на всі правовідносини в державі. 

Розвиваючи свою думку, зазначимо, професійна спілка не може 

вважатися в такій колективній формі захисту трудових прав працівників 

стороною колективного трудового спору, що має відповідні повноваження 

від працівників. З цього приводу М.Л. Лютов також вказує, що профспілка не 

може бути самостійною стороною колективного трудового спору. ЇЇ статус – 

це учасник такого спору, уповноважений на представництво однією зі сторін 

– працівниками [266, с. 56]. На наш погляд, таким чином фактично ставиться 

під сумнів існування професійної спілки взагалі. Професійна спілка звісно не 

уповноважена підміняти сторону – працівника, у відносинах колективних 

трудових спорів. Однак вважаємо необхідним визначити професійну спілку 

саме як суб’єкта, що діє від імені і в інтересах працівників у колективних 



226 

трудових спорах, хоча й несамостійного. Тому потрібно переосмислити мету 

існування професійних спілок у відносинах колективної форми захисту 

трудових прав працівників. 

Також відповідно до вимог чинного законодавства представництво 

профспілками колективних інтересів працівників є можливим у рамках 

примирно-арбітражного способу врегулювання розбіжностей.                              

Е.М. Бондаренко стверджує, що в трудовому праві представник має права, 

які не співпадають з правами об’єднання, яке він представляє [267, с. 144-

145]. Однак ми не погоджуємося з такою позицією, адже у відносинах 

представництва професійна спілка повинна використовувати саме 

правосуб’єктність працівника, оскільки захищає властивими йому способами 

і засобами його трудові права. Крім цього, обсяг можливостей профспілки 

повинен відповідати обсягу можливостей працівника, адже в протилежному 

випадку працівник не матиме можливості за результатами захисту в 

подальшому реалізовувати своє право, тому що таким чином вийде за межі 

своєї ж правосуб’єктності. 

На нашу думку, у майбутньому варто передбачити процесуальне 

представництво профспілкою прав працівника при розгляді і вирішенні 

колективних трудових спорів у судовому порядку. Тобто це означає визнання 

за профспілкою правового статусу представника у цивільному процесі, а 

якщо розглядати і перспективне правове регулювання – у трудовому процесі. 

Таке процесуальне представництво має бути включене до Цивільного 

процесуального кодексу України [145]. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо констатувати 

специфічність такої колективної форми захисту трудових прав в порівнянні з 

іншими, зокрема в частині здійснення повноважень представника, що 

повинно бути визначено вже не в чинному законі, а у новому Трудовому 

кодексі, який забезпечить уніфікований підхід до представництва 

професійними спілками у відносинах захисту в примирно-арбітражних 

процедурах і в судовому порядку. 



227 

Захист працівників в поряду нагляду і контролю за додержанням 

трудового законодавства юрисдикційними органами можна розглядати як 

особливу колективну форму захисту трудових прав працівників, адже за 

певних умов вона може стати й індивідуальною, про що ми уже зазначали. В 

юридичній літературі підкреслюється, що контроль і нагляд – це основні 

засоби забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні та є 

факторами, що дисциплінують поведінку працівників під час виконання їх 

трудових обов’язків [268, с. 7]. Доречно зауважити, що саме на них 

акцентується увага в Кодексі законів про працю України [13] та проекті 

Трудового кодексу України [14]. 

Основний зміст цієї колективної форми захисту трудових прав 

працівників полягає в тому, що системою уповноважених органів 

здійснюються: 

 заходи запобігання (превентивні заходи), які спрямовані на 

захист трудових прав працівників в межах досліджуваної колективної форми; 

 інформування працівників і надання їм консультації з приводу 

правильного застосування і тлумачення окремих положень законодавства про 

працю;  

 притягнення винних порушників трудових прав працівників до 

конкретного виду відповідальності згідно з положеннями і правилами 

законодавства про працю, які є чинними на момент вчинення 

правопорушення, та передача відповідним органам державної влади 

повідомлень, будь-якої іншої інформації про факти порушення, зловживання 

та дій/бездіяльності, з’ясування питань, що знаходиться поза межами 

компетенції органів державного нагляду і контролю; 

 можливе залучення суб’єктів нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про працю до участі в примирно-арбітражній колективній 

формі захисту трудових прав працівників; 
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 повідомлення правоохоронних органів про факти порушень у 

трудо-правовій сфері та всебічне обговорення необхідності вдосконалення 

законодавства про працю. 

Проблемою є те, що сьогодні поза увагою законодавця залишаються 

факти порушень окремих колективних трудових прав працівників, а саме 

тих, що закріплені в локальних нормативно-правових актах підприємства, 

установи, організації. Тому пропонуємо створити службу захисного 

контролю, що функціонуватиме на кожному підприємстві, в установі 

організації і складатиметься з працівників, які зможуть документувати 

порушення роботодавцем умов колективних договорів і угод, інших 

локальних нормативно-правових актах. Механізм реалізації цього положення 

становитиме собою послідовність таких етапів: 1) щорічне обрання шляхом 

таємного голосування на підприємстві, в установі, організації представників 

служби; 2) ведення працівниками служби журналу обліку порушень 

роботодавця і відновлення порушених прав працівників; 3) контроль за 

діяльністю роботодавця щодо реалізації його повноважень стосовно кожного 

працівника. 

Отже, нагляд і контроль як колективна форма захисту трудових прав 

працівників полягає головним чином у прийнятті юридично значущих 

колегіальних рішень для забезпечення захисту колективних трудових прав 

працівників. 

Остання колективна форма захисту трудових прав працівників – це 

захист працівників органами, створеними для порядку розгляду колективних 

трудових спорів (примирна комісія, трудовий арбітраж, Національна служба 

з посередництва та примирення та інші).  

Більшість вчених визнає недостатню ефективність захисту трудових 

прав органами, створеними на паритетній основі. У процесі соціального 

партнерства можуть вирішуватися проблеми, пов’язані із захистом 

колективних прав працівників при зловживанні роботодавця, але проблема 

виникає у тому, що працівники і роботодавці, а також їх представницькі 
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органи не мають уявлення про порядок реалізації зазначеної колективної 

форми захисту трудових прав працівників, незважаючи на те, що це питання 

достатньо врегульоване в чинному законодавстві [260, с. 230-231]. 

Примирно-арбітражна колективна форма захисту, або як її ще 

називають «соціально-партнерська», [210, с. 16] призначена для: 

 досягнення компромісу, консенсусу між сторонами колективних 

трудових спорів з питань праці; 

 забезпечення нормального режиму робочого часу і часу 

відпочинку; 

 забезпечення своєчасного отримання заробітної плати усіма 

працівниками; 

 забезпечення права на участь в управлінні працею усього 

трудового колективу. 

Перша і головна причина конфліктів між роботодавцем і працівниками 

– хронічно складне фінансове становище підприємства, нерентабельність, 

збитковість. Друга причина – зростання дебіторської та кредиторської 

заборгованості, третя – порушення законодавства про працю, зокрема про 

оплату праці. Заборгованість по зарплаті (або повільне її погашення) і погана 

охорона праці – теж важливі передумови для виникнення трудового спору. 

Саме ці причини є мотивацією існування колективної форми захисту 

трудових прав працівників у формі примирних комісій і трудових арбітражів. 

Слід звернути увагу на те, що Книга шоста проекту Трудового кодексу 

України «Колективні трудові відносини» [123] передбачає залучення до 

управління процесом праці лише частину суб’єктів трудових правовідносин. 

Щоб бути повноцінною колективною формою захисту трудових прав 

примирно-арбітражні органи повинні мати такі повноваження: 1) право 

притягнення до відповідальності роботодавця, якщо він ухиляється від 

виконання домовленостей при укладенні трудових договорів; 2) можливість 

сприяння збалансованому партнерству у робочому процесі всім суб’єктам 

трудових правовідносин. 
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Недоліками цієї форми є відсутність можливості реалізації в її ознаках 

внутрішньої узгодженості колективної форми захисту трудових прав 

працівників. Так, враховуючи те, що до складу трудового арбітражу не 

завжди включаються юристи, які можуть на професійному рівні провести 

дослідження матеріалів спору та тлумачення чинних нормативно-правових 

актів щодо певного трудового спору, то за цих обставин трудовий арбітраж 

може прийняти рішення, яке суперечить чинному законодавству України. 

Однак можливість оскарження рішення трудових арбітражів як засіб захисту 

працівника від порушення його трудових прав Законом України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [72] не 

передбачається. Якщо говорити про те, який орган повинен розглядати такі 

спори, то зазначимо, що в межах Національної служби з посередництва та 

примирення можливо створити зі складу висококваліфікованих трудових 

арбітрів, що пройшли атестацію в цій служб,і певного відділу чи 

департаменту для розгляду справ про оскарження рішень трудових 

арбітражів. 

Крім цього, було б доцільним доповнити перелік виконавчих 

документів за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню 

Державною виконавчою службою (ст. 17 Закону України «Про виконавче 

провадження» [64]) випискою з протоколу засідання трудового арбітражу або 

окремим рішенням трудового арбітражу задля забезпечення виконання 

прийнятих рішень через органи державної виконавчої служби у випадках 

відмови від добровільного виконання рішення при наявності згоди на 

обов’язковість.  

Стаття 2 Конвенції Міжнародної організації праці № 154 про сприяння 

колективним переговорам [269] встановлює, що переговори проводяться між 

підприємцем, групою підприємців, з однієї сторони, та однією або 

декількома з організацій працівників, з іншої сторони, при укладенні 

колективних договорів і угод, що є запобіжним елементом будь-якої 

колективної форми захисту трудових прав працівників. 
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Слід зазначити, що саме примирно-арбітражна процедура сприяла 

стабілізації трудових відносин і до певної міри зняла напругу у відносинах 

між роботодавцями та працівниками. Як вбачається із зазначеного, Законом 

передбачена сповнена протиріч примирно-арбітражна колективна форма 

захисту трудових працівників [72]. 

Практика роботи відділення Національної служби з посередництва і 

примирення показує, що орган, який представляє інтереси найманих 

працівників, не завжди інформує або інформує не всіх суб’єктів, визначених 

законодавством, про виникнення спору. Наприклад, якщо місто, де 

розташоване підприємство, на якому виник конфлікт, є містом обласного 

значення, представницький орган найманих працівників повинен 

проінформувати про виникнення спору не тільки орган місцевого 

самоврядування, а й обласну адміністрацію, яка діє на підставі Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації». Згідно зі ст. 24 даного Закону 

місцева державна адміністрація бере участь у вирішенні колективних 

трудових спорів (конфліктів) [270]. 

Відповідно до вимог законодавства про колективні трудові спори 

розгляд і вирішення конфлікту здійснюється, в першу чергу, примирними 

органами (примирною комісією і/або трудовим арбітражем). Жодна із сторін 

колективного трудового спору не може ухилятися від участі в примирній 

процедурі. Строки створення цих примирних органів та їх функції визначені 

в Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [72]. 

Для врегулювання вимог найманих працівників сторони конфлікту і 

примирні органи зобов’язані використовувати всі можливості, не заборонені 

законодавством, що і становить невід’ємний елемент колективної форми 

захисту трудових прав працівників. 

Отже, примирно-арбітражна колективна форма захисту трудових прав 

працівників передбачає особливий порядок діяльності уповноважених 

суб’єктів, який забезпечує всебічний захист трудових прав працівників. 
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Таким чином, класифікація і видова характеристика кожної 

колективної форми захисту трудових прав працівників залежить від умов 

реалізації такої форми, обсягу повноважень суб’єктів захисту та їх 

властивостей. Зазначимо, що поділ на види за суб’єктним критерієм 

передбачає особливості прояву самостійності кожного суб’єкта у відносинах 

захисту, допомагає відрізнити відповідальність роботодавця від фактичних 

трудових обов’язків працівників. Тому необхідно індивідуалізувати кожну 

колективну форму захисту трудових прав працівників з метою забезпечення 

пріоритетності інтересів колективних перед індивідуальними. 

Принципи і види колективної форми захисту трудових прав 

працівників обумовлюються правовою природою порушених колективних 

трудових прав. Такі порушені права мають у будь-якому випадку знайти 

сторони свого захисту, щоб належним чином засвідчити необхідність 

сприйняття інституту захисту в трудовому праві на практиці. 

 

3.3 Сторони колективного захисту трудових прав працівників 

 

На сьогодні одним з чи не найбільш дискусійних питань є питання про 

сторони колективного захисту трудових прав працівників. Для теорії 

трудового права даний аспект має велике значення як суто теоретичного, так 

і практичного характеру. Його висвітлення в межах окремого дослідження 

дасть змогу повно розкрити суть колективних форм захисту трудових прав 

працівників, їх особливості в регулюванні колективних трудових відносин, а 

саме колективно-договірних відносин, встановити чиї дії і в яких межах 

визначають місце відповідного органу чи організації як учасника 

колективних переговорів, колективних трудових спорів, визначити їх 

правовий статус та вирішити цілий ряд важливих питань [271, с. 67]. 

Наразі однією з найбільш гострих проблем теорії і практики трудового 

права є наявність сторін і представників колективних форм захисту трудових 

прав працівників. Акумулюючи колективну волю працівників, ці суб’єкти 
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утворюють принципово нову спільність учасників колективних трудових 

відносин, формуючи нові концепції суб’єктів захисту трудових прав 

працівників. 

Актуальність даного дослідження проявляється у тому, що чітке 

визначення сторін колективного захисту трудових прав як в колективно-

договірних відносинах, так і у відносинах з вирішення колективних трудових 

спорів сприяє систематизації нормативного матеріалу, що діє в даній сфері, 

та впорядкуванню практики його застосування. Все це, поряд з іншими 

аспектами, сприяє підвищенню ефективності регулювання колективно-

договірних відносин. 

Дане питання досліджувало багато науковців у сфері трудового права, а 

саме: М.Й. Бару, В.В. Венедиктов, А.А. Добровольський, М.І. Іншин,                    

І.Я. Кисельов, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, М.В. Лушнікова, П.Д. Пилипенко,               

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

В.Н. Скобєлкін, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та багато 

інших. Але незважаючи на те, що цими науковцями в тій чи іншій мірі 

досліджувалися правові питання сторін колективного захисту трудових прав 

працівників, дане питання у контексті прийняття найближчим часом 

Трудового кодексу України, інкорпорації в нього положень Закону України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [72], 

Закону України «Про колективні договори і угоди» [212] набуває нових 

обрисів і потребує належного науково-теоретичного обґрунтування. 

Словник української мови поняття «сторона» трактує як: 1) особа, 

група осіб, організація і т. ін., що протиставляється у певному відношенні 

іншій особі, групі осіб, організації тощо; 2) прибічник кого-небудь; 3) хто-

небудь, хто причетний до справи [165, c. 735-737].  

У Юридичній енциклопедії зазначено, що поняття «сторона» – це 

учасник визначених правовідносин, дії чи бездіяльність якого щодо іншого 

учасника (учасників) тягнуть обопільні матеріально-правові або 

процесуально-правові наслідки [30, c. 496]. Тобто, як помітно із 



234 

характеристики визначень у довідкових виданнях, визначення поняття 

«сторона» характеризується обов’язковою наявністю протилежного суб’єкта, 

який протистоїть йому, має інші інтереси у відповідних правовідносинах. 

Звертаючи свій науковий інтерес до сторін колективного захисту 

трудових прав працівників, потрібно співвіднести їх перш за все з поняттями 

«суб’єкт захисту», «суб’єкт колективного захисту», «суб’єкт колективних 

трудових відносин». На нашу думку, у першому випадку мова йде саме про 

суб’єкта захисту як учасника правовідносин із захисту загалом і тому це 

поняття є набагато ширшим за два інших вищевказаних поняття. Зазначимо, 

що в даному аспекті поняття «сторона» взагалі вужче від поняття «суб’єкт», 

адже для неї матимуть значення юридичні наслідки здійснення такого 

захисту, в той час як для суб’єкта колективного захисту, суб’єкта 

колективного захисту (без прив’язки до працівників, трудового колективу) 

таких наслідків, крім як для особи, від імені та в інтересах якої вони 

виступають, не буде. 

 Стосовно останнього терміна-поняття зазначимо, що суб’єкт 

колективних трудових відносин не завжди може виступати стороною 

колективної форми захисту трудових прав працівників [272, с. 100].  

Розглянувши питання про співвідношення сторін колективного захисту 

трудових прав працівників з іншими поняттями, доцільно проаналізувати 

полеміку, яка існує в юридичній літературі з досліджуваного питання. Суть 

всіх наукових позицій в основному зводиться до наступної тези: сторонами 

колективного захисту трудових прав загалом (без зв’язку з працівниками) є 

трудовий колектив, роботодавець, об’єднання роботодавців [273, c. 56; 274,                

с. 85-86;
 
126, с. 72; 52, с. 82].  

У деяких наукових джерелах доволі необґрунтовано виділяють 

представницькі органи фактично як самостійні сторони колективного захисту 

трудових прав працівників [182, c. 262]. Також існує концепція про 

двоелементну конструкцію сторін будь-якого (в тому числі і колективного) 

захисту трудових прав (тобто наявність у відносинах захисту сторони, чиї 
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права порушено і сторони, яка порушила) [275, c. 22]. Ми погоджуємося з 

такою конструкцією, що характерна для захисту трудових прав загалом, але 

вона зовсім не підпадає під сферу колективного захисту трудових прав 

працівників, де суб’єкт захисту так чи інакше буде пов’язаний із 

працівником. 

В.І. Прокопенко вважає, що при визначенні сторони колективного 

захисту трудових прав потрібно виходити як з міжнародно-правового 

регулювання цього питання, так і з досвіду розвинених країн та власного 

теоретичного і практичного досвіду [275, с. 22]. 

У цьому контексті і Б.Т. Базилєв зазначає, що сторони захисту 

застосовують такий вплив, який підпорядковує волю і поведінку інтересам 

трудового колективу, суспільства і держави. Застосувавши примус, можна 

змусити робити особу те, чого вона не бажає (активний результат), або не 

робити того, що вона бажає (пасивний результат) [276, с. 30].  

Ця позиція відображає імперативний підхід до визначення ознаки 

колективної волі у суб’єктів колективної форми захисту трудових прав 

працівників, що невиправдано, адже наявність волі у суб’єкта не є гарантією 

підкорення їй всіх інших воль. Так, наприклад, окремий працівник може й не 

брати участь у страйку. 

На основі проаналізованого можемо сформулювати загальне 

визначення сторони колективного захисту трудових прав працівників як 

самостійного учасника відносин захисту трудових прав працівників, що 

реалізує їх колективну волю через вчинення юридично значущих дій або не 

вчинення таких дій з метою повного, всебічного, своєчасного захисту 

трудових прав та свобод. 

Сформулювавши відповідне визначення, зазначимо, що потреба 

розвитку науки трудового права вимагає переосмислення кола сторін 

колективного захисту трудових прав працівників, адже дискусії про належну 

сторону в колективному трудовому спорі, у інших питаннях передбачають 

участь від імені та в інтересах працівників не одного, а декількох суб’єктів, 
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які чи то в інтересах працівників, чи то поза межами цих інтересів 

формулюють різнорідні правові позиції захисту, оскільки в юридичній особі 

може існувати декілька професійних спілок чи інших представницьких 

організацій працівників, які претендують на роль сторони колективного 

захисту. 

В.М. Андріїв зазначає, що учасниками відносин юридичного захисту є 

фізичні та юридичні особи, тому суб’єкти правопорушення можуть стати 

суб’єктами відносин захисту. Це надає певного характеру їх поведінці під час 

розвитку і вирішення колективного трудового спору, конфлікту [102, с. 172]. 

Погоджуючись із цією позицією, зазначимо, що сьогодні не можна 

говорити про чітку структурованість у науці та в законодавстві про працю 

суб’єктів колективного захисту трудових прав працівників. Як вказує                 

О.Є. Сонін, неприпустимим є стан правового регулювання колективних 

відносин захисту трудових прав працівників, коли законодавець ухиляється 

від формулювання правових приписів, що встановлювали б порядок судового 

захисту прав учасників колективних відносин [277, с. 166]. Ми також 

приєднуємося до цієї позиції і пропонуємо включити суд як сторону захисту 

колективних трудових прав працівників, оскільки наразі в систему сторін 

колективної форми захисту трудових прав працівників даний орган не 

входить. 

Щодо сторін колективних трудових спорів як примирно-арбітражного 

виду колективної форми захисту трудових прав, то мусимо констатувати, що 

в чинному законодавстві, зокрема в Законі України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [72], визначено сторонами 

відповідних спорів, з одного боку – працівників, а з іншого – роботодавців. 

Відповідно сторонами колективного захисту трудових прав працівників 

можуть виступати винятково самі працівники, трудовий колектив, але не 

професійні спілки чи інші представницькі органи. Однак дане питання не 

повинно здаватися таким однозначним та простим для його вирішення. Так, 

на виробничому рівні сторонами колективного трудового спору (конфлікту) 
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визначаються «наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) 

підприємства, установи, організації чи їх структурні підрозділи або первинна 

профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками 

організація…» [72]. Начебто з наведеного й випливає, що профспілка може 

бути стороною трудового спору (конфлікту), однак, з нашої точки зору, в 

даному випадку потрібно звернути увагу на зміст наведеної норми, зокрема 

на термін «уповноважена найманими працівниками». Цей термін свідчить 

про те, що професійна спілка не наділена самостійністю у відносинах 

захисту, а тому не може бути і стороною, якщо відштовхуватися від того 

визначення, яке ми сформулювали у своєму дисертаційному дослідженні. 

Отже, конструкція ст. 3 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [72], з одного боку, все ж таки 

дає підстави вважати стороною колективного захисту трудових прав 

працівників професійну спілку (до речі як і іншу уповноважену 

працівниками профспілкову організацію), з іншого – стверджувати, що до 

сторін відносин колективного захисту професійна спілка не належить. 

Вважаємо, що при структуруванні сторін колективного захисту 

трудових прав працівників саме коло сторін як самостійних учасників 

досліджуваного процесу захисту необхідно обмежувати, в той час як для кола 

їх представників недоцільно створювати такі перешкоди. Влучним у цьому 

контексті є висловлювання В.О. Дьоміна: «Інтереси трудового колективу 

представляє уповноважений ним орган (профспілковий комітет, рада 

трудового колективу та інші)» [278, с. 11]. Законом не передбачено 

вичерпний перелік органів, які представляють інтереси працівників. Інакше 

була б обмежена ініціатива у вирішенні принципово важливого питання – хто 

повинен виражати колективну волю трудового колективу, відстоювати їх 

права і законні інтереси. Це відображає тенденції демократизму, свободи 

трудового колективу у прийнятті рішень.  

Крім цієї проблеми, існує ще питання участі держави як сторони 

колективного захисту трудових прав працівників в особі відповідних 
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уповноважених органів та посадових осіб. Така проблема в Україні, зокрема, 

полягає в застосуванні колективно-договірного регулювання відносин 

соціального партнерства за моделлю трипартизму. Як свідчить практика, 

внаслідок відсутності у законодавстві положень про обов’язковість 

виконання колективних договорів і угод, жоден державний орган не 

наділений повноваженнями захищати працівника шляхом вжиття конкретних 

заходів для виправлення ситуації, адже в ст. 19 Конституції України 

передбачено, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України [24]. Тому, на нашу думку, слід було б також визнати за цими 

особами і органами хоча б представницькі функції, не кажучи вже про те, що 

кінцевою метою має бути визнання їх як самостійної сторони колективного 

захисту трудових прав працівників. 

На підставі вищевикладеного аналізу можемо, на наш погляд, надати 

такий систематизований склад сторін та інших органів і осіб колективного 

захисту трудових прав працівників: 1) безпосередньо трудовий колектив – 

наймані працівники (колективна форма захисту – самозахист у вигляді 

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

визначається законом як самостійна сторона, зокрема в межах колективних 

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

самостійно виступати у відносинах захисту; 4) примирно-арбітражні органи 

(примирна комісія, трудовий арбітраж і специфічний суб’єкт – Національна 

служба з посередництва та примирення). Серед органів та осіб, які у 

відносинах колективного захисту трудових прав працівників виконують 

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

трудових колективів; 3) інші представницькі органи. 

Надавши розширену класифікацію сторін колективного захисту 

трудових прав працівників, перейдемо до характеристики цих сторін. 
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Трудовий колектив як сторона колективного захисту трудових прав 

працівників, не маючи статусу юридичної особи, виступає повноцінним 

суб’єктом захисту трудових прав працівників, які до нього входять. Як вказує 

В.І. Щербина, це класичний не індивідуальний суб’єкт трудового права [105, 

с. 89]. Легальна дефініція поняття «трудовий колектив» міститься у ст. 252-1 

Кодексу законів про працю України [13]. Положення Закону СРСР «Про 

трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями» [279] визначають основні повноваження 

трудового колективу досить широко. Їх трудовий колектив здійснює через 

загальні збори (конференції) або уповноважені ним органи (професійні 

спілки, ради трудового колективу, ради підприємств) шляхом зовнішньої 

форми виразу своєї колективної волі. 

В.М. Масленніков зазначає, що трудовий колектив є такою сукупністю 

індивідів, яка володіє певною соціальною структурою, статусом суб’єкта 

трудового права і має суспільно-значимі цілі. Важливо відзначити, що 

визнання за колективом статусу суб’єкта трудового права означає 

можливість здійснювати юридично значимі дії від свого імені та в своїх 

інтересах, тобто бути носієм суб’єктивних прав і обов’язків, у тому числі 

права на захист колективних трудових прав [280, с. 5]. В.М. Толкунова 

акцентує увагу на тому, що у трудовому колективі у процесі спільної праці 

забезпечується єдність і поєднання інтересів суспільства, роботодавця і 

працівника. Трудові колективи покликані примножувати матеріальні і 

духовні багатства країни, раціонально використовувати наявні ресурси, 

проявляти невтомну турботу про членів колективу, про поліпшення умов їх 

праці, побуту і відпочинку [281, c. 202].  

Аналізуючи це твердження, можемо констатувати той факт, що напрям 

турботи і передбачає захист трудових прав працівників у разі їх порушення. 

Найголовніше в трудових колективах – це оптимальне поєднання меж їх 

повноважень у відносинах колективного захисту трудових прав працівників.  
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На думку О.М. Барабаша, ознаками трудового колективу є те, що ця 

сторона колективного захисту трудових прав працівників є:  

 1) добровільним стійким об’єднанням працівників для спільної праці, 

що мають спільні інтереси і цілі в даній конкретній організації праці [282,                

с. 8]. На наш погляд, ця ознака передбачає наявність спільності інтересів, 

мети в процесі праці; 

2) об’єднанням працівників на основі їх трудових договорів з одним і 

тим же роботодавцем; 

3) об’єднанням працівників, організаційно оформленим зі 

встановленою внутрішнім трудовим розпорядком дисципліною праці і 

єдиноначальністю в процесі праці, з взаємною відповідальністю працівників і 

роботодавця за реалізацію трудових прав та виконання трудових обов’язків; 

 4) об’єднанням працівників одного виробництва, що володіє 

організаційною єдністю, органами управління, самостійністю в 

господарських та інших справах [282, c. 8-9]. 

Проаналізувавши дані ознаки, ми повинні зауважити, що у Законі 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

[72] законодавець відмовився від використання терміна «трудовий 

колектив», замінивши його поняттям «наймані працівники». З точки зору                              

О.В. Лавріненка, заміна такого поняття є виправданою, оскільки не може 

розглядатися в якості суб’єкта уся, охоплена без необхідної диференціації 

сукупність фізичних осіб, які здійснюють спільну трудову діяльність. У 

такому випадку певний єдиний трудовий колектив за відсутності хоча б 

одного єдиного працівника з формальної точки зору перестає бути таким 

[283, c. 90]. У приведеному твердженні є раціональне зерно, хоча потрібно 

враховувати, що склад трудового колективу – це не тільки самі наймані 

представники, а й представники роботодавця, які будуть відстоювати його 

інтереси. 

В.М. Масленніков зазначає, що у трудовий колектив входять всі 

працівники даного виробництва, керівник і особи адміністрації, органи 
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трудового колективу (рада трудового колективу, загальні збори, комісія з 

трудових спорів тощо), а також різні рухи, організовувані трудовим 

колективом, включаючи органи, які очолюють ці рухи, профспілкові чи інші 

представницькі органи трудового колективу. Все це складові елементи 

структури трудового колективу. Необхідно відзначити, що членами 

трудового колективу є тільки працівники даного виробництва [280, c. 62]. 

Отже, трудовий колектив є самостійною стороною колективного 

захисту трудових прав працівників і переважно діє у відносинах захисту 

через своїх представників. Тому на підставі викладеного охарактеризуємо 

органи та особи, що здійснюють представницькі функції від імені та в 

інтересах трудового колективу. 

Як ми уже зазначили, на сьогодні профспілки не є самостійною 

стороною колективного захисту трудових прав працівників і можуть 

представляти найманих працівників лише після надання їм певних 

повноважень. Хоча профспілки є органом не тільки громадської організації, 

а, перш за все, трудового колективу, органом, що має визначені 

законодавством і статутом власні повноваження, проте, щоб реалізувати 

завдання, які ставляться перед профспілками, зокрема здійснювати 

колективний захист трудових прав працівників в органах державної влади, 

перед роботодавцем, недостатьо бути суб’єктами права, їм необхідно у 

встановленому порядку набути правоздатності (мати права та обов’язки) 

[283, c. 90]. На підставі вищевикладеного видається абсолютно виправданим 

реалізовувати профспілками надані їм на загальних зборах повноваження, у 

тому числі і відстоювати інтереси трудового колективу. Деталізувати 

повноваження профспілки має їх статут, під час затвердження якого наймані 

працівники виявляють довіру такій громадській організації. На користь 

такого твердження свідчить і той факт, що галузевій профспілці важко 

провести процедуру реєстрації колективного трудового спору, оскільки 

власність галузі є різною за її формами і визначити єдиного власника 

фактично неможливо. У такому разі було б достатньо рішення галузевої 
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профспілки про вступ до колективного трудового спору. Тому пропонуємо 

переформатувати норму п. 1 ч. 3 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [72] з «профспілкова чи інша 

уповноважена найманими працівниками організація…» на «професійна 

спілка, уповноважена на представництво згідно з її статутом, чи інша 

уповноважена найманими працівниками організація» [283, c. 91].  

Аналізуючи правовий статус профспілки як учасника колективного 

захисту трудових прав працівників, Ф.А. Цесарський зазначає, що громадські 

об’єднання, захищаючи права людини, можуть виступати в ролі посередника 

між громадянами і між державними органами й посадовими особами в 

деяких випадках при вирішенні виникаючих конфліктів. Вирішення трудових 

конфліктів – основне завдання професійних спілок [284, c. 144].  

Профспілкова свобода передбачає політичну і фінансову незалежність 

профспілок від держави, політичних партій, підприємців, церкви, що, як 

правило, ретельно перевіряється при легалізації професійних спілок у країнах 

з ринковою економікою [285, c. 36]. 

Можемо виокремити переваги профспілок перед іншими 

представницькими організаціями:  

 чітка організаційна побудова, структура – від первинних 

організацій до об’єднання профспілок; 

 у своїй діяльності доволі часто профспілки використовують 

зарубіжний досвід, враховуючи застосування прогресивних заходів захисту; 

 фінансова стабільність; 

 багаточисельний склад. 

Професор П.Д. Пилипенко в цьому контексті зазначає, що інтереси 

найманих працівників у трудових правовідносинах повинні представляти їх 

законні представники, повноваження яких легалізовані і які відповідно до 

мети їхнього створення покликані захищати трудові права кожного 

найманого працівника. Такими суб’єктами згідно з Конституцією України та 

чинним законодавством повинні стати профспілки. Вони і виступатимуть 
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учасниками колективного захисту трудових прав працівників [286, с. 196]. 

Натомість, на думку В.А. Щербаня, втілення означеної концепції в 

законодавство, з одного боку, означало б повне повернення до 

профспілкового монополізму в сфері колективно-трудових відносин, а з 

іншого – суперечило б ст. 36 Конституції України, міжнародно-правовим 

актам і значно обмежувало б право працівників на свободу об’єднання для 

захисту своїх прав та інтересів, що є неприпустимим у демократичному 

суспільстві [287, c. 28].  

На підтримку неможливості визнання профспілки безпосередньою 

стороною колективного захисту трудових прав працівників зазначимо, що 

прагнення визнати їх такою стороною суперечить правам профспілок в 

цілому. Адже колективний захист трудових прав працівників – це не просто 

кампанія з ознаками демократії, головною його метою є реальне виконання 

колективно-договірних зобов’язань і повна відповідальність за таке 

виконання роботодавця.  

Щодо інших представницьких органів необхідно зазначити наступне. 

А.Ф. Нуртдінова в більш категоричній формі висловлює своє бачення щодо 

перспектив створення інших представницьких органів працівників. Зокрема 

науковець зазначає, що інтереси працівників у колективних трудових 

відносинах представляють професійні спілки та їх об’єднання. Вони 

фактично виступають стороною колективного договору або угоди. Участь 

інших представницьких органів працівників у колективно-договірному 

регулюванні не отримало широкого поширення на практиці. Актуальність 

їхнього створення в умовах дії права на вільне об’єднання і реальної 

можливості безперешкодного утворення профспілки невелика [288, c. 113]. 

Ми теж погоджуємося з цією позицією і зазначаємо, що в юридичній 

літературі з цього приводу вже давно триває наукова дискусія. Щодо 

доцільності ведення переговорів і укладення угоди, участі у розгляді 

колективного трудового спору, організації страйку інших суб’єктів 

представницького виду, Л.А. Сироватська, О.М. Кропивін і В.І. Власов 
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вважають, що якщо спільний орган не створений, представники різних 

профспілок вправі самостійно вести переговори і укладати з роботодавцем 

колективний договір, брати участь у розгляді колективного трудового спору 

від імені тих, кого вони представляють, або запропонувати додаток до 

єдиного колективного договору, що буде відображати специфічні інтереси 

працівників, котрих об’єднує профспілка [142, c. 111]. З таким міркуванням 

цілком справедливо не погоджується Г.С. Гончарова, наголошуючи, що, по-

перше, законодавство не передбачає обов’язку роботодавця укладати два чи 

три договори з різними колективами, а, по-друге, усі профспілки беруть 

участь у виконанні завдань підприємства та отриманні прибутку. І 

встановлення переваг окремим профспілкам призведе до нерівності умов 

праці всіх працівників [289, c. 33]. 

Звичайно найбільш конструктивною може виявитися спільна робота 

всіх представників працівників у межах єдиного представницького органу. 

При незгоді серед декількох представників працівників можливий і такий 

варіант, коли загальні збори (конференція) трудового колективу працівників 

обирає більш прийнятний проект колективного договору і доручає 

представнику, який його розробив, вести переговори з роботодавцем і 

укладати колективний договір, захищаючи під час переговорів колективні 

трудові права працівників від імені та в інтересах всього трудового 

колективу [289, c. 33].  

М.Г. Александров стосовно захисної функції профспілок зазначав, що 

захисна функція профспілок зберігає своє значення на весь період до тих пір, 

поки підйом виробництва праці не забезпечить повний достаток засобів 

виробництва і особистого споживання, внаслідок чого буде виключена 

можливість економії коштів з боку керівників (економія за рахунок 

невиконання обов’язків з покращення охорони праці, дотримання часу 

відпочинку працівників тощо) [290, с. 26]. Крім цього, В.М. Скобєлкін 

взагалі вважає, що термін «функція захисту» недостатньо відображає ту 

багатогранну діяльність, котру покликані здійснювати і фактично 
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здійснюють профспілки. Вчений зазначає, що оскільки діяльність профспілок 

виходить за межі захисту, правильніше говорити про функцію забезпечення 

прав та інтересів працівників [200].  

На наш погляд, участь профспілок у колективній формі захисту 

трудових прав працівників обумовлена в нинішніх умовах як радикальною 

економічною реформою, так і суспільно-політичною ситуацією в Україні.  

Отже, гадаємо, що учасники колективно-договірного регулювання 

діють з метою колективного захисту трудових прав працівників на 

підприємстві від свавілля роботодавця, а не в порядку спеціального 

механізму контролю за діяльністю кожного окремо взятого працівника.  

Розглянемо діяльність органів держави як сторони чи представника 

найманих працівників у відносинах захисту. Ми дотримуємось позиції, що 

така сторона як держава у відносинах захисту наділена ознакою двоякої 

правової природи: 1) з одного боку, вона може виступати на захист 

працівників як слабшої сторони колективних трудових відносин; 2) з іншого 

– самостійно брати участь у питаннях колективного захисту трудових прав 

працівників від власного імені та в своїх інтересах. Функції держави 

відповідають соціальному призначенню та історичним завданням, які стоять 

перед нею на головних етапах розвитку і розкривають основні сторони змісту 

діяльності держави [291, c. 44]. 

Загальновідомо, що характерною особливістю правосуб’єктності 

держави є те, що в правовідносинах вона діє через уповноважені нею органи 

державної влади, а інколи – і через органи місцевого самоврядування (при 

делегуванні повноважень). При цьому правосуб’єктність державних органів 

носить комплексний, міжгалузевий характер. 

За своєю суттю трудова правосуб’єктність органів державної влади – 

це визначена нормами трудового права їх здатність мати та здійснювати 

правове регулювання суспільно-трудових відносин, обсяг трудової 

правосуб’єктності роботодавця, представляти державу в службово-трудових 
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відносинах та здійснювати делеговані нею трудові повноваження, в тому 

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

Оскільки органи державної влади об’єктивно можуть представляти у 

відносинах державу як роботодавця, то відповідно у колективному захисті 

трудових прав працівників вони не будуть брати участі. Проте важливо 

підкреслити, що до системи повноважень органів державної влади належать 

ті, що покладають на них здійснення державного нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, в тому числі і в межах колективних 

форм захисту трудових прав працівників. 

Відомо, що в Кодексі законів про працю України міститься лише три 

статті (259, 260, 263), які присвячені цим питанням. Науково-теоретичний 

аналіз цих статей дозволяє відзначити наступне: а) колективний захист 

трудових прав працівників забезпечується колегіальністю прийняття рішень 

органів державної влади та їх посадових осіб; 2) такі органи та їх посадові 

особи є незалежними, оскільки не пов’язані з роботодавцем (звісно, якщо це 

не держава). 

У частині правосуб’єктності органів державної влади при колективній 

формі захисту трудових прав працівників певні новели буди вміщені в проект 

Трудового кодексу України [123]. 

 По-перше, для здійснення державного нагляду і контролю за 

дотриманням законодавства про працю в складі спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань праці утворюється Державна 

інспекція праці (раніше, до 10 вересня 2014 року, була Державна служба 

гірничого нагляду і промислової безпеки, а зараз це Державна служба 

України з питань праці), в систему якої входять центральний і 

територіальний органи. По-друге, основними завданнями Державної служби 

з питань праці є: 1) реалізація державної політики у сферах промислової 

безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а 

також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 
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працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 2) 

здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою 

безпекою на державному рівні; 3) здійснення державного регулювання і 

контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; 4) 

організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного 

технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на 

об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації 

об’єктів Єдиної газотранспортної системи [292].  

При цьому працівники можуть звернутися до даної інспекції з 

колективною заявою про порушення трудового законодавства, невиконання 

умов колективних договорів, трудових договорів на підприємстві, в установі, 

організації; вона має право на притягнення до адміністративної 

відповідальності роботодавця у разі невиконання ним приписів державних 

інспекторів, забезпечує інформування працівників про стан захисту їх 

колективних прав та інтересів [283, с. 82]. 

Таким чином, за реформованим трудовим законодавством органи 

державної влади, їх посадові особи наділяються правами колективного 

захисту трудових прав працівників, але формою реалізації такого захисту 

може бути як представництво, так і участь у колективному захисті як 

сторони. 

При аналізі відповідних нормативних актів, що регулюють діяльність 

тих чи інших органів у сфері колективного захисту трудових прав 

працівників ми помітили таку особливість: багато пунктів їх положень 

містять формулювання «право» і «повноваження». Наприклад, право 

витребувати документи, повноваження здійснювати нагляд і контроль за 

додержанням трудового законодавства, права органу у сфері зайнятості 
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населення, сфері охорони праці, повноваження органу з питань охорони 

здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля 

[102, с. 155]. Таке розмаїття в ключовому понятті назв пунктів положень 

викликає певні незручності не лише при їх розумінні, а й при  застосуванні.  

Поняття «права» та «повноваження» мають різне етимологічне 

значення. Право – це забезпечена державою можливість діяти певним чином, 

що визначена саме в нормах права. Повноваження – це суб’єктивні права та 

обов’язки одночасно [293, c. 223]. Таким чином, за реформованим трудовим 

законодавством органи державної влади, їх посадові особи наділяються 

правами колективного захисту трудових прав працівників, але формою 

реалізації такого захисту може бути як представництво, так і участь у 

колективному захисті, як сторона. 

Однак стосовно колективного захисту трудових прав працівників 

хочемо зазначити, що таке розмежування прав і повноважень дозволяє 

визначити статус державного органу чи його посадової особи при 

колективному захисті трудових прав працівників. Так, на наш погляд, орган 

виступає стороною у колективному захисті трудових прав працівників, коли 

він здійснює повноваження – реалізує і права, і обов’язки, бо є самостійним 

суб’єктом. А коли він реалізує суто права, то це значить, що в межах 

колективного захисту трудових прав працівників орган державної влади чи 

його посадова особа здійснює повноваження з представництва. 

Таким чином, двояка правова природа органів державної влади у 

відносинах представництва і участі як сторони в колективному захисті 

трудових прав працівників обумовлюється рядом об’єктивних (наприклад, 

вимоги законодавства щодо «прав» і «повноважень») і суб’єктивних 

(наприклад, наявність бажання у представників державних органів 

здійснювати фактичний захист трудових прав працівника) повноважень. 

Також слід приділити увагу ще одному суб’єкту – Національній службі 

з посередництва та примирення в межах колективної примирно-арбітражної 

форми захисту трудових прав працівників. Цей орган є державним, але ми 
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виділяємо в цій структурі сторін його окремо, оскільки він є спеціальним в 

межах колективного захисту трудових прав працівників.  

Даний орган існує з метою запобігання виникненню колективних 

трудових спорів, їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, 

здійсненню посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів). 

Профспілки, активно співпрацюючи з Національною службою з 

посередництва та примирення, формують правові засади колективного 

захисту трудових прав працівників. Так, з метою захисту трудових прав 

працівників Національна служба з посередництва та примирення: 

 повинна включати фахівців із різних сфер: правової, економічної, 

медичної, щоб враховувати особливість трудових спорів (конфліктів) у 

різних сферах господарювання; 

 мати повноваження щодо обов’язковості прийнятих рішень; 

 покликана здійснювати облік та реєстраційні дії вимог, які в ході 

виникнення спору були висунуті працівниками, а також облік відповідних 

колективних трудових спорів (конфліктів); 

 здійснює комплексний і всебічний аналіз вимог, які заявляються 

працівниками, узагальнення причин колективних трудових спорів 

(конфліктів) і здійснює підготовку для їх ліквідації; також систематизує у 

єдину схему причини виникнення та існування колективних трудових спорів; 

готує професіоналів у даній сфері, атестує їх, підвищує їм кваліфікацію (це, 

зокрема, посередники та арбітри);  

 складає чіткий перелік посередників та арбітрів і перевіряє за 

відповідними документами повноваження представників сторін і самих 

сторін колективних трудових спорів; 

 є посередником у колективних трудових спорах, пропонує до 

участі у переговорах представників влади (наприклад, народних депутатів, 

посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування), 

які беруть участь у примирних процедурах; 
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 здійснює посередницьку діяльність при вирішенні колективних 

трудових спорів на тих чи інших етапах; 

 сприяє сторонам у вирішенні спору і у разі, якщо необхідна її 

рекомендація, надає її в порядку звернення із заявою; 

 направляє свої рекомендації разом з відповідними матеріалами 

керівникам відповідних органів, якщо у вимогах представників існують 

аспекти, на які не поширюється її компетенція. Зазначені керівники повинні 

їх розглянути в 7-денний термін і проінформувати про прийняті ними 

рішення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та Національну 

службу з посередництва та примирення [294]; 

 це своєрідний медіативний орган в Україні. 

Так, за сприяння регіонального відділення Національної служби 

посередництва і примирення (НСПП) у вирішенні колективних трудових 

спорів та запобігання їх виникнення в першому кварталі 2014 року в 

Херсонській області погашено заборгованість по зарплаті в сумі 399 тис. 

гривень, що становить 65 % від загальної суми боргу (610 тис. грн.), що стала 

основною причиною виникнення спорів [295]. 

Всього у I кварталі нинішнього року відділення Національної служби з 

посередництва та примирення провело 22 примирні процедури, спрямовані 

на сприяння вирішення колективних трудових спорів між найманими 

працівниками та роботодавцями, запобігання їх виникнення, в тому числі 12 

погоджувальних зустрічей і 10 засідань примирних комісій. 

За вказаний період відділення Національної служби з посередництва та 

примирення в Херсонській області сприяло вирішенню висунутих 

найманими працівниками 12 вимог у 11 суперечок на виробничому рівні, 

безпосередніми учасниками яких стали 1213 працівників. 

За сприяння відділення Національної служби з посередництва та 

примирення в Херсонській області вирішено і знято з реєстрації 8 спорів і 8 

вимог найманих працівників [295]. 
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Таким чином, можемо констатувати, що фактично колективний захист 

трудових прав працівників доволі ефективно сьогодні здійснюється саме 

Національною службою з посередництва та примирення, тому доцільно було 

б, на наш погляд, надати змогу функціонувати і приватним медіаторам, що 

дозволило б пришвидшити процедури розгляду і вирішення питань 

колективних трудових спорів, особливих вимог працівників щодо їх 

колективних прав. При цьому створення приватних медіаторських компаній 

розвантажило б Національну службу з посередництва та примирення і 

створило б додаткові робочі місця, надало б можливість займатися 

медіаторською діяльністю з метою отримання прибутку. Тож специфічний 

суб’єкт – Національна служба з посередництва та примирення – займає 

чільне місце у примирно-арбітражній колективній формі захисту трудових 

прав працівників. 

Таким чином, завершуючи аналіз сторін колективного захисту 

трудових прав працівників, можемо констатувати, що ці суб’єкти відіграють 

ключову роль у забезпеченні трудових прав працівників, їх захисті. Чинним 

законодавством України передбачено специфічний порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів), основною метою якого є 

необхідність досягнення згоди сторін щодо предмету спору. Це насамперед 

обумовлено особливістю і ознаками правового статусу сторін колективного 

захисту трудових прав працівників. На підставі проведеної науково-

практичної роботи зауважимо, що до процесу колективного захисту не 

завжди залучаються професійні юристи, які за своєю спеціальністю можуть 

на професійному рівні провести роботу з вирішення колективного трудового 

спору та тлумачення чинних нормативно-правових актів щодо певного 

трудового спору, не завжди в процесі колективного захисту приймається 

юридично обґрунтоване і правомірне рішення, водночас немає процедури 

оскарження рішень органів примирно-арбітражної колективної форми 

захисту трудових прав працівників.  
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Також за результатами викладеного можемо констатувати про 

необхідність встановлення відповідальності сторін колективної форми 

захисту трудових прав працівників за використання незаконних колективних 

дій, окрім страйку (вимоги щодо цього вже передбачені в законодавство про 

працю). 

В умовах кризових явищ у світовій економіці трудовий колектив, 

профспілка, органи державної влади, примирно-арбітражні органи фактично 

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

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

беручи на себе керівництво процесами колективного захисту трудових прав 

працівників, створюється правова фікція їх участі самостійно у відносинах 

колективної форми захисту трудових прав працівників. 

Тож наразі необхідно визначити у законодавстві про працю основні 

колективні права працівників, які підлягають захисту, і розмежувати їх чітко, 

без дублювання повноважень суб’єктів, які можуть ці права захищати. 

Недосконалість відповідної правової регламентації призводить до 

безсилості сторін колективного захисту щодо врегулювання конфліктів і 

численних порушень трудових прав як працівників, так і роботодавців, а 

тому варто уніфікувати Закон «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» у новий Трудовий кодекс. 

 

3.4 Специфіка сучасного стану правового регулювання колективних 

форм захисту трудових прав працівників 

Політична нестабільність у державі сьогодні накладає свій відбиток і на 

стан правотворчості в тій чи іншій сфері правового регулювання. Мабуть, 

однією із найгостріших проблем залишається застарілість, колізійність і 

малопродуктивність законотворчої діяльності, в тому числі і для 

регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. Досить тільки 

відзначити, що на сьогодні в Україні залишається діяти Кодекс законів про 

працю України [13], в який було внесено близько 150 змін і доповнень. А що 
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стосується прийняття нового Трудового кодексу України, то фактичного 

кожного разу проект відправляють на доопрацювання, що вповільнює 

реформування трудового права і колективного захисту трудових прав 

працівників у цілому [296, с. 52]. 

Стан правового регулювання колективного захисту трудових прав 

працівників потребує наразі, як ніколи, ґрунтовного і комплексного 

правового аналізу, оцінки на відповідність сучасним правовим реаліям і 

формування чіткої правової позиції стосовно колективних форм захисту 

трудових прав працівників. Саме у зв’язку з цими та іншими правовими 

питаннями актуальність теми нашого дослідження з часом все більше 

зростатиме. Через такі тенденції правового регулювання та розвитку 

наукових концепцій постає питання про виокремлення переваг та недоліків 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Питаннями аналізу і розробки змін до законодавства про працю в 

частині колективних форм захисту трудових прав працівників займалося 

доволі багато вчених-правників, але серед них необхідно, на наш погляд, 

виокремити наступних: І.М. Ваганову, С.В. Васильєва, П.І. Жигалкіна,                 

Г.А. Занфірову, М.І. Іншина, В.В. Лазора, М.В. Лушнікову, І.Я. Кисельова, 

В.М. Скобєлкіна, В.І. Смолярчука, Г.І. Чанишеву, В.І. Щербину,                         

Ю.М. Щотову, О.М. Ярошенка та інших. Однак гнучкість та динамізм 

законодавства щоразу змушує нас активізовувати свою наукову діяльність з 

удосконалення правового регулювання тих чи інших видів трудових 

відносин.  

У даний час проводиться активна робота над доопрацюванням проекту 

Трудового кодексу України [123], для того щоб якнайшвидше прийняти його 

в другому читанні. При цьому слушним є застереження В.В. Жернакова про 

те, що робота над новим трудовим законодавством, як би не вимагали 

обставини виконувати її негайно, не може втрачати якість. Насамперед це 

стосується нового Трудового кодексу України [297, c. 99]. Автор поділяє 

також стурбованість П.І. Жигалкіна з приводу того, що «на жаль, необхідно 
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констатувати, що робота з підготовки цього найважливішого акта є 

незадовільною» [298, c. 65]. Про це свідчать, як зазначалось вище, 

розроблення кількох проектів кодексів, які так і не знайшли своєї реалізації у 

Верховній Раді України. 

Для того щоб глибше осягнути масштаби проблеми, необхідно 

звернутися до правового, смислового і етимологічного аналізу поняття «стан 

правового регулювання». У словнику української мови під поняттям «стан» 

розуміють: 1) обставини, умови, в яких що-небудь перебуває, існує; ситуація, 

зумовлена певними обставинами, умовами; 2) сукупність суспільно-

політичних відносин, обстановка суспільного життя; 3) режим, розпорядок 

суспільного життя, який встановлює влада; 4) прийнятий тим, що відповідає 

певним вимогам [165, c. 642-644]. У Юридичній енциклопедії поняття «стан» 

тлумачиться як термін сучасного законодавства, яким позначаються:                      

а) особливий правовий режим суспільного життя; б) фактичний стан речей, 

стан справ у суспільстві, державі [30, c. 695]. Проаналізувавши це поняття, 

поєднаємо його з терміном «правове регулювання», що у тій же Юридичній 

енциклопедії розкривається, як (від лат. – спрямовувати, впорядковувати) 

один з основних засобів державного впливу на суспільні відносини з метою 

їх упорядкування в інтересах людини, суспільства і держави. Є різновидом 

соціального регулювання. Предмет правового регулювання – правові, 

політичні, економічні та інші суспільні відносини, впорядкування яких 

неможливе без використання норм права [30, c. 347]. Тож, виходячи з цього, 

зазначимо, що станом правового регулювання є фактичний порядок 

врегулювання нормами права основних сфер суспільного життя. 

Відштовхуючись від цього визначення, М.А. П’янов виділяє п’ять 

основних ознак правового регулювання. По-перше, правове регулювання – це 

один з видів соціального регулювання, тобто регулювання, що існує в 

суспільстві і пов’язаного з упорядкуванням суспільних відносин. Соціальне 

регулювання здійснюється різними регуляторами, серед яких першочергову 

роль відіграють соціальні норми – право, мораль, звичаї і т.д. По-друге, 
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правове регулювання – це в основі своїй державне регулювання, оскільки 

позитивне право встановлюється або санкціонується державою і, отже, є 

державним регулятором суспільних відносин. Той факт, що в ряді випадків 

норми позитивного права можуть встановлюватися недержавними органами і 

організаціями або безпосередньо народом, не змінює суті справи, так як 

недержавні органи та організації, а також народ встановлюють норми 

позитивного права за згодою або прямого дозволу (санкції) держави.                    

По-третє, правове регулювання – це певний вплив на суспільні відносини. 

Право, регулюючи суспільні відносини, відомим чином впливає на них, у 

зв’язку з чим правове регулювання розглядається в юридичній науці 

звичайно в якості однієї з форм впливу права на суспільні відносини.                      

По-четверте, правове регулювання – це вплив на суспільні відносини, що 

здійснюється за допомогою норм позитивного права та інших правових 

засобів. Норми права та інші правові засоби в сукупності складають механізм 

правового регулювання. По-п’яте, правове регулювання – це такий вплив на 

суспільні відносини, який має своєю метою їх упорядкування. Регулювати – 

значить впорядковувати, приводити в систему. Внаслідок цього правове 

регулювання є не що інше, як цілеспрямований вплив на суспільні відносини, 

в результаті якого вони приводяться в систему і в суспільстві створюється 

певний порядок [299, с. 3-4] 

Розглядаючи аспекти сучасного стану правового регулювання 

колективних форм захисту трудових прав працівників, необхідно зазначити, 

що для вирішення питання відповідності чи невідповідності сучасним 

умовам і вимогам здійснення справедливого, демократичного колективного 

захисту трудових прав працівників необхідно було б в новому Трудовому 

кодексі не лише закріпити положення про колективні договори і угоди, про 

основи соціально-партнерських відносин, а й передбачити дієві механізми 

окремих форм захисту трудових прав працівників. 

Перш за все зазначимо, що створення національного законодавства 

проходило як з використанням міжнародних норм щодо колективних 
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договорів, так і власного історичного досвіду. Саме історичний досвід 

свідчить про зростання ролі колективних договорів в умовах виникнення 

різних форм власності, а також в умовах економічної кризи, в якій заходиться 

Україна [214, с. 387]. Тому наразі важливо розглянути окремо стан правового 

регулювання в межах кожної колективної форми захисту трудових прав 

працівників, охарактеризувати позитивні і негативні риси національного 

законодавства про працю у частині формулювання положень колективного 

захисту трудових прав працівників. 

Аналізуючи стан правового регулювання в такій колективній формі 

захисту, як колективний самозахист трудових прав працівників, зазначимо, 

що фактичний аналіз практики застосування норм про реалізацію права на 

страйк свідчить про більш негативні, ніж позитивні характеристики 

правового регулювання [300, с. 360]. Питання ліквідації негативної тенденції 

залишення без уваги вимог страйкарів – це питання глобального масштабу. 

Напевне, доки не буде прийнято закон, в якому б зазначалося, що будь-яке 

підприємство, установа, організація, де не виплачується заробітна плата, 

одразу ж оголошується банкрутом, а тому нові страйки ні до чого не 

призведуть. Сьогодні питання реалізації права на страйк підпадає під 

регулювання Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» [72], позитивними характеристиками якого є те, що він: 

 визнає і гарантує в законодавстві право працівників на страйк; 

 встановлює законодавче обмеження права на страйк окремих 

працівників; 

 регулює процедуру проведення страйків; 

 регулює можливість працівників самостійно визначати 

процедури проведення страйку, а також обирати органи, які здійснюють 

керівництво страйком; 

 визначає критерії визнання страйку незаконним – лише на 

підставі закону за рішенням суду. 



257 

Закон визначає страйк як крайній засіб вирішення колективного 

трудового спору, а фактично як граничну колективну форму захисту 

трудових прав працівників [72]. Однак при цьому у ньому визначено 

можливість оголошення страйку лише у зв’язку з відмовою роботодавця, 

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців задовольнити 

вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, 

об’єднання профспілок чи уповноваженого ними органу. Пропонуємо надати 

право працівникам оголошувати страйк також у випадках, коли роботодавець 

ухиляється від участі у примирних процедурах або не виконує рішення 

примирних органів. Також недоопрацюванням у цьому Законі є те, що він 

передбачає лише дві форми невиконання роботи (два види колективних дій у 

межах колективної форми захисту трудових прав працівників): невихід на 

роботу і невиконання трудових обов’язків. Ми пропонуємо страйком вважати 

і часткове припинення роботи. Необхідно б було врегулювати в українському 

законодавстві і питання колективного захисту шляхом страйку солідарності, 

попереджувального страйку. Однак з цього приводу М.І. Іншин зазначає, що 

у широкому розумінні сутність страйку полягає у тискові на роботодавців 

або державу з метою захисту працівниками своїх політичних і економічних 

інтересів. Тому в Україні і не може бути використано страйк солідарності 

[19, с. 357]. 

Ми вважаємо, що страйк солідарності може бути використаний в 

Україні з метою повноцінного і всебічного колективного захисту трудових 

прав працівників, адже краще змінити законодавство, ніж обмежити 

працівників у засобах захисту. 

Також Законом не визначено мінімуму необхідних робіт чи послуг, які 

повинні здійснюватися з метою підтримки життєзабезпечення підприємства, 

а також якщо зупинка надання послуг може завдати загрозу життю і 

здоров’ю людей. У ньому передбачено лише обов’язок роботодавця, 

місцевого органу виконавчої влади або місцевого самоврядування і органу чи 

особи, що очолює страйк, по вжиттю необхідних заходів щодо забезпечення 
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цих робіт. Це питання частково врегульовано Національною службою 

посередництва та примирення. Однак вона не врегулювала порядку 

визначення обсягу цього виду робіт, а також правових наслідків його 

запровадження. На наш погляд, це важливе питання має обумовлюватися в 

процесі оголошення страйку і обговорюватися з роботодавцем.  

Ще одним важливим питанням є вирішення колективного трудового 

спору у випадках заборони проведення страйку. Закон передбачає судовий 

порядок вирішення цього спору, однак чомусь правом на звернення до суду 

наділена лише Національна служба з посередництва та примирення, а не 

працівники, права яких порушено. Натомість Конституція України [24] 

гарантує судовий захист порушених прав будь-якої особи, про що ми 

зазначали в одному з попередніх підрозділів нашого дисертаційного 

дослідження. 

У зв’язку з цим видається, що наймані працівники також можуть 

самостійно звернутися до суду за вирішенням колективного трудового спору, 

однак процедури і практики вирішення таких спорів, незважаючи на 

багаторічне існування Закону в Цивільному процесуальному кодексі [145] 

немає.  

Закон передбачає обов’язок сторін колективного трудового спору 

здійснювати пошук шляхів вирішення колективного трудового спору під час 

проведення страйку. Національна служба посередництва і примирення 

рекомендує здійснювати це шляхом проведення переговорів, а також 

створення узгоджувальної комісії. Закон також не врегульовує питання 

ухилення від участі у цих процедурах, і тому, на нашу думку, у цьому 

контексті необхідно передбачити матеріальну відповідальність роботодавця у 

випадку такого ухилення на користь колективного захисту трудових прав 

працівників. Також необхідно встановити відповідальність роботодавців за 

необґрунтоване затягування примирних процедур, у тому числі і під час 

проведення страйку. 
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Ми вважаємо, що вся система відповідальності за порушення 

законодавства у сфері даної колективної форми повинна бути реформована у 

напрямку розширення застосування матеріально-правових санкцій, а не 

адміністративних, дисциплінарних чи кримінальних. 

Проект Трудового кодексу України [123], у свою чергу, містить статтю 

«Гарантії для працівників під час страйку». Прогресивною нормою 

перспективного законодавства слід визнати закріплення у ч. 3 ст. 379 проекту 

положення, відповідно до якого працівникам, що брали участь у страйку, 

може виплачуватися заробітна плата за домовленістю сторін, а у разі 

недосягнення згоди – у судовому порядку. Звичайно, ця норма буде діяти у 

тому випадку, якщо бюджет підприємства, на якому відбувся страйк, 

дозволяє виділити окремі кошти на покриття виплати заробітної плати 

страйкарям. 

Якщо вдатися до існуючих гарантій цієї колективної форми захисту 

трудових прав працівників, а саме оголошення та проведення страйку, то 

доречним є на рівні чинного законодавства чітко прописати обов’язок 

роботодавця не заважати організації у проведенні законного страйку, 

передбачити відповідальність роботодавця за створення перешкод в 

діяльності страйкового комітету, нестворенні належних умов для 

продуктивної роботи органу, що очолює страйк (роботодавці не виділяють 

приміщення для роботи страйкового комітету; надають можливість провести 

страйк на території підприємства, не переконавшись в безпечності місця 

проведення страйку як для страйкарів, так і для працівників підприємства, 

установи, організації, які не беруть участь у страйку). 

Також однією із законодавчих гарантій реалізації колективного захисту 

трудових прав працівників стало б визнання можливості створювати 

страйкові фонди, за рахунок бюджету яких страйкарі можуть підтримувати 

гідне існування своє та членів своєї родини на період участі в стайку. Як 

зазначає О.В. Лавріненко, ці фонди компенсують працівникам хоча б частину 

втраченого ними за час страйку заробітку і вельми суттєво посилюють 
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позиції працівників при вирішенні колективних трудових спорів 

(конфліктів). У ч. 2 ст. 27 Закону «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів» визначено, що за рішенням найманих працівників чи 

профспілки може бути створений страховий фонд із добровільних внесків і 

пожертвувань [283, с. 102-103]. 

Як правило, створення страйкових фондів регулюється самими 

профспілками або іншими представниками працівників.  

Також зазначимо, що на думку Н.М. Швець, доцільно притягнути до 

відповідальності роботодавця у тому разі, якщо він приховує інформацію про 

страйк працівників свого підприємства шляхом ненадання звітності за 

встановленою формою до органів статистики і Національної служби з 

посередництва та примирення [301, c. 56]. 

І найважливішою гарантією є те, що стосується гарантій колишнім 

учасникам страйку після його проведення: роботодавець не має вдаватися до 

переслідувань як організаторів, так і учасників страйку. Страйкарі мають 

отримати від роботодавця компенсацію збитків у розмірі, визначеному 

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

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

повним або частковим задоволенням вимог найманих працівників. 

Разом з тим обґрунтовуємо позицію, згідно з якою у судовій практиці 

вже станом на сьогодні постало питання: хто може бути відповідачем у 

справах про визнання страйків незаконними. В одних випадках вимога 

заявляється до трудового колективу, а в інших – до страйкового комітету чи 

до профспілкового органу [301, c. 56]. На думку Н.Б. Болотіної та                             

Г.І. Чанишевої, відповідачем у справах про визнання страйків незаконними 

має бути страйковий комітет або інший орган, який діє від імені трудового 

колективу, що має страйкувати [66, c. 527-528].  

Правове регулювання колективного самозахисту, як одного з видів 

колективних форм захисту трудових прав працівників, має важливе значення. 

Недосконалість його правової регламентації призводить до порушення прав 
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як працівників, так і роботодавців, а тому постала необхідність уніфікації 

Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [72] в новий Трудовий кодекс України. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, систематизовано вкажемо 

на такі недоліки стану правового регулювання колективного самозахисту 

трудових прав працівників: 

1) відсутність на законодавчому рівні зафіксованої відповідальності 

роботодавця за ухилення від примирних процедур та затягування їх 

проведення, в тому числі під час страйку, створення перешкод у реалізації 

права на страйк, приховування інформації про страйк роботодавцем; 

2) обмеженість форм невиконання роботи страйкарями; 

3) відсутність у законодавстві України норм про страйк 

солідарності і попереджувальний страйк; 

4) відсутність визначеного мінімуму необхідних робіт чи послуг, які 

повинні здійснюватися з метою підтримання життєзабезпечення 

підприємства на час страйку; 

5) відсутність у межах коллективного самозахисту права на 

звернення до суду; 

6) за порушення законодавства України в частині коллективного 

самозахисту роботодавець не стимулюється більше не вчиняти порушення; 

          7)     відсутність на законодавчому рівні права працівників створювати 

страйкові фонди. 

У наступній колективній формі захисту трудових прав працівників – 

захист трудових прав працівників професійними спілками – теж наявно 

досить багато переваг та недоліків.  

Питання реалізації профспілками в межах досліджуваної колективної 

форми захисту трудових прав працівників своїх захисних функцій 

регулюються законами України «Про колективні договори і угоди», «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» , «Про соціальний діалог в 
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Україні». Однак чим більша кількість нормативно-правових актів у цій сфері 

з’являється, тим більше колізій правового регулювання діяльності 

профспілок виникає. Так, як зазначає О.Є. Сонін, говорити про досконалість 

правового регулювання діяльності профспілок в межах колективної форми 

захисту трудових прав працівників зарано. Першим недоліком є те, що на цей 

час не існує тих судів, право на звернення до яких надається Національній 

службі з посередництва та примирення. Та і професійні спілки рідко 

звертаються до суду, бо захист ображеного працівника – невдячна справа. Є 

очевидним, що в разі порушення прав, закріплених тим чи іншим 

регулятором суспільних відносин, більш прийнятним є звернення до 

юрисдикційного органу, адже реакцією на правопорушення має бути 

застосування до порушника заходів примусу, а не проведення такою особою 

переговорів для досягнення компромісу. В цьому аспекті повноваження 

профспілок повинні гарантуватися на законодавчому рівні» [277, с. 166]. 

Враховуючи зазначене, вважаємо доцільним запропонувати право 

представництва профспілками в судах при розгляді колективних трудових 

спорів інтересів працівників. Щодо обсягу прав та обов’язків професійної 

спілки у відповідних відносинах, то Л.Г. Коняхін приходить до висновку, що 

існують «законодавчі акти про представницькі органи» трудового колективу 

– профспілки, у яких не знайшли відображення права трудових колективів. 

Усе це говорить про те, що ставити знак рівності між правами трудових 

колективів і їх представницьких органів (профспілок) не можна. Тут 

можливо і необхідно говорити про співвідношення їх прав [302, с. 35].                   

Е.М. Бондаренко стверджує, що в трудовому праві представник має права, 

які не співпадають з правами об’єднання, яке він представляє [267, с. 144-

145]. Незважаючи на існування цієї позиції ще з 1986 року, проаналізований               

Л.Г. Коняхіним акт до цих пір є чинним (Закон СРСР «Про трудові 

колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 

організаціями» [279]), а тому його висновок залишається актуальним і в 
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умовах активної роботи над проектом Трудового кодексу України та іншими 

актами законодавства про працю потребує, на наш погляд, врахування.  

Однак, не беручи до уваги характер відносин представництва, 

зазначимо, що все-таки не погоджуємося з тією думкою, що профспілка може 

вийти за межі правосуб’єктності працівника при представництві його 

інтересів. 

На перспективу пропонуємо в межах Трудового процесуального 

кодексу України закріпити положення, де виділити серед осіб-представників 

професійну спілку у спорах щодо захисту колективних прав працівників. При 

цьому варто було б визначити форму участі профспілок як «представництво 

колективних інтересів працівників у вирішенні колективних трудових 

спорів».  

Потрібно зважати на те, що професійні профспілки – це лише 

посередники: вони сприяють здійсненню права на колективний захист, але не 

обумовлюють його виникнення чи реалізацію. Головні сторони колективних 

трудових відносин – це роботодавці і наймані працівники.  

І.О. Лосиця зазначає, що законодавче закріплення можливості 

представляти професійні інтереси не тільки профспілковими, а й іншими 

вповноваженими органами є свідченням демократії в системі соціального 

партнерства в цілому і в сфері прав трудових колективів, зокрема. Однак 

саме професійна спілка повинна найбільш чітко й послідовно представляти і 

відстоювати інтереси працівників, що підтверджується світовим досвідом 

соціального партнерства [303, c. 122-123]. 

Звернімо увагу на окремі аспекти участі профспілок у проведенні 

страйків. Міжнародною організацією праці однією з умов проведення 

страйків вважається забезпечення можливості безперешкодного продовження 

роботи тими працівниками, які не бажають брати участі у страйку. Правовий 

порядок діяльності профспілок повинен постійно узгоджуватися із 

загальними, професійними принципами і спеціальними особливостями 

громадських організацій. Як зазначає О.В. Лавріненко, при прийнятті 
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рішення про оголошення страйку перш за все необхідно забезпечити 

дотримання демократичної процедури прийняття колегіального рішення. На 

цьому етапів у кожного працівника (члена профспілки) є право самостійно 

оцінювати необхідність проведення страйку і відповідним чином 

проголосувати. Свобода вибору залишається за індивідуумом. Колегіальний 

спосіб прийняття рішення про оголошення страйку обраний для 

максимального врахування думки рядових працівників. Профспілки повинні 

знайти певний баланс між колективними інтересами і повагою особистої 

свободи своїх членів, їх права вибору засобів вирішення конфлікту [283, с. 

59].  

Недоцільним буде не враховувати обставини, що колективна воля 

складається з багатьох різнорідних індивідуальних інтересів, а професійні 

спілки, в свою чергу, існують для представництва і захисту трудових прав 

працівників у колективно-договірній сфері. Абсолютно недопустимим, на 

наш погляд, буде примушування конкретного працівника до підпорядкування 

рішенню професійної спілки про організацію страйку та його проведення. Це 

пов’язано з тим, що певні суттєві інтереси особа не вважатиме для себе 

неправомірними, що є дестабілізуючим фактором у суспільстві. Та і основна 

мета створення професійної спілки – це захист невизнаних, порушених і 

оспорюваних трудових прав, свобод та інтересів [283, c. 98]. 

Як вказує І.К. Дмитрієва, в останні десятиріччя профспілки стали 

застосовувати й інші форми колективних дій зі здійснення тиску на 

підприємця: сповільнений ритм роботи, робота суворо за правилами, сидячі 

страйки, повторювані зупинки робіт тощо [304, c. 27]. У ч. 2 ст. 34 Закону 

України «Про порядок вирішення колективний трудових спорів (конфліктів)» 

[72] передбачено, що збитки, заподіяні власникові або уповноваженому ним 

органу (представнику) страйком, який був визнаний судом незаконним, 

відшкодовуються органом, уповноваженим найманими працівниками 

(напевне, маючи на увазі й профспілки) на проведення страйку, у розмірі, 

визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать). Ось ця 
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норма свідчить про існування особливих важелів впливу профспілок на 

колективний захист трудових прав. 

За підрахунками фахівців, профспілки у різних державах, різних 

організаційно-правових формах беруть участь у вирішенні майже 200 питань, 

які стосуються організації і оплати праці, нормування робочого часу і часу 

відпочинку, охорони праці, соціально-правового захисту працівників [305,                  

c. 224].  

Зазначимо, що з наданням комплексу повноважень професійним 

спілкам здійснювалося комплексне гарантування трудових прав і обов’язків 

працівників. Виходячи зі змісту ст. 21 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», проекти законів, які стосуються 

соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами 

законодавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх 

об’єднань. Проекти нормативно-правових актів, які стосуються, зокрема 

колективних трудових відносин або соціального захисту працівників, 

розглядаються органами місцевого самоврядування і органами виконавчої 

влади з урахуванням думки відповідних профспілок, об’єднань профспілок 

[215]. 

Однією з особливостей профспілок у досліджуваній колективній формі 

захисту трудових прав працівників є їх право вносити пропозиції суб’єктам 

законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про 

прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, 

які стосуються соціальної сфери. Вони мають право брати участь у розгляді 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування своїх 

пропозицій. Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, 

розцінки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних або 

компенсаційних виплат встановлюються за рекомендаціями різного рівня 

профспілок [215]. 
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Зазначимо також про інші позитивні моменти стану правового 

регулювання статусу і повноважень профспілок при колективному захисті 

трудових прав працівників.  

Так ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [215] на перше місце ставить головне і пріоритетне право 

профспілок та їх об’єднань – представляти і захищати права та інтереси 

членів профспілок. У зв’язку з цим слід погодитися з твердженням                       

С.П. Маврина, О.С. Пашкова, О.Б. Хохлова, що представництво і захист осіб 

найманої праці профспілками – це найбільш усталена традиційна форма 

соціального партнерства [306, с. 30-31]. 

При цьому Л.С. Таль розглядав діяльність профспілок через теорію 

публічного партнерства і зазначав, що профспілки діють як представники 

інтересів своїх членів, захищають їх права та інтереси і виконують усі 

встановлені законодавством дії по реалізації прав своїх членів [307, c. 72]. 

Зазначимо, що правове регулювання реалізації захисної функції 

профспілок передбачає, як стверджує С.Я. Вавженчук, чотири організаційно-

правові форми: 1) участь у відносинах соціального партнерства; 2) участь у 

застосуванні встановлених умов праці; 3) участь у вирішенні трудових 

спорів; 4) здійснення громадського контролю за додержанням трудового 

законодавства [134, с. 105]. 

Вважаємо, що всі пропозиції, які надані нами вище доцільно врахувати 

вже при уніфікації актів, їх інкорпорації в проект Трудового кодексу 

України, але стан правового регулювання профспілкового руху в Україні є 

далеким від зразкового. На наш погляд, що це одна з причин знецінення ролі 

профспілок як суб’єкта в межах колективної форми захисту трудових прав 

працівників. 

Тож на підставі викладеного можемо систематизовано вказати на 

переваги і недоліки захисту трудових прав працівників як колективної 

форми. 
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Так, перевагами стану правового регулювання в досліджуваній 

колективній формі захисту трудових прав працівників є: 

1) демократичні тенденції розвитку професійних спілок, здійснення 

ними своїх повноважень; 

2) реальне відстоювання інтересів працівників; 

3) визначені законодавством основні важелі впливу профспілок на 

процес захисту трудових прав працівників; 

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

наданням комплексу повноважень професійним спілкам; 

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

представляти і захищати права та інтереси членів профспілок. 

У той же час, недоліками стану правового регулювання захисту 

профспілками трудових прав працівників є те, що: 

         1) на цей час не існує чіткого переліку тих судів, право на звернення до 

яких надається професійним спілкам як представникам працівників; 

        2) за профспілками не закріплено право процесуального представництва; 

        3) відсутня колегіальність щодо прийняття рішення про проведення 

страйку; 

       4) профспілки не наділені правом законодавчої ініціативи; 

       5) відбувається знецінення ролі профспілок як суб’єкта в межах 

колективної форми захисту трудових прав працівників через недієве правове 

регулювання. 

Теоретичний та практичний інтерес викликає примирно-арбітражна 

колективна форма захисту трудових прав. Існують певні проблеми правового 

регулювання здійснення захисту саме в межах цієї колективної форми 

захисту. Так, ми уже попередньо зазначали про такі недоліки трудового 

законодавства в цій частині, як відсутність професійних юристів у складі 

примирних органів, чим не забезпечується правомірність рішення, що ними 

приймається. Також ми говорили про відсутність процедури оскарження 

рішення трудового арбітражу. 
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Але, крім цього, хочемо зазначити наступне: виходячи з положень 

Закону, угода про обов’язковість рішення трудового арбітражу може бути 

досягнута лише попередньо, тобто у момент створення арбітражу. Однак у 

такому випадку сторони будуть зв’язані лише попередніми домовленостями. 

У тому випадку, якщо сторони протягом розгляду трудового спору прийдуть 

до висновку про можливість повної довіри складу трудового арбітражу, а 

також у випадку якщо трудовий арбітраж прийме рішення, яке задовольнить 

сторони спору, то при відсутності угоди про обов’язковість такого рішення 

його виконання буде залежати лише від порядності та сумлінності 

представників сторін спору, що на сьогоднішній час є дуже рідкісним 

явищем. Тому сумлінні та порядні сторони спору, якими за сучасних умов 

виступають, як правило, сторони працівників, опиняються у дуже 

неприємному становищі. З одного боку, наче й наявне рішення трудового 

арбітражу, що задовольняє сторони, а з іншого – ніхто не зобов’язаний його 

виконувати.  

Таким чином, було б доречно доповнити існуючі положення Закону 

нормою, відповідно до якої угоду про обов’язковість рішення трудового 

арбітражу можна було досягнути як у момент підписання договору про 

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

завершення чи після прийняття відповідного рішення трудовим арбітражем. 

Як можна побачити, ст. 2 Закону України «Про колективні договори і 

угоди» [212] не встановлює граничної кількості найманих працівників на 

підприємстві, за якої має бути укладений колективний договір. Іншими 

словами, навіть якщо на підприємстві працює один найманий працівник – 

законодавець зобов’язаний укладати колективний договір. Вважаємо, що 

таку норму необхідно передбачити саме у Трудовому кодексі, 

інкорпорувавши вказаний закон до структури єдиного кодифікованого акта 

про працю. 

Чітке визначення в трудовому законодавстві правового статусу сторін 

соціального партнерства дає можливість виробити ефективні механізми 
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забезпечення стабільності в соціально-трудовій сфері, тому слід визначити 

правове становище суб’єктів колективної форми захисту трудових прав 

працівників, що наразі є дуже розпливчастим, а його правові можливості не 

зрозумілі жодному із учасників відносин соціального партнерства. 

Наразі примирні процедури вирішення колективного трудового спору 

або конфлікту є довготривалими і в більшості випадків не призводять до 

конструктивного колективного захисту трудових прав працівників, а судові 

справи можуть тягнутися місяцями, а то і більше. Саме тому необхідно 

реформувати порядок страйку, спрощувати відповідні процедури, поряд зі 

зверненням до суду, використовувати засоби психологічного тиску. Такими 

засобами є колективний невихід «по хворобі», використання символічних 

предметів (наприклад, плакати та написи на міському транспорті), публічні 

виступи, залучення ЗМІ до інформування громадськості про конфлікт тощо. 

У багатьох випадках при вирішенні колективного трудового спору 

працівникам необхідно застосовувати до роботодавця «шокову терапію», 

якою, безперечно, є страйк, а у випадках заборони або обмеження 

використання права на страйк такою «шоковою терапією» можуть бути лише 

колективні протестні дії, які не заборонені законодавством і заборонити які 

роботодавець не зможе об’єктивно [134, с. 111-113]. 

Також у межах колективного захисту трудових прав працівників доволі 

корисним, на наш погляд, було б узагальнення практики примирно-

арбітражного колективного захисту трудових прав працівників. Можна було 

б запровадити періодичні збори-конференцію на національному рівні 

представників примирних органів. Це були б активно практикуючі трудові 

арбітри, які брали участь у вирішенні певних колективних трудових спорів з 

окремих питань та причин їх виникнення. Таке загальнонаціональне зібрання 

доречно було б проводити один раз на три роки. 

Цікавою нам видається пропозиція Р.І. Обручкова, який пропонує, щоб 

у Законі передбачалося право посередників або арбітрів оголосити перерву у 

процедурі вирішення колективного спору, якщо вони мають вагомі підстави 
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вважати, що сторони зайшли у глухий кут під час пошуку вирішення 

конфлікту, а незгода здійснити взаємні поступки є наслідком підвищеного 

нервово-емоційного напруження передовсім працівників, оскільки 

об’єктивно вони – слабша сторона у відносинах колективного захисту. Це 

право можна закріпити, на думку автора, у Законі за аналогією з правом 

призупинення страйків відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Можливо, перерва у 

процедурі виявиться найбільш оптимальним виходом для зняття напруги між 

сторонами колективного трудового спору. Цікаво, що саме такий механізм 

впливу на учасників колективного трудового спору Р.І. Обручковим був 

успішно апробований під час вирішення конфлікту між найманими 

працівниками та адміністрацією приватного акціонерного товариства 

«Лакталіс – Миколаїв» [308, с. 237]. 

Також профспілки тісно співпрацюють з Національною службою 

посередництва та примирення, запобігаючи виникненню і сприяючи 

вирішенню колективних трудових спорів. У випадку з цим органом також не 

можемо говорити про досконалість правового регулювання. Зокрема у Законі 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [72]  

(ст. 25) відсутнє визначення виду заяви, яку подає до суду Національна 

служба з посередництва та примирення (що потягло і невизначеність 

процесуальних форм), у межах яких здійснюється вирішення колективного 

трудового спору [72].  

Можливість вирішення колективного трудового спору в судовому 

порядку, хоч і недосконало врегульована, все ж таки існує (фактично) у 

випадку відсутності механізмів організації і проведення страйку та 

неврахування сторонами такого спору рекомендацій Національної служби з 

посередництва та примирення щодо вирішення спору. Якщо ж колективний 

трудовий спір існує між сторонами, котрим не заборонено оголошення 

страйку, то відповідно до норм законодавства про працю України можливості 

вирішення такого спору в судовому порядку не передбачається [305, c. 36].  
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В.В. Лазор вказує, що відсутність правового механізму захисту і 

поновлення порушеного права трудового колективу є істотною прогалиною у 

законодавстві, оскільки це ставить у нерівні умови колективні права 

працівників [120, c. 101].  

 У цьому контексті неможливо не звернути увагу на те, що в ряді країн 

Заходу колективні трудові спори можливо вирішувати в судовому порядку 

шляхом позовного провадження. Така ситуація, як зазначає І.Я. Кисельов, є 

наслідком обрання найбільш ефективних способів вирішення спорів у галузі 

праці і поділом на Заході трудових сторін за суб’єктним складом і предметом 

спору на індивідуальні і колективні, конфлікти інтересів (економічні) та 

конфлікти вдачі (юридичні). Ця типологія прив’язана до характеру і 

масштабів впливу конфлікту на колективні права та інтереси працівників, на 

умови праці, їх юридичну регламентацію, а також до співвідношення даного 

трудового конфлікту із встановленням нових або застосуванням 

(тлумаченням) правових норм [226, с. 167]. 

Виникнення конфліктів інтересів пов’язане з вимогами встановлення 

нових або зміни існуючих умов праці; конфлікти права стосуються 

тлумачення чи застосування норм, встановлених законами, колективними 

договорами або іншими правовими актами. Конфлікти інтересів можуть бути 

врегульовані в погоджувальному порядку на підставі компромісу. Вимоги 

сторін спираються в цьому випадку на справедливість, доцільність, здоровий 

глузд, суспільні інтереси, реальні можливості тощо. Конфлікти права 

виникають при порушенні (дійсних чи уявних) прав, встановлених 

юридичними актами, наприклад, коли працівники вимагають відновлення 

порушеного права або усунення перешкоди в його реалізації. Такі конфлікти 

виникают на підставі застосування і тлумачення законодавства [226, с. 168]. 

Крім цього, у своєму дисертаційному дослідженні О.М. Ярошенко 

наводить такі ознаки механізму вирішення правових колізій в трудовому 

праві: 

 а) це явище правової дійсності;  



272 

б) будучи внутрішньо неоднорідним, цей механізм поділяється на 

окремі елементи;  

в) його сутність – у впливі на інші явища правової дійсності – 

юридичні колізії;  

г) характер впливу останніх може бути двояким – або повне усунення 

неузгодженостей правових положень, або їх подолання;  

ґ) мета цих процесів – досягнення одноваріантності регламентування 

соціально-трудових відносин [309, c. 31].  

На основі цієї концепції можна здійснювати подальше реформування 

правового регулювання колективної форми захисту трудових прав 

працівників. 

Таким чином, можна виділити такі переваги правового регулювання 

примирно-арбітражної форми захисту трудових прав працівників: 

              1) профспілки тісно співпрацюють з Національною службою 

посередництва та примирення, запобігаючи виникненню і сприяючи 

вирішенню колективних трудових спорів; 

             2) підхід до примирно-арбітражних процедур уніфікований в єдиному 

законі; 

          3) існують форми взаємодії примирно-арбітражних органів, які реально 

створені і функціонують фактично за вимогою на кожному підприємстві, в 

установі, організації. 

Поряд з цими перевагами існують і недоліки досліджуваної форми. 

Серед них: 

           1) відсутність професійних юристів у складі примирних органів, чим 

не забезпечується правомірність рішення, що ними приймається;  

     2) відсутність процедури оскарження рішення трудового арбітражу; 

          3) відсутність у законодавстві положення про те, що угоду про 

обов’язковість рішення трудового арбітражу можна було досягнути як у 

момент підписання договору про створення арбітражу, так і під час роботи 
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трудового арбітражу або після її завершення чи після прийняття відповідного 

рішення трудовим арбітражем; 

         4) через наявність тривалих строків, закріплених у законодавстві про 

працю, примирні процедури занадто довго тривають; 

         5) відсутність процедури узагальнення практики примирно-

арбітражного колективного захисту трудових прав працівників; 

         6) відсутність у законодавстві про працю положення, за яким 

встановлюється право посередників або арбітрів оголосити перерву у 

процедурі вирішення колективного спору, якщо вони мають вагомі підстави 

вважати, що сторони зайшли у глухий кут; 

       7) відсутнє визначення виду заяви, яку подає до суду Національна 

служба з посередництва та примирення (що потягло і невизначеність 

процесуальних форм), у межах яких здійснюється вирішення колективного 

трудового спору). 

Таким чином, на підставі викладеного можемо констатувати низький 

стан правового регулювання колективних форм захисту трудових прав 

працівників. На нашу думку, це пов’язано з такими факторами:  

1) наявністю різнорідних правових вимог у різних нормативно-

правових актах;  

2) відсутністю уніфікованого підходу до субінституту колективного 

захисту; 

3) неврахуваннм іноземного досвіду врегулювання конфліктів; 

4) формування тенденцій поглиблення правового регулювання 

колективних форм захисту постійно зумовлюється наявністю 

недоопрацьованого проекту Трудового кодексу. 

Отже, з проведеного аналізу очевидно, що недоліки правового 

регулювання колективних форм захисту трудових прав працівників значно 

переважають за кількістю позитивні характеристики стану правового 

регулювання в досліджуваній частині. Шляхами врегулювання даних 

проблем є прийняття нового Трудового кодексу, внесення змін в чинне 
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законодавство і застосування запропонованих нами принципів колективних 

форм захисту трудових прав працівників у разі наявності відповідних 

прогалин. 

Тому на підставі вищевикладеного слід врахувати всі пропозиції до 

законодавства, що нами сформульовано у даному дослідженні, і розкрити 

правові засади колективного захисту трудових прав. 

 

Висновки до Розділу 3: 

1. Під колективною формою захисту трудових прав працівників слід 

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

припиненню порушення колективних трудових прав; 2) сукупність 

колективних заходів і способів захисту трудових прав працівників;                         

3) порядок і послідовність застосування колективних заходів і способів 

уповноваженими органами; 4) спільні дії працівників щодо захисту їх 

порушених, невизнаних, оспорюваних колективних трудових прав, свобод та 

законних інтересів. 

2. Колективна форма захисту трудових прав повинна вирішувати ряд 

таких питань: 1) досягнення компромісу з питань праці; 2) забезпечення 

нормального режиму робочого часу і часу відпочинку; 3) своєчасне 

отримання працівниками заробітної плати; 4) забезпечення колективного 

права на участь в управлінні процесом праці. 

3. Колективна форма захисту трудових прав працівників – це діяльність 

уповноважених органів та осіб (юрисдикційних і неюрисдикційних), яка 

спрямована на припинення порушення, поновлення колективних трудових 

прав і являє собою порядок застосування колективних способів і засобів 

захисту трудових прав і свобод працівників. 

4. Наявні такі загальні ознаки колективних форм захисту трудових прав 

працівників: 1) це субінститут інституту захисту трудових прав працівників; 

2) такі форми існують лише за наявності вираженої зовнішньо колективної 

волі; 3) характеризуються внутрішньою узгодженістю; 4) їх мета – 
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припинення порушень та відновлення порушених, невизнаних чи 

оспорюваних колективних трудових прав. 

5. До специфічних ознак колективних форм захисту трудових прав 

працівника віднесено такі: 1) специфічних суб’єктів такого захисту;                          

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

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

інтересів двох сторін – одного колективного суб’єкта захисту і роботодавця 

або ж об’єднання роботодавців; 6) значну формалізованість їх проявів;                       

7) неповноцінність захисту – факультативну ознаку, бо залежить від 

реформування трудового законодавства в зазначеній нами вище частині. 

6. Принципи колективної форми захисту трудових прав працівників 

розглядаюся як керівні положення, що становлять основу (суть) правового 

регулювання відносин захисту, які виникають між працівниками, їх 

об’єднаннями, представницькими та іншими уповноваженими органами, з 

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

роботодавців, з другої сторони, з приводу реалізації трудових прав 

працівниками у сфері найманої праці. 

7. До загальних принципів, на наш погляд, слід віднести такі:                      

1) законність, 2) обґрунтованість, 3) справедливість, 4) доцільність,                        

5) презумпція невинуватості працівника. 

8. Можна виокремити такі спеціальні принципи колективної форми 

захисту трудових прав працівників як: 1) колегіальність; 2) принцип 

рівноправності працівників і роботодавців; 3) принцип солідарної 

відповідальності роботодавців за порушення трудових прав працівників. 

9. Класифікація колективних форм захисту трудових прав працівників: 

1) неюрисдикційна форма захисту: колективний самозахист працівників у 

вигляді колективних дій; 2) юрисдикційні форми: а) захист працівників 

професійними спілками; б) захист працівників у порядку нагляду і контролю 

за дотриманням трудового законодавства уповноваженими державою 

органами; в) захист працівників органами, створеними для порядку розгляду 
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колективних трудових спорів (примирна комісія, трудовий арбітраж, 

Національна служба з посередництва та примирення та інші). 

Надано такий систематизований суб’єктний склад колективного 

захисту трудових прав працівників: 1) безпосередньо трудовий колектив – 

наймані працівники (колективна форма захисту – самозахист у вигляді 

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

законом визначається як самостійна сторона, зокрема в межах колективних 

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

самостійно виступати у відносинах захисту; 4) примирно-арбітражні органи 

(примирна комісія, трудовий арбітраж і специфічний суб’єкт – Національна 

служба з посередництва та примирення). Серед органів та осіб, які у 

відносинах колективного захисту трудових прав працівників виконують 

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

трудових колективів; 3) інші представницькі органи. 
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РОЗДІЛ 4 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА 

КОЛЕКТИВНИХ ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

 

4.1 Особливості співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників 

 

Становлення України як високорозвиненої європейської держави 

ставить перед українським суспільством, державою і кожною особою мету – 

забезпечення економічно збалансованого поступу, створення і гарантування 

європейських стандартів життя, яку неможливо буде реалізувати без 

належної співпраці працівників і роботодавців як сторін трудових 

правовідносин. 

Ефективна взаємодія зазначених суб’єктів забезпечується за 

допомогою комплексного механізму, який функціонує, зокрема, і у сфері 

захисту трудових прав працівників та проявляється в рамках індивідуальних і 

колективних форм. Дослідження особливостей співвідношення зазначених 

форм є не лише потребою часу, а й необхідним етапом реформування 

системи українського трудового права. 

Беззаперечним є те, що актуальність визначення особливостей 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників пов’язана як із механізмами соціального партнерства, так і з 

тенденціями до стимулювання збалансування централізованого і локального 

регулювання в трудо-правовій сфері. 

Окремі аспекти порівняльної характеристики, а разом з тим і 

особливостей індивідуальних форм захисту трудових прав працівників 

висвітлювали в своїх працях такі науковці як Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна,    

В.С. Венедиктов, Н.Д. Гетьманцева, Г.С. Гончарова, В.Я. Гоц, С.В. Дріжчана, 

П.І. Жигалкін, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, В.І. Комарницький, 

Р.І. Кондратьєв, Л.І. Лазор, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 



278 

О.І. Процевський, В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський,                          

О.А. Трюхан, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко. 

Однак питання співвідношення індивідуальних і колективних форм 

комплексно не досліджувалося вченими-правознавцями. Заначена обставина 

та зміщення акцентів з державного на договірне регулювання у сфері праці 

змушують до активізації пошуку нових науково обґрунтованих варіантів 

вирішення питання обрання тієї чи іншої форми захисту трудових прав 

працівників, юрисдикції тих чи інших органів, а відповідно належності тих 

чи інших відносин до предмета трудо-правового регулювання. 

Досліджуючи поняття «співвідношення», зазначимо, що у довідкових 

виданняхйого трактують як: 1) взаємне відношення, взаємний зв’язок, 

взаємна залежність різних величин, предметів, явищ [165, c. 516-517];                       

2) балансування [74, c. 1374]; 3) зіставлення [310, c. 378]. Однак для 

характеристики правового значення поняття «співвідношення» цих 

визначень, на нашу думку, недостатньо.  

У сучасній юридичній літературі, присвяченій співвідношенню 

правових понять, проблем, ознак чи інших характеристик суб’єктів, об’єктів, 

явищ чи процесів загалом, паралельним поняттю «співвідношення» завжди 

виступають поняття «застосування» [311, с. 144], «порівняння» [312, c. 102] 

чи «вибір» [313, c. 75]. Тому у цьому дисертаційному дослідженні ми 

розглядатимемо під поняттям «співвідношення» залежність, порівняння та 

правові зв’язки між індивідуальними та колективними формами захисту 

трудових прав працівників, а також вибір тієї чи іншої форми відповідно до 

виду трудових та пов’язаних з ними правовідносин. 

Доктринальні підходи до співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників є доволі різнобічними. 

Перший підхід зводиться до розгляду співвідношення досліджуваних форм 

захисту трудових прав працівників як альтернатива концепції класової 

боротьби [314, c. 195]. Основними особливостями цього підходу є те, що 

спрямованість дій учасників відносин індивідуальної форми захисту 
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характеризується прагненням отримати матеріальні блага, а колективної – 

суспільні. 

Але даний підхід видається сьогодні доволі несумісним із потребами 

науки і практики трудового права, так як, на наш погляд, співвідношення 

охоплює і взаємодію, оскільки в протилежному випадку існування 

індивідуальних поряд з колективними формами захисту трудових прав 

працівників породить невичерпний соціальний конфлікт. Справедливо в 

цьому контексті зазначає Г.А. Трунова: «Сторони, подібно двом суперникам, 

навчилися домовлятися про примирення, взаємодію і навіть робити вигляд, 

що повністю довіряють одне одному» [315, с. 34]. 

Отже, класовий підхід сьогодні у зв’язку з численними суб’єктивними і 

об’єктивними факторами не задовольняє потреб правового регулювання, не 

пропонує інноваційних шляхів і способів заповнення прогалин та вирішення 

нагальних проблем захисту працівників у межах індивідуальних чи 

колективних форм. 

Другий підхід акцентує увагу на співвідношенні централізованого і 

локального регулювання у сфері праці, а в його межах – співвідношення 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Представниками цього підходу є С.С. Лукаш [316], Н.Д. Гетьманцева [313] та 

інші. При цьому, чи будуть захищені на максимально високому рівні трудові 

права працівників залежить насамперед від рівня локального регулювання. 

Так С.С. Лукаш зазначає, що станом на сьогодні такий підхід співвідношення 

централізованого і локального регулювання зумовлений існуванням 

об’єктивної потреби врахування інтересів працівників, роботодавців і 

держави, що виражається у тенденції переходу правового регулювання праці 

від переважно централізованого методу до переважно децентралізованого 

методу [316, c. 22].  

Цей процес виник у результаті неможливості централізованого методу 

насамперед надати гарантії захисту порушеним трудовим правам 

працівників, адже на рівні законодавства декларуються лише мінімальні 
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стандарти, які були прийнятні ще у XX столітті. Рівень локального 

регулювання уже зарекомендував себе при реалізації як індивідуальних, так і 

колективних форм. Однак, якщо при перших такий рівень втілюється в 

трудових договорах, локальних актах роботодавця, то при других – в 

колективних договорах і угодах, за допомогою примирно-третейських 

прцедур тощо. Слушно зазначає В.С. Венедиктов, що таке положення буде 

сприяти покращенню правового статусу працівника в трудових 

правовідносинах, де дотримання відповідних гарантій встановлено за 

допомогою централізованих норм [317, с. 188]. Можна визначити такі ознаки 

цього підходу: 1) автономність суб’єктів індивідуальної форми захисту і 

згрупованість суб’єктів колективної форми захисту трудових прав;                     

2) індивідуальна форма захисту трудових прав працівників спирається в 

основному на централізований метод правового регулювання, в той час як 

колективна – на децентралізований; 3) як зазначає Н.Б. Болотіна та                         

Г.І. Чанишева, співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту 

трудових прав працівників породжує структурну перебудову системи 

трудового права на загальні положення, індивідуальне та колективне трудове 

право [318, с. 37]. 

Однак недоліками цього підходу є його формалізований бік – в будь-

якому разі захист права буде залежати від його формального вираження (чи 

то в актах централізованого законодавства, чи то в локальних нормативних 

актах). 

Отже, другий підхід можна застосовувати лише фрагментарно, 

зважаючи на його формалізованість та потребу постійно звертатися до 

конкретних норм, не враховуючи принципу єдності та диференціації 

трудового права. 

Третій підхід ґрунтується на ототожненні індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників з порядком і процедурою розгляду індивідуальних 

трудових спорів і самозахисту, а колективних – з колективними трудовими 

спорами і в їх межах – з правом на страйк. Представниками цього підходу є 
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сьогодні чи не більшість науковців у сфері трудового права. Це, зокрема, 

Н.В. Дараганова [319, c. 98-122], М.А. Савельєва [320, с. 9-12],                                 

О.А. Золотарьова [321, c. 89] та багато інших. Даний підхід ґрунтується на 

тому, що в природі суспільства закладено безліч негативних факторів, які 

викликають різну поведінку сторін, що сперечаються з приводу здійснення 

суб’єктивного права або виникнення трудових обов’язків. При цьому 

конфлікти виникають як безпосередньо між працівником та роботодавцем, 

так і між групами працівників, трудовими колективами підприємства із 

уповноваженими на управління органами і державою як власником цих 

підприємств [322, с. 178].  

Проте аналіз даного підходу дає можливість стверджувати, що 

індивідуальна форма захисту трудових прав працівників є єдиною суто 

трудо-правовою формою захисту, а колективна форма захисту трудових прав, 

в результаті її виникнення на основі вже існуючих індивідуальних трудових 

правовідносин, є похідною від індивідуальної форми захисту трудових прав. 

Але ми можемо лише частково погодитися з таким підходом. Зокрема, 

ми підтримуємо таку позицію, оскільки дійсно колективна форма захисту 

трудових прав працівників хоч і не ліквідує конфлікт, однак певним чином 

може його трансформувати, спонукати до співробітництва цивілізованих 

контрагентів. Це прогресивний напрямок у розвитку відносин між працею та 

капіталом, що дозволяє вирішити соціальні проблеми цивілізованим 

способом, шляхом переговорів, взаємних поступок суб’єктів колективної 

форми захисту трудових прав працівників. 

Водночас не погоджуємося з тим, що співвідношення між 

індивідуальними і колективними трудовими спорами повною мірою 

відображає співвідношення між індивідуальними і колективними формами 

захисту трудових прав працівників. Варто зазначити, що в попередніх 

розділах нашого дослідження ми надавали розширену класифікацію 

досліджуваних форм захисту, яка дозволяє стверджувати, що цей підхід не 

може претендувати на всеоохоплюваність, хоча його наукова цінність для 
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встановлення прямо пропорційного зв’язку між елементами індивідуальних 

та колективних форм захисту трудових прав працівників беззаперечна. 

Отже, підхід ототожнення співвідношення індивідуальних та 

колективних трудових спорів із співвідношенням індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників є доволі неповним для 

цілісної, комплексної характеристики досліджуваного співвідношення форм 

захисту трудових прав працівників, що потребує подальшого аналізу. 

Четвертий підхід ґрунтується на співвідношенні приватного і 

публічного в трудовому праві, а також на прояві в їх межах індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників. Цей підхід знайшов 

своє втілення в дисертаційному дослідженні В.О. Процевського [323], але 

перед цим був предметом дослідження у працях великої кількості вчених-

правників, зокрема Ф.А. Цесарського [324, c. 301-305], Н.Д. Гетьманцева 

[325, c. 64-65], І.В. Козуб [115, с. 64-68] та інших. Так, В.О. Процевський 

вказує на те, що тенденція сучасного розвитку трудового права свідчить про 

поєднання у нормах права елементів приватних і публічних інтересів, 

досягнення яких передбачається зміною комбінації способів правового 

регулювання, а саме: зменшенням обсягу державного-централізованого, 

тобто публічного регулювання і зростанням договірного регулювання умов 

праці [326, с. 159], а разом з тим і передбачення конкретних форм, засобів і 

способів захисту трудових прав працівників як на публічному, так і 

приватному рівні правового регулювання. Крім цього, в умовах сучасної 

демократії спостерігається досить виразна, так би мовити, «зворотна» 

тенденція до все більшого проникнення ідеї «пріоритетності прав людини» 

навіть у ті сфери, що традиційно вважаються «цитаделлю прав держави». І 

цей феномен аж ніяк не є випадковим чи викликаним черговою зміною 

«права доктринальної моди». З одного боку, така інтеграція зумовлена 

невід’ємністю як публічного, так і приватного моментів від самої ідеї права 

(що підтверджується періодичними коливаннями правової належності у бік 

домінанти то одного, то іншого та практичною неможливістю абсолютизації 
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якого-небудь із них). З іншого боку, ступінь суспільного порядку, 

досягнутого на базі правового регулювання міжособистісних відносин, 

істотно залежить від внутрішньої збалансованості самої системи права, а 

тому процес вдосконалення такого регулювання нерозривно пов’язаний із 

прагненням гармонійного поєднання та врівноваження публічного і 

приватного аспектів захисту трудових прав працівників [326, c. 162].  

На наш погляд, поєднання приватного і публічного аспектів характерне 

як для індивідуальних, так і для колективних форм захисту трудових прав 

працівників. Однак його прояви в кожній з цих форм є різними. Так, у 

індивідуальних формах захисту трудових прав працівників публічне 

проявляється у вигляді мінімальних гарантій для працівників, встановленні 

процедур і порядку захисту порушених, невизнаних, оспорюваних трудових 

прав та інтересів. Приватне ж у межах зазначеної форми захисту, на нашу 

думку, проявляється у договірному порядку встановлення умов захисту, 

проведення індивідуальних переговорів з роботодавцем з метою усунення 

спірних моментів та багатьох інших аспектах, коло яких з реформуванням 

системи трудового законодавства та з плином часу все розширюється. 

Таким чином, підхід співвідношення приватного і публічного в 

індивідуальних і колективних формах захисту трудових прав працівників 

створює передумови для того, щоб можливим видавалося комплексне 

застосування захисту трудових прав працівників усіма правомірними 

способами і засобами. 

На основі всіх зазначених підходів, акумулювавши підходи вчених-

правників, необхідно визначити власний, авторський підхід до 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. Так, на наш погляд, більш прийнятним в умовах подолання 

системної кризи, що охопила сферу трудового права та законодавства в 

Україні, є диференційований підхід до співвідношення індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників. Даний підхід полягає 

в застосуванні конкретної форми захисту трудових прав працівників залежно 
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від: 1) суб’єктів захисту (окремий працівник чи група працівників);                                  

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

3) предмета правового регулювання (відносин, які підпадають під захист в 

межах досліджуваних форм); 4) можливості альтернативного вирішення 

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

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

трудових прав тощо. 

Цей підхід ґрунтується на принципі єдності і диференціації трудового 

права, про який ми вже попередньо зазначали у нашому дисертаційному 

дослідженні.  

Вважаємо за необхідне в новому Трудовому кодексі закріпити 

положення наступного змісту: «Звернення працівника до суду за захистом 

своїх трудових прав не перешкоджає вирішенню колективного трудового 

спору в порядку, встановленому законом, окрім винятків, передбачених 

законодавством про працю». До таких винятків слід віднести випадки, за 

яких індивідуальний трудовий спір не може бути вирішеним без 

попереднього вирішення колективного трудового спору. 

Таким чином, даний підхід акумулює здобутки попередньо 

проаналізованих нами підходів до співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників і дозволяє всебічно 

охопити поняття «співвідношення» стосовно досліджуваних форм захисту 

трудових прав працівників. 

Розглянувши підходи до співвідношення індивідуальних і колективних 

форм захисту трудових прав працівників, перейдемо до характеристики 

особливостей взаємозв’язку і залежності їх між собою. 

Аналізуючи поняття «особливість», зазначимо, що у довідкових 

виданнях під ним розуміють: 1) характерну рису, ознаку, властивість кого-

небудь, чого-небудь [327, c. 779]; 2) якість, яка відрізняє одне явище від 

іншого [328, c. 441]. Особливості співвідношення індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників, на наш погляд, 
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повинні адекватно відображати нерівне становище працівника і роботодавця 

як суб’єктів трудового права. Першочергова мета створення правового 

масиву норм полягає в тому, щоб встановити правила захисту трудових прав 

працівників і таким чином вберегти їх від свавільних дій та/або бездіяльності 

роботодавця. Через цей фактор до кола суб’єктів захисту відносяться і 

юрисдикційні, і неюрисдикційні органи, представницькі органи працівників і 

самі працівники чи працівник, які мають право на самозахист. 

Першою особливістю такого співвідношення є те, що індивідуальні і 

колективні форми захисту трудових прав існують у зв’язку з трудо-правовим 

масивом норм (правове регулювання), який безпосередньо впливає на вибір і 

застосування правил тієї чи іншої форми захисту, вибір правильного варіанту 

поведінки і звернення до компетентних суб’єктів. У загальній теорії права 

під правовим регулюванням зазвичай розуміють здійснюваний за допомогою 

правових засобів (юридичних норм, правовідносин, індивідуальних приписів 

та ін.) результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування, охорони, розвитку у відповідності з 

економічними та суспільними потребами [31, c. 210-221]. А під правовим 

регулюванням трудових відносин слід розглядати, відповідно, правовий 

вплив на поведінку, волю і свідомість суб’єктів індивідуального і 

колективного трудового права за допомогою правових інструментів. У цьому 

контексті варто вказати, що С.С. Алєксєєв зазначав: «Яким би це не 

здавалося несподіваним, для права як явища цивілізації історично вихідною, 

первинною є сфера приватного права. Тобто правова сфера, яка не є 

продуктом чи інструментом державної влади, народжується спонтанно, з 

огляду на вимоги самого життя, під його натиском в умовах переходу 

суспільства до епохи цивілізації. Досить показовим є те, що ті ж самі 

чинники, які стимулювали виникнення держави і розвиток публічних 

інтересів (надлишковий продукт і пізніше приватна власність; відособлення 

окремої автономної особи), зумовили необхідність існування 

«горизонтальних» юридичних відносин, які б будувалися на безлічі 
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юридично суверенних «центрів», самостійності суб’єктів, на вільному 

визначенні ними умов своєї поведінки» [31, c. 217].  

Аналізуючи дане твердження, зазначимо, що поєднання приватного і 

публічного в правовому регулюванні передбачає створення цільових 

орієнтирів адекватної відповідальності за порушення трудових прав 

працівників. Публічне право України забезпечення, перш за все, державні 

інтереси, створює належні умови, які сприяють попередженню порушень 

трудових прав працівників.  

У межах індивідуальних форм захисту трудових прав працівників, як 

вказує Ю.Г. Ткаченко, індивідуальне регулювання здійснюється шляхом 

створення на основі загальних приписів, які містяться у нормі права, 

індивідуальних приписів для персонально визначених суб’єктів [329, c. 83-

84]. Індивідуальне правове регулювання в цьому контексті в межах 

досліджуваної форми захисту трудових прав працівників полягає у 

конкретизації їх загальних прав та обов’язків, встановлених нормами 

стосовно персонально визначених суб’єктів. Між приписами колективних 

актів і приписом індивідуального акта є юридичний факт, який і об’єднує 

колективно-договірне регулювання з індивідуальним. 

Працівник і роботодавець як суб’єкти індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників, мають свої різнорідні інтереси. 

Працівник зацікавлений у збільшенні заробітної плати, поліпшенні умов 

праці, скороченні робочого часу та збільшенні часу відпочинку, а 

роботодавець – у збільшенні прибутку, підвищенні продуктивності праці, 

зменшенні витрат виробництва тощо. На це звертали увагу О.М. Лушніков та 

М.В. Лушнікова [196, c. 324]. Але в цьому співвідношенні в колективних 

формах захисту з’являється і держава, яка має свій, чітко виражений інтерес 

– отримання якісної і недорогої продукції, залучення безробітних до праці. 

Збій балансування задоволення цих інтересів створює тіньове регулювання, 

яке не підкоряється дії правових приписів. 
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Отже, особливість співвідношення правового регулювання 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників 

сприяє врахуванню в процесі праці чинників, що визначають особливості 

обрання способу захисту з урахуванням інтересів трьох суб’єктів – 

працівника (працівників), роботодавця (роботодавців) і держави. Тому з часу 

свого зародження трудове право поєднувало індивідуальні та колективні 

інтереси з тим, що потреба їх збалансування виникає на фоні неоптимального 

співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав 

працівників. 

Другою ключовою особливістю співвідношення досліджуваних форм 

захисту трудових прав працівників є їх втілення у різних правових формах. 

Так, оскільки індивідуальна форма захисту постає з індивідуального 

регулювання, то вона втілюється безпосередньо у трудовому договорі, який 

відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України [13] є угодою між 

сторонами трудових правовідносин (працівником і роботодавцем). За останні 

роки вчення про трудовий договір як про правову форму втілення 

індивідуальної форми захисту трудових прав працівників значно 

розширилося. Так, на сьогодні цей правовий інститут поєднує в собі новітні 

механізми захисту, а з прийняттям нового Трудового кодексу України стане 

повноцінним соціальним регулятором. Індивідуальна форма захисту постає з 

констатації порушених трудових прав, які виписані як у трудовому 

законодавстві, так і в трудовому договорі. При цьому очевидно, що пріоритет 

потрібно надавати останньому, оскільки саме завдяки йому формується 

узгодження воль суб’єктів трудового права. Судова практика з цього приводу 

виробила нові підходи, за яких виникає, зокрема, таке порушення як 

«несвоєчасне укладення трудового договору», на яке поширюється дія 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників.  

Звертаючи увагу на правову форму колективно-договірного 

регулювання, зазначимо, що фактичний антагонізм працівника рідко 

вміщується в правові рамки. Це зумовлює твердження, що правовою формою 
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колективної форми захисту трудових прав працівників є не тільки 

колективний договір, а й інші акти локального регулювання, які впливають 

на формування у групи працівників їх колективних трудових прав. Так, 

наприклад, це може бути прийняття правил внутрішнього трудового 

розпорядку. В.О. Процевський зазначає, що двосторонні відносини на рівні 

підприємств, установ, організацій надають можливість працівникам брати 

участь в управлінні підприємством, хоча працівники використовують це 

право не повною мірою, хоча така можливість закріплена в Господарському 

кодексі України [330]. Таким чином, наявність норми без механізму її 

реалізації нівелює зміст самої норми, з огляду на значення державних органів 

в Україні та на традиційне очікування громадянами їх «втручання» у 

врегулювання суспільних відносин [326, c. 242]. 

Отже, правова форма втілення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників впливає на зміст норм, які виступають 

обґрунтуванням порушення трудових прав працівників. При цьому правова 

форма дозволяє взаємодіяти індивідуальному як основному правовому 

регулюванню з колективним як похідним колективним регулюванням, яке 

сьогодні набуває самостійної ролі та значення. Зазначимо, що поодинці 

наймані працівники не в змозі захистити свої інтереси перед роботодавцем, 

тому укладення колективного договору представницькими організаціями є 

загальновизнаним у світі засобом реалізації відповідного колективного права 

найманих працівників. 

Третьою особливістю, характерною рисою співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників є 

участь допоміжних суб’єктів у відносинах захисту трудових прав 

працівників. Так, В.В. Жернаков, виділяючи таку особливість, зазначає, що 

для реалізації інтересів працівників часто доводиться вдаватися до допомоги 

інших суб’єктів трудового права, таких як профспілки, об’єднання 

роботодавців та ін.. Інтереси цих суб’єктів утворюються на основі інтересів 

їх членів, але не зводяться до них і навіть до їх суми, бо в процесі взаємодії 
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індивідів відбувається вироблення інтересів групи як цілого, які 

відзеркалюють спільні, подібні риси [297, c. 98]. Аналізуючи вказане 

твердження, зазначимо, що метою взаємодії зазначених суб’єктів є 

узгодження інтересів працівників і роботодавців, тобто прийняття рішень, які 

рівномірно враховують необхідність забезпечення ефективної діяльності 

організацій і створення гарантій трудових прав працівників. 

Світовий досвід показує, що сформована багатоукладна різностороння 

соціальна інфраструктура, що включає систему соціальних допомоги, певний 

обсяг соціальних послуг, розширену сферу колективно-договірного 

регулювання, є результатом діяльності держави, яка, у свою чергу, залучає до 

вирішення проблем, що виникають, представників підприємців і 

профспілкові об’єднання [226, c. 3]. Ступінь втручання суб’єктів в 

індивідуальній і колективній формах захисту трудових прав працівників є 

різним і визначається багатьма факторами. 

Так, на наш погляд, в індивідуальній формі захисту трудових прав 

працівників втручання інших суб’єктів, окрім працівника і роботодавця, 

фактично може відбуватися лише в межах юрисдикційної форми захисту, 

адже перед зверненням до уповноважених органів (комісії з трудових спорів, 

суду) працівник може реалізувати своє право на самозахист, провести 

переговори з роботодавцем в досудовому порядку, заявити останньому 

претензію тощо. Тобто індивідуальна форма за загальним правилом не 

повинна передбачати втручання у відносини працівника і роботодавця інших 

суб’єктів, окрім як за їх ініціативою. 

Що ж стосується колективної форми захисту трудових прав 

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

індивідуальній формі. Фактично колективна форма і передбачає 

представництво інтересів кожного працівника представницьким органом 

(радою трудового колективу, конференцією, професійною спілкою). Крім 

цього, існує і внутрішньє співвідношення в межах конкретних форм 

соціального партнерства. 
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В.А. Сафонов під формами соціального партнерства розуміє способи 

здійснення соціального партнерства, конкретні види взаємодії суб’єктів 

соціального партнерства з метою узгодженого регулювання соціально-

трудових відносин [331, c. 58]. Г.А. Трунова, акумулювавши всі здійснені 

дослідження у цій сфері, виокремила наступні його форми: 1) колективні 

переговори щодо підготовки проектів колективних договорів, угод та їх 

укладення; 2) спільні консультації з питань регулювання трудових та 

пов’язаних з ними відносин; участь працівників та їх представників в 

управлінні підприємством; 3) участь представників сторін соціального 

партнерства в примирно-посередницьких процедурах з вирішення 

колективних трудових спорів; 4) контрольні заходи за виконанням 

зобов’язань сторонами соціального партнерства [315, с. 54]. При цьому, як 

помітно з цієї класифікації, в межах кожної з форм існує різне пропорційне 

представництво («розстановка сил») суб’єктів, які взаємодіють у межах 

колективної форми захисту трудових прав працівників. На наш погляд, 

сторони трудових правовідносин можуть взаємодіяти безпосередньо лише в 

процесі реалізації права на колективний самозахист (право на страйк). 

Також співвідношення цих форм залежить насамперед від категорії 

трудового спору, що виникає. Так Г.А. Трунова виділяє три групи спорів: 

спори про інтерес (економічні спори); спори, що не пов’язані з колективно-

договірним регулюванням; споори, які виникають у зв’язку з невиконанням 

законодавства про працю [315, c. 64]. Відповідно співвідношення в межах 

колективної форми захисту виглядає таким чином: спори про право 

розглядають трудові арбітражі, а спори про інтерес – примирні комісії. Це 

пояснюється тим, що у разі, якщо рішення примирної комісії не задовольняє 

сторону, вона може звернутися до трудового арбітражу, а це однозначно 

трансформує спір про інтерес у спір про право. 

Таким чином, третя особливість співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників відображає тенденцію 

до залучення третьої сили з метою належного, повного і всебічного захисту 



291 

трудових прав працівників від посягань роботодавців і стимулює до 

виконання своїх зобов’язань сторонами трудових правовідносин. 

Четверта особливість пов’язана з послідовною процедурою реалізації 

кожної з форм захисту трудових прав працівників. Не погоджуємося із 

твердженням О.А. Золотарьової, яка зазначає, що моментом виникнення 

індивідуального трудового спору є звернення працівника із заявою до органу, 

зобов’язаного вирішувати трудовий спір [321, c. 90]. На наш погляд, 

моментом виникнення індивідуального трудового спору є порушення 

роботодавцем трудових прав працівника або факт виникнення між сторонами 

трудових правовідносин розбіжностей у сфері застосування праці. З цього 

моменту у працівника виникає право на захист в індивідуальному порядку. 

Крім цього, у нього ще до звернення до уповноваженого органу, який 

зобов’язаний розглядати індивідуальний трудовий спір, виникає право на 

застосування засобів самозахисту як однієї з індивідуальних форм захисту 

трудових прав працівників. 

У той же час у межах колективної форми захисту трудових прав 

працівників не так однозначно можна визначити момент виникнення 

колективного трудового спору, адже порушення роботодавцем трудових прав 

працівників може бути одноразовим або систематичним. Тому, на наш 

погляд, моментом виникнення колективного трудового спору є висунення 

працівниками або їх представницьким органом своїх вимог роботодавцеві. 

Окрім того, необхідно враховувати наявність примирних процедур, що 

є обов’язковими в межах колективних трудових спорів. Слід зазначити, що 

специфіка колективних трудових спорів, їх предметна особливість, 

суб’єктний склад та інші ознаки виступають об’єктивною передумовою 

формування та становлення системи спеціальних юрисдикційних органів по 

їх врегулюванню. Адже, як показує міжнародний та національний досвід, 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) потребує 

застосування примирно-процесуальних процедур, які передбачають 

формування відповідних органів: примирних комісій, спеціалізованих 
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трудових арбітражів, незалежних посередників або інших спеціально 

утворених для цього органів, передбачає пошук та формування 

взаємоприйнятного, компромісного рішення, яке задовольнятиме потреби та 

інтереси сторін колективного трудового спору [332, с. 46].  

Доречно зазначити, що послідовність застосування складових 

елементів індивідуальної і колективної форми захисту трудових прав 

працівників обумовлюється і власними самостійними діями працівника або 

трудового колективу для досягнення соціального миру з роботодавцем, їх 

організаціями. 

Таким чином, четверта особливість співвідношення індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників дозволяє забезпечити 

логічні операції із застосуванням тієї чи іншої форми захисту, з урахуванням 

кількості і тривалості примирних процедур, обговорень і дискусій між 

сторонами трудових та пов’язаних з ними правовідносин. 

П’ята особливість співвідношення індивідуальних і колективних форм 

захисту трудових прав працівників випливає з характеру здійснення 

відповідним суб’єктом захисту трудо-правових повноважень. Так,                       

В.Л. Костюк зазначає, що для колективної форми захисту трудових прав 

працівників характерним є те, що інтереси працівників та роботодавця 

(роботодавців) у колективному трудовому спорі, зокрема, представляють 

уповноважені органи шляхом застосування примирних процедур [333, с. 

364]. У юридичній літературі констатується, що органи примирення є 

особливими правовими утвореннями, погоджувальними органами суб’єктів 

колективної форми захисту трудових прав працівників, в рамках яких 

відбувається врегулювання розбіжностей, пов’язаних із визначенням умов 

праці в організаціях, професіях, галузях, територіях та інших утвореннях, в 

яких можливе договірне регулювання трудових та пов’язаних з ними 

соціально-економічних відносин [334, с. 12]. 

Виникнення трудової правосуб’єктності в примирно-арбітражних 

органах у межах колективної форми захисту трудових прав працівників 
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пов’язується з моментом їх утворення (при цьому сторони самостійно 

встановлюють вимоги до кандидатів у члени цих органів), що не можна 

стверджувати відносно індивідуальних форм захисту трудових прав 

працівників. У межах зазначеної індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників трудова правосуб’єктність виникає з моменту надання 

права на захист незалежно від органів, які в подальшому розглядатимуть 

такий трудовий спір. 

Важливою рисою-перевагою в цьому співвідношенні колективної 

форми захисту трудових прав працівників перед індивідуальною є, 

насамперед, те, що примирно-арбітражні органи мають повноваження 

залучати незалежного посередника, тобто визначену за спільним вибором 

сторін особу, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню 

переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією 

взаємоприйнятного рішення. 

Таким чином, п’ята особливість полягає у чіткому визначенні і 

юридичному впливові реалізації суб’єктами досліджуваних форм захисту 

трудових прав працівників своїх трудо-правових повноважень з метою 

виникнення матеріальних і процесуальних наслідків із застосуванням таких 

повноважень. 

Об’єднує індивідуальні та колективні форми захисту трудових прав 

працівників остання – шоста особливість, яка полягає у властивому обом 

формам матеріального і процесуального змісту. Матеріальний зміст, на 

думку Н.В. Дараганової, полягає, зокрема, в тому, що він охоплюється 

правом на задоволення зазначених вимог, тобто правом на захист 

працівником свого порушеного, невизнаного і оспорюваного права, свободи 

чи інтересу стосовно предмета спору. Процесуальний же зміст виявляється у 

процесуальних відносинах, що виникають у зв’язку зі зверненням до 

уповноважених суб’єктів (в індивідуальній формі – до комісії з трудових 

спорів, суду, а в колективній – до примирно-арбітражних органів) [319, с. 74]. 
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Аналізуючи вищесказане, зазначимо, що в обох формах проявляється їх 

подвійна правова природа – матеріальний і процесуальний зміст одночасно. 

Однак поряд з цим може існувати і процедурний зміст (оскільки під 

процесуальним змістом слід розуміти винятково звернення до суду за 

захистом працівником своїх трудових прав та інтересів). 

Отже, подвійний зміст співвідношення індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників виражається у встановленні 

примусової реалізації матеріального, процесуального та/чи процедурного 

аспектів у межах кожної конкретної форми захисту. 

Узагальнюючи вищесказане, можемо констатувати наявність п’яти 

особливостей співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників:  

1) індивідуальні і колективні форми захисту трудових прав існують у 

зв’язку з трудо-правовим масивом норм;                        

2) втілюється у різних правових формах;  

3) участь допоміжних суб’єктів у відносинах захисту трудових прав 

працівників; 

 4) послідовна процедура реалізації кожної з форм захисту трудових 

прав працівників; 

 5) чітке визначення і юридичний вплив реалізації суб’єктами 

досліджуваних форм захисту трудових прав працівників своїх трудо-

правових повноважень. 

Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене, повинні констатувати, 

що станом на сьогодні серед вчених-правників та практиків відсутній єдиний 

підхід до співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників. В епоху науково-технічного прогресу й 

утвердження економічних методів управління працівники повинні в будь-

якому випадку мати вибір варіанта поведінки у відносинах захисту своїх 

порушених, невизнаних, оспорюваних трудових прав, свобод, інтересів. З 

метою уникнення помилок минулого українській науці і практиці трудового 
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права слід відмовитися від застарілих і неактуальних підходів до 

співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав 

працівників. Досягнення цього результату серйозно змінить співвідношення 

між формами захисту, внесе суттєві корективи в загальний порядок розвитку 

правового регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Диференціація трудового законодавства веде до визнання того, що 

найбільш прийнятною і ефективною все-таки є колективна форма захисту 

трудових прав працівників. Однак відносно недавня практика застосування 

останньої веде до того, що відбувається надмірна індивідуалізація захисту 

працівником своїх трудових прав та інтересів. Це зумовлює те, що 

працівники не здатні об’єднати свої зусилля з метою впливу на прийняття 

компетентним юрисдикційним або неюрисдикційним органом рішення на 

користь працівників. Разом з тим, індивідуальна форма захисту більш 

наближена до конкретного працівника, його інтересів та потреб, а тому 

сприяє врахуванню особистісних чинників при вирішенні трудового спору. 

Обрання форми захисту (індивідуальної чи колективної) в будь-якому 

випадку має супроводжуватися вольовим рішенням працівника і залежати від 

багатьох факторів, включаючи порівняння, встановлення спільних рис і 

відмінностей між кореспондуючими індивідуальними та колективними 

формами захисту трудових прав працівників. 

 

4.2 Порівняльна характеристика індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників 

 

Станом на сьогодні існування індивідуальних і колективних трудових 

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

ринкові перетворення викликали необхідність встановлення балансу між 

інтересами окремого працівника та трудового колективу. Це зумовлює 

поступовий перехід до системи соціально-трудових відносин, в основі якого 
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повинен бути покладений баланс прав та обов’язків (колективних та 

індивідуальних) при зверненні за захистом своїх трудових прав [335, с. 97]. 

Зміни в соціально-політичному устрої України не могли не 

позначитися на соціальному становищі працівників та роботодавців, держави 

в цілому. Кожного року з’являються нові механізми захисту порушених прав 

працівників, адже останні, в силу свого залежного становища, фактично не 

здатні самостійно реагувати на неправомірні дії роботодавця, якщо модель 

відповідної поведінки працівника чітко не окреслена в законодавстві про 

працю. 

Актуальність тематики нашого дослідження тісно пов’язана з потребою 

встановлення рівноваги між індивідуальними та колективними правами у 

сфері трудового права, співвідношенні форм захисту з метою вибору 

працівником найбільш оптимального варіанту поведінки у спірних 

правовідносинах, протилежною стороною в яких виступає сильніший 

економічно суб’єкт – роботодавець. 

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

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників, їх 

поєднання за різних соціально-економічних умов та суттєві риси, які їх 

відрізняють. Ці питання наразі залишаються не вирішеними повною мірою, 

що зумовлює активний пошук шляхів вдосконалення трудового 

законодавства та надання рекомендацій сторонам трудових відносин для 

врегулювання трудових спорів. 

Проблематика порівняльної характеристики індивідуальної та 

колективної форми захисту трудових прав працівників була предметом 

досліджень багатьох вчених-правників, серед них такі видатні науковці як 

О.М. Акопова, В.Я. Бурак, В.С. Венедіктов, І.О. Галаган, М.І. Іншин,                      

І.Я. Кисельов, В.В. Лазор, М.В. Лушнікова, А.Р. Мацюк, П.О. Недбайло,      

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, П.М. Рабінович,                   

В.М. Скобєлкін, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. 
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Проте у жодному комплексному дослідженні повно і всебічно не було 

висвітлено питання порівняльної характеристики індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників. За цих обставин 

виникає потреба у з’ясуванні їх спільних, відмінних рис, особливостей 

суб’єктного складу та інші питання прямо чи опосередковано пов’язані із 

вибором конкретним працівником чи трудовим колективом форми захисту 

своїх індивідуальних та/або колективних прав. 

Тлумачний словник української мови поняття «порівняння» 

трактується як слово, вислів, в якому особа, предмет або явище, з якими 

порівнюється хто-небудь, що-небудь [234, с. 258-259]. Поняття ж 

«порівнювати» розглядається в таких значеннях: 1) вимірюючи, 

розглядаючи, досліджуючи і т. ін.. які-небудь однорідні предмети, явища 

тощо, виявляти в них однакові риси або відмінності, переваги або недоліки і 

т. ін.; 2) встановлення співвідношення між досліджуваними явищами, 

предметами, процесами, суб’єктами та ін.; 3) зіставлення, відношення щось 

або когось до чогось, когось [234, c. 257-258]. Натомість в іншому 

довідковому виданні «порівнювати» означає визнавати подібним до кого-, 

чого-небудь, встановлювати схожість із кимось, чимось, прирівнювати [74,                   

c. 1066].  

Зважаючи на вказані значення, «порівняння» в правовому розумінні, на 

наш погляд, полягає у зіставленні, встановленні зв’язків, спільних і 

відмінних рис, переваг та недоліків у певних явищах, предметах та процесах. 

На підставі вищевикладеного ми і будемо будувати наше дисертаційне 

дослідження. Приділимо увагу кожній із кореспондуючих форм 

(індивідуальна, колективна), встановлюючи їх спільні та відмінні риси.  

Г.В. Рибницький підкреслює, що під час функціонування 

індивідуальних трудових відносин простежується їх нерозривний зв’язок з 

колективними трудовими відносинами. У сучасних умовах індивідуальні 

трудові правовідносини не можуть існувати без колективних через те, що для 

всіх роботодавців є обов’язковими положення колективних договорів і угод, 
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які укладаються на національному, галузевому і територіальному рівнях. 

Взаємозв’язок колективних та індивідуальних трудових відносин виявляється 

у тому, що їм обом притаманний організаційний характер. Різні елементи 

суспільної форми праці (оплата праці, її нормування тощо) є об’єктами 

індивідуальних та колективних правовідносин. Колективні відносини на 

підприємстві, в установі, організації – невід’ємна і важлива складова 

трудового права. Їх виникнення та розвиток зумовлені характером самої 

праці чи трудової діяльності працівників у складі того чи іншого трудового 

колективу, де основним локальним нормативним актом у рамках 

підприємства, установи, організації є колективний договір [336, с. 5-8]. 

Г.І. Чанишева, приєднуючись до цієї думки, вважає, що колективні 

відносини, як і індивідуальні, мають трудовий характер. Вони також 

регулюються нормами трудового права, виникають у зв’язку з трудовою 

діяльністю. Їхніми суб’єктами є суб’єкти трудового права, які реалізують 

колективні трудові права та інтереси у цих відносинах. Саме трудова природа 

прав, із реалізації яких виникають колективні правовідносини, а в тому числі 

і колективна форма захисту трудових прав працівників та кореспондуючі 

правам обов’язки, обумовлюють трудовий характер цих правовідносин, а 

організаційний елемент однаково притаманний як колективним, так і 

індивідуальним формам захисту трудових прав працівників [337, с. 31-32]. 

Погоджуючись з позицією В.О. Процевського та Г.І. Чанишевої, 

зауважимо, що ознака спільності притаманна елементам індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників не фрагментарно, а в 

цілому. Це означає, що хоч кінцевий результат і не залежить від простої суми 

дій, які вчиняються в межах конкретної форми захисту трудових прав 

працівників, але спільні риси ведуть до можливості застосування аналогії в 

трудовому праві. 

 Так, порівнюючи індивідуальний і колективний самозахист,                        

Н.П. Долгіх вказує, що і в першому, і в другому випадках наймані 

працівники підприємств галузі або адміністративно-територіальних одиниць 
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самостійно ухвалюють рішення про застосування засобів самозахисту, 

страйку (неюрисдикційна форма захисту). Крім цього, і за індивідуальної, і за 

колективної форми самозахисту орган (особа), що очолює або здійснює 

індивідуальний самозахист чи страйк у випадку проведення зборів, пікетів, 

мітингів за межами підприємства, повинні повідомити про запланований 

захід роботодавця або орган виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування у розумний або встановлений законом [72] строк (для 

колективної форми захисту – три дні) [322, с. 189]. 

Аналізуючи дане твердження, зазначимо, що в межах колективної 

форми захисту трудових прав працівників самозахист передбачає, що під час 

страйку сторони колективного трудового спору зобов’язані продовжувати 

пошук шляхів його розв’язання, використовуючи для цього всі наявні 

можливості. Відповідальність (контроль) за вирішення колективного 

трудового спору в порядку самозахисту покладається на безпосередніх сторін 

спору. 

 Та ж ситуація виникає із реалізацією індивідуальної форми 

самозахисту, за якої працівник зобов’язаний разом з роботодавцем шукати 

вирішення конфлікту в силу задекларованих принципів трудового права, 

норм, що регламентують неможливість покладення на працівника обов’язків, 

які не передбачені трудовим договором, недійсність умов угод про працю, які 

погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством               

(ст. 9 Кодексу законів про працю України [13]).  

Як зазначає Н.А. Муцинова, принципи, на яких здійснюється 

самозахист індивідуальний чи колективний, не змінюються. До них 

відносяться наступні: додержання норм трудового законодавства; 

повноважність представників сторін або самих сторін; рівноправність сторін 

і добровільність прийняття на себе зобов’язань; свобода вибору і 

обговорення змісту договорів (трудового чи колективного); реальність 

забезпечення виконання зобов’язань; систематичність контролю і 

невідворотність відповідальності, що забезпечує їх виконання [338, с. 61]. З 
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цього випливає, що на спільність ознак індивідуального і колективного 

самозахисту впливають численні фактори.  

Отже, спільними ознаками індивідуальної і колективної форми 

самозахисту трудових прав працівників є:  

1) неюрисдикційність;                              

2) обов’язковість повідомлення про застосування способів самозахисту 

трудових прав;  

3) відповідальність за наслідки застосування самозахисту покладається 

на сторін спору;  

4) єдині принципи застосування індивідуального і колективного 

самозахисту. 

Не менше чинників формують і спільні ознаки інших форм захисту 

трудових прав працівників. Так, порівнюючи індивідуальну форму захисту 

працівника іншими уповноваженими суб’єктами (Уповноваженим з прав 

людини) і колективну форму захисту працівників професійними спілками, 

органами нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, 

зазначимо наступне. По-перше, спільними рисами цих форм є, зокрема те, що 

нестабільність та непередбачуваність господарської діяльності створюють 

перешкоди в реалізації прав як самим працівникам, так і Уповноваженому з 

прав людини, профспілкам і трудовому колективу, який, до речі, є центром 

соціальної сфери підприємства [326, c. 256]. Така ситуація впливає на 

діяльність правотворчих і судових органів, у рішеннях яких спостерігається 

відхід від принципів, закладених Конституцією України [24] щодо захисту 

працівників профспілками. 

По-друге, обом формам притаманна реалізація функції представництва 

інтересів працівників. Зокрема особливу увагу цьому питанню приділив                  

О.В. Смирнов [339, c. 184-215]. При цьому професійні спілки й інші 

уповноважені суб’єкти діють у відповідних правовідносинах без довіреності. 

Характерним для профспілок стає розширення їх компетенції, оскільки вони, 

по-суті, здійснюють захист не тільки працівників, які є безпосередніми 
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членами профспілки, а й всіх інших працівників того або іншого 

підприємства, установи, організації. 

Зазначимо, що саме представництво як спільна риса зазначених 

індивідуальних і колективної форм є необхідною передумовою наділення цих 

осіб, органів іншими конкретними правами, які окреслені у положеннях 

трудового законодавства. В цьому аспекті О.В. Смирнов зазначає, що існує 

право соціально-правового представництва, яке є юридичною формулою всієї 

діяльності профспілок, а не інститутом представництва, який відомий, 

наприклад, цивільному праву [340, c. 18-19]. На думку П.Д. Пилипенка, 

право профспілок на представництво – це визнання у найбільш загальній 

формі правосуб’єктності профспілок у сфері трудових відносин. Воно 

окреслює межі їх правового становища [47, c. 81]. Однак з цього приводу Р.З. 

Лівшиць та Ю.П. Орловський акцентують увагу на тому, що самі працівники 

не в змозі протистояти роботодавцю і захищати свої інтереси, а ось 

об’єднання працівників у більшій чи меншій мірі може це зробити [288, с. 

42]. 

Як у Конституції України [24], так і в Законі України «Про професійні 

спілки, їх права і гарантії діяльності» [215], Законі України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» [130] акцентується 

увага саме на представницькій функції цих органів, що фактично і визначає 

їх становище як суб’єктів індивідуальних і колективних форм захисту 

трудових прав працівників. Однак П.Д. Пилипенко на підставі того, що 

представництво може здійснюватися не тільки профспілками, а й іншими 

представниками працівників, обраними або уповноваженими трудовим 

колективом, піддав критиці такий подвійний підхід до права представництва. 

Він вважає, що інтереси найманих працівників у трудових правовідносинах 

повинні представляти їх законні представники, повноваження яких 

легалізовані, і які відповідно до мети їх створення покликані захищати 

трудові права кожного найманого працівника. Такими суб’єктами згідно з 

Конституцією України та чинним законодавством повинні бути профспілки. 
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Вони і мають виступати суб’єктами колективної форми захисту трудових 

прав працівників [342, с. 196]. 

Проте ми не погоджуємося з таким підходом, адже за його логікою 

працівники втрачають право вибору іншого представницького органу, що є 

свідченням відсутності демократії у питаннях правового регулювання 

реалізації колективної форми захисту трудових прав працівників. Крім цього, 

такий підхід суперечить ст. 36 Конституції України, що однозначно звужує 

право працівників на асоціацію, об’єднання для захисту своїх порушених, 

невизнаних, оспорюваних трудових прав та інтересів. 

Отже, порівнюючи індивідуальну форму захисту працівника іншими 

уповноваженими суб’єктами (Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини) і колективну форму захисту працівників професійними 

спілками, визначаємо такі їх спільні риси: 1) є оптимальними, якщо 

господарська діяльність підприємства, установи, організації створює 

перешкоди до реалізації працівниками безпосередньо своїх прав, свобод та 

законних інтересів; 2) обом формам притаманна реалізація функції 

представництва інтересів працівників; 3) захист відбувається за зверненням 

працівника (працівників). 

Порівнюючи примирно-арбітражну (колективну) і судову 

(індивідуальну) форми захисту трудових прав працівників з метою виявлення 

в них спільних рис, зауважимо, що і перша, і друга форми є юрисдикційними, 

оскільки здійснюються уповноваженими органами. Поряд із цим, їх статус та 

порядок формування здійснюються на принципах та правилах, передбачених 

у законодавстві.  

Як зазначають О.Є. Костюченко та Д.С. Підкопай, на практиці нерідко 

цілі роботодавця реалізуються за рахунок обмеження інтересів і прав 

працівників, оскільки одержання прибутку передбачає зменшення 

собівартості продукції, а це може досягатися, у тому числі, шляхом зниження 

витрат на найману працю, яка використовується [343, c. 497]. Так, ці дві 

форми захисту трудових прав працівників покликані досягнути єдиної мети – 
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захисту порушених, невизнаних, оспорюваних трудових прав та інтересів 

працівників. 

На наш погляд, ще однією спільною ознакою цих форм є те, що вони 

покликані забезпечувати охорону не тільки прав і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, а й інтересів держави, в тому числі виконавчих 

органів державної влади від порушень з боку громадян і недержавних 

організацій у сфері економіки, охорони громадського порядку, забезпечення 

безпеки тощо.  

Діяльність установ спеціалізованої трудової юстиції довела на практиці 

свою необхідність і корисність як одного з інститутів соціально-правової 

інфраструктури, що сприяє ефективному вирішенню трудових конфліктів із 

максимальним урахуванням інтересів сторін, що сперечаються, і всього 

суспільства в цілому й тим самим у забезпеченні соціального миру. 

Загальновизнаною є важливість ролі установ спеціалізованої трудової 

юстиції в розвитку трудового права, підвищенні його авторитету, 

консолідації, у досягненні внутрішньої погодженості, ліквідації прогалин у 

правозастосовній практиці, її вдосконаленні [343, с. 512]. 

Отже, спільними рисами примирно-арбітражної і судової форми 

захисту трудових прав працівників є: 1) юрисдикційність форм захисту 

трудових прав працівників; 2) їх статус та порядок формування здійснюються 

на принципах та правилах, передбачених у законодавстві; 3) покликані 

досягнути єдиної мети – захисту порушених, невизнаних, оспорюваних 

трудових прав та інтересів працівників, інтересів держави. 

Порівнюючи примирно-арбітражну форму з індивідуальною формою 

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

форми захисту є юрисдикційними в силу того, що функціонують завдяки 

діяльності уповноважених органів, які приймають юридично значущі 

рішення. Крім цього, і примирні комісії, і трудові арбітражі, і комісії з 

трудових спорів – це історично зумовлені примирні органи, діяльність яких 

спрямована на захист трудових прав працівників. 
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В.Л. Костюк стверджує, що із формуванням та правовим оформленням 

комісії з трудових спорів пов’язано набуття нею трудової правосуб’єктності, 

формування персонального та керівного складу [333, c. 342]. Вважаємо, що 

така особливість характерна і для примирно-арбітражних органів, що 

однозначно пов’язує між собою відповідну індивідуальну та колективну 

форми захисту трудових прав працівників. Водночас ядром такої трудової 

правосуб’єктності очевидно виступають трудо-правові повноваження. 

Д.В. Шевченко зазначає, що і комісія з трудових спорів, і примирно-

арбітражні форми захисту трудових прав працівників існують на основі 

функціонування спеціально створених примирних органів [118, c. 420-421].  

Крім цього, рішення в межах досліджуваних індивідуальної та 

колективної форм захисту трудових прав працівників приймаються за згодою 

усіх членів спеціального примирного органу. Спільними рисами цих форм 

також, на наш погляд, є гарантування їх діяльності відповідно до Конституції 

та трудового законодавства; залучення їх до примирних процедур за 

ініціативою працівників у встановленому законодавством порядку; 

компетенція спеціальних примирних органів може бути звужена чи 

скасована винятково на підставі законів; припиняються ліквідацією 

примирних органів. 

Отже, на підставі викладеного можна визначити такі спільні риси цих 

форм:  

1) юрисдикційність;  

2) реалізуються працівниками за участю історично зумовлених 

примирних органів, діяльність яких спрямована на захист трудових прав 

працівників;  

3) існують за умов формування персонального і керівного складу 

примирних органів;  

4) рішення приймаються за згодою всіх членів;  

5) гарантування їх діяльності відповідно до Конституції та трудового 

законодавства;  
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6) залучення їх до примирних процедур за ініціативою працівників у 

встановленому законодавством порядку;  

7) компетенція спеціальних примирних органів може бути звужена чи 

скасована винятково на підставі законів;  

8) припиняються ліквідацією примирних органів. 

Таким чином, виокремивши спільні риси кореспондуючих 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників, 

можемо констатувати їх всезагальний тісний зв’язок, а факт похідного 

характеру колективної форми захисту трудових прав працівників від 

індивідуальної тільки підтверджує цю квінтесенцію співвідношення. 

Однак, незважаючи на численні спільні риси, ми повинні вказати і на 

суттєві відмінності конкретних індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників з метою виявлення позицій співвідношення 

аспектів захисту трудових прав працівників. 

Розглядаючи відмінні риси індивідуального та колективного 

самозахисту як форм захисту трудових прав працівників, зазначимо, що 

найголовніша відмінність криється у суб’єктному складі та характері прав 

(індивідуальних та колективних). Парадоксальність підходу, який склався на 

даному етапі стосовно необхідності введення індивідуального самозахисту, 

який на відміну від колективного не має свого прямого законодавчого 

регулювання, полягає в тому, що наука протистоїть повноцінному 

сприйняттю індивідуальної форми самозахисту як одного з правових засобів. 

Ч.М. Азімов як головну перевагу самозахисту виділяв можливість негайного 

реагування на допущене порушення, чого не може забезпечити 

юрисдикційний захист, тому самозахист є більш ефективним в умовах 

ринкової економіки [344, с. 49]. Проте головною відмінністю між 

індивідуальною формою самозахисту трудових прав працівників в контексті 

вищезазначеного, на наш погляд, є те, що індивідуальний самозахист може 

дійсно бути негайно застосований працівником, а для страйку необхідна 

попередня організація, що підвищує тривалість його підготовчого етапу.  
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Крім цього, ще однією відмінністю є те, що існують законодавчо 

встановлені процедури визнання страйку незаконним. В той же час для 

індивідуального самозахисту не визначено легітимних способів визнання 

його таким, що є неправомірним, адже між ним та дисциплінарним 

проступком існує дуже тонка грань. На думку Т.Л. Постригань, самозахист 

працівником здійснюватися може лише в окремих випадках, які мають бути 

чітко визначені в законодавстві [67, c. 36].  

Погоджуючись з цією позицією, зазначимо, що межі індивідуального 

самозахисту не повинні виходити за рамки правомірності. Крім цього, для 

оголошення страйку необхідно провести ряд процедур: 1) необхідна участь 

профспілкового органу; 2) ухвалення окремого рішення про оголошення 

страйку, що має оформлятися протоколом; 3) за це рішення повинні 

проголосувати більшість найманих працівників або дві третини делегатів 

конференції [72]. Для індивідуального самозахисту таких складних дій не 

потрібно, адже працівник сам приймає і сам реалізує свої власні вольові 

рішення. 

Отже, можна виокремити такі відмінності між кореспондуючими 

індивідуальним та колективним самозахистом:  

1) наявність законодавчого регулювання колективного і відсутність 

такого для індивідуального самозахисту;  

2) за колективного самозахисту захищають колективні права, а за 

індивідуального – суб’єктивні права;  

3) індивідуальний самозахист може бути негайно застосований 

працівником, а для страйку необхідна попередня організація, що підвищує 

тривалість його підготовчого етапу;  

4) існують законодавчо встановлені процедури визнання страйку 

незаконним, а для індивідуального самозахисту не визначено легітимних 

способів визнання його таким, що є неправомірним;  
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5) суб’єктний склад: для індивідуального самозахисту суб’єкт – 

працівник, а для колективного – уповноважені органи та/або особи трудового 

колективу, безпосередньо трудовий колектив;                

6) процедура реалізації колективного самозахисту більш громіздка, ніж 

індивідуального. 

Відмінності між індивідуальною формою захисту трудових прав 

працівника іншими уповноваженими суб’єктами (Уповноваженим Верховної 

Ради України з прав людини) і колективною формою захисту трудових прав 

працівників професійними спілками, органами нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства носять доволі різносторонній 

характер. 

Характеризувати зазначені відмінності можна почати з того, що однією 

з особливостей трудових правовідносин є кореспондуючий характер прав та 

обов’язків їх суб’єктів [345, с. 156]. Правам професійних спілок, якими 

санкціонуються рішення роботодавця, завжди повинні відповідати певні 

обов’язки останніх, що не характерно для захисту трудових прав працівників 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та іншими 

суб’єктами, в тому числі і органами нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства. Мова йде, конкретизує В.І. Щербина, про 

встановлення у нормах трудового права обов’язку роботодавця узгоджувати 

ряд своїх дій з працівником або з уповноваженими представницькими 

органами [346, с. 83]. Крім того, відмінністю захисту професійними спілками 

в межах колективної форми є те, що вони не можуть виступати на захист 

працівників за колективними позовами в суді щодо оскарження рішень 

примирних органів (окрім справи про визнання страйку незаконним).  

Наступною відмінністю є те, що принцип швидкого вирішення 

індивідуальних та колективних трудових спорів, процесуальної економії 

зумовлюють вимоги від органів, які вирішують трудові спори, дотримання 

строків надання відповідей на них, чого аж ніяк не можна сказати щодо 

правового статусу професійних спілок. Цій же ідеї, на думку В.М. Андріїва 
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та І.О. Ізарової, підпорядковані і строки оскарження рішень уповноважених 

органів, строки виконання прийнятих рішень [119, с. 21].  

Для профспілок в цьому випадку діє загальне право, за яким їм 

надаються відповіді у строки, визначені законами України «Про доступ до 

публічної інформації» [347] та «Про звернення громадян» [348]. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна констатувати наявність 

таких відмінностей між індивідуальною формою захисту трудових прав 

працівника іншими уповноваженими суб’єктами (Уповноваженим Верховної 

Ради України з прав людини і громадянина) і колективною формою захисту 

трудових прав працівників професійними спілками, органами нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства:                  

1) встановлення у нормах трудового права обов’язку роботодавця 

узгоджувати ряд своїх дій з працівником або з уповноваженими 

представницькими органами, що не стосується захисту трудових прав 

омбудсманом та іншими;  

2) в індивідуальній формі захисту всі рішенням можуть оскаржуватися 

до суду, а в колективній – за колективними позовами в суді в межах 

оскарження рішень примирних органів (окрім справи про визнання страйку 

незаконним) професійні спілки брати участь не можуть;  

3) принцип швидкого вирішення індивідуальних та колективних 

трудових спорів, процесуальної економії зумовлюють вимоги від органів, які 

вирішують трудові спорів дотримання строків надання відповідей на них, 

чого аж ніяк не можна сказати щодо правового статусу професійних спілок. 

Наступними формами захисту трудових прав працівників для 

встановлення між ними відмінностей назвемо примирно-арбітражну 

(колективну) і судову (індивідуальну) форми захисту трудових прав 

працівників. І.О. Снігірьова стверджує, що примирно-арбітражна форма 

захисту трудових прав працівників є системою взаємовідносин між 

роботодавцями, державними органами і представниками найманих 

працівників, яка спирається на переговори як на пошук взаємоприйнятних 
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рішень у регулюванні трудових та інших соціально-економічних відносин 

[349, c. 49]. 

Цю ж думку поділяє і О.О. Федулін, який визначає цю форму захисту 

як цивілізовану систему суспільних відносин у соціально-трудовій сфері, що 

будується на узгодженні і захисті інтересів передовсім працівників на основі 

договорів, угод, досягнення компромісу, консенсусу з актуальних проблем 

економічного і соціально-політичного життя суспільства. Під примирно-

арбітражною формою в цьому значенні слід розуміти договірні відносини 

між працівниками і роботодавцями (створення спільних примирних органів, 

які вирішуватимуть колективний трудовий спір) [350, с. 7].  

Тобто, на підставі вищевказаного та аналізу позицій вчених-правників 

можемо стверджувати, що відмінністю цієї форми від судової є передовсім її 

примирний характер, який спрямований на досягнення компромісу, в той час 

як судова форма передбачає вирішення спору. 

В.В.Жуков і В.В. Скуратівський розглядають примирно-арбітражну 

форму як систему соціально-трудових взаємовідносин між власником та 

найманими працівниками за участю держави як арбітра в процесі реалізації їх 

соціально-економічних прав та інтересів [351, c. 20]. Аналіз зазначеного 

дозволяє зробити висновок, що другою відмінністю між індивідуальною та 

колективною формою захисту трудових прав працівників є, зокрема, роль 

держави. В судовій формі держава займає активну позицію, а в примирно-

арбітражній – позицію «спостерігача», «третьої особи». 

Третьою відмінністю між цими формами є порядок формування 

органів. Суд є органом державної влади, в той час як примирно-арбітражні 

органи створюються сторонами колективного трудового спору. Четвертою 

відмінністю є те, що юридичне значення рішень примирної комісії носить 

рекомендаційний характер і якщо сторони колективного трудового спору з 

ним не погоджуються, то воно може бути оскаржено до трудового арбітражу. 

Спір, який розглянутий в суді і за результатами якого постановлено 

рішення, може бути оскаржений в апеляційному і касаційному порядку, 
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переглянутий Верховним судом України, а також переглянутий за 

нововиявленими обставинами, у разі їх виникнення. В цьому аспекті 

примирно-арбітражна форма виглядає більш обмежено. 

Отже, на підставі викладеного можемо виокремити такі відмінності 

індивідуальної форми захисту трудових прав працівників – судової і 

колективної форми – примирно-арбітражної:  

1) для примирно-арбітражної форми характерний примирний характер 

– спрямованість на досягнення компромісу, в той час як спрямованість 

судової форми виражається у вирішенні спору;  

2) в судовій формі держава займає активну позицію, а в примирно-

арбітражній – позицію «спостерігача», «третьої особи»;  

3) порядок формування органів: суд є органом державної влади, в той 

час як примирно-арбітражні органи створюються сторонами колективного 

трудового спору;  

4) юридичне значення рішень примирної комісії носить 

рекомендаційний характер і якщо сторони колективного трудового спору з 

ним не погоджуються, то воно може бути оскаржено до трудового арбітражу, 

однак процедури оскарження судового рішення процесуально є більш 

виписаними. 

Розглядаючи відмінності у межах індивідуальної форми захисту 

трудових прав працівників при розгляді і вирішенняі індивідуальних 

трудових спорів між КТС і примирно-арбітражною як колективною формою, 

зазначимо, що до комісії з трудових спорів із заявою про вирішення спору 

може звернутися тільки працівник, адже роботодавець таким правом не 

наділений [343, с. 507], а до примирно-арбітражної форми роботодавець не 

тільки може звернутися, а й брати участь у формуванні складу органів, що 

будуть розглядати спір. 

Наступною відмінністю є, зокрема, те, що хоч для примирно-

арітражної форми розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів та 

комісії з трудових спорів і характерна спільна риса набуття трудової 
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правосуб’єктності з формування персонального і керівного складу, але 

персональний склад комісії з трудових спорів формується наразі загальними 

зборами трудового колективу винятково на суб’єктній основі, а примирно-

арбітражні органи сторони формують самостійно на паритетній основі. 

Зміст трудової правосуб’єктності комісії з трудових спорів пов’язаний 

з процедурою вирішення трудових спорів цим органом. Згідно з Кодексом 

законів про працю України [13] трудовий спір підлягає розгляду в комісії з 

трудових спорів, якщо працівник самостійно або за участю профспілкової 

організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності 

шляхом безпосередніх переговорів з роботодавцем (ст. 224). Тому 

процедурно працівник спочатку має в письмовому вигляді звернутися до 

роботодавця, а потім – до комісії з трудових спорів. Для примирно-

арбітражної форми також існує процедура переговорів, але вона не носить 

такого подвійного характеру. 

Для розгляду спорів в межах примирно-арбітражної форми 

законодавець встановлює обмеження – існують виокремлені в законодавстві 

категорії спорів, які розглядають примирна комісія та трудовий арбітраж. Як 

зазначає В.Л. Костюк, система трудо-правових повноважень комісії з 

трудових спорів по вирішенню індивідуальних трудових спорів є досить 

широкою [333, с. 343]. Законодавець в даному випадку не встановлює будь-

яких обмежень. Водночас, як виняток, комісія з трудових спорів не може 

розглядати спори, які вирішуються виключно в судовому порядку [352, с. 

17]. З позицій сучасного підходу до правового регулювання трудових та 

пов’язаних з ними відносин такий підхід законодавця вартий підтримки, 

оскільки дозволяє працівникам врегульовувати трудові спори, не 

звертаючись до суду. 

Слід зауважити, що трудовий арбітраж наділяється повноваженнями 

провадити консультації із залученням спеціалістів, експертів, інших фахівців 

для прийняття компромісного та оптимального рішення по суті спору. 

Науково-теоретичний аналіз трудового законодавства дозволяє вказати, що 
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трудовий арбітраж, на відміну від комісії з трудових спорів, припиняє свою 

роботу відповідно до рішення сторін, як правило, на наступний день після 

винесення рішення, що, як наслідок, веде до припинення його трудової 

правосуб’єктності. Комісія з трудових спорів не є стихійним органом і 

функціонує постійно. 

Останньою відмінністю досліджуваних індивідуальної та колективної 

форм є те, що комісія з трудових спорів вирішує спори без посередників, у 

той час як в межах примирно-арбітражної форми може з’явитися такий 

суб’єкт захисту як Національна служба посередництва та примирення, яка 

може, на думку Т.Ф. Чернеги, бути визнана «спеціально уповноваженим 

правоохоронним органом з вирішення колективних трудових спорів» [321,              

с. 99]. 

 Наймані працівники, профспілки, роботодавці все частіше звертаються 

до Національної служби з посередництва та примирення за сприянням у 

здійсненні посередництва при розв’язанні розбіжностей між роботодавцями і 

найманими працівниками, запровадженні примирно-переговорних процедур 

при вирішенні спірних чи конфліктних ситуацій. Лише при взаємному 

бажанні сторін – суб’єктів колективних трудових спорів – протиріччя між 

ними можуть бути позитивно вирішені.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна констатувати про наявність 

таких відмінностей у примирно-арбітражній і індивідуальній формі захисту з 

розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів комісією з трудових 

спорів як:  

1) до комісії з трудових спорів із заявою про вирішення спору може 

звернутися тільки працівник, адже роботодавець таким правом не наділений; 

у примирно-арбітражній формі обидві сторони конфлікту наділені таким 

правом;  

2) персональний склад комісії з трудових спорів формується наразі 

загальними зборами трудового колективу виключно на суб’єктивній основі; у 
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примирно-арбітражній формі сторони самостійно формують на паритетній 

основі утворений ними примирний орган;  

3) переговорний етап у індивідуальній формі носить формальний 

подвійний характер, у той час як у колективній формі – це не настільки 

формалізовані процедури;  

4) в індивідуальній формі менше обмежень по колу спорів, ніж в 

примирно-арбітражній;  

5) постійність функціонування комісії з трудових спорів і стихійність 

примирно-арбітражних органів;  

6) комісія з трудових спорів вирішує спори без посередників, в той час 

як в межах примирно-арбітражної форми може з’явитися такий суб’єкт 

захисту як Національна служба посередництва та примирення. 

Таким чином, підсумовуючи все вищевикладене, зазначимо, що 

відсутність концепцій забезпечення фактичного балансу між 

індивідуальними і колективними формами захисту трудових прав 

працівників свідчить про неузгодженість трудового законодавства, адже, як 

випливає з нашого дослідження, спільні і відмінні риси показують, що 

«дзеркальне відображення» засобів захисту у межах різних індивідуальних і 

колективних форм не співвідносне і потребує вдосконалення. Так, така 

порівняльна характеристика породжує пошук нових шляхів досягнення 

сторонами трудових спорів спільних домовленостей і прийняття узгоджених 

рішень у сфері праці та її організації, що однозначно є позитивною 

тенденцією. 

Разом з тим, враховуючи всі спільні риси і відмінності між 

індивідуальними та колективними формами захисту трудових прав 

працівників, можемо стверджувати, що таке розмежування дозволить 

працівнику об’єднати свої інтереси з інтересами інших працівників або ж 

вступати окремо від інших у відносини захисту. 

 Крім цього, порівняння різних форм захисту трудових прав 

працівників у майбутньому дозволить виокремити їх позитивні 
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характеристики і створити принципово нову форму захисту трудових прав, 

яка дозволить всебічно охопити всі спірні питання і знайти способи їх 

вирішення. 

 

 

4.3 Проблеми й прогалини у співвідношенні індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників 

 

Ключовою проблемою непорозуміння станом на сьогодні в 

українському суспільстві є те, що ст. 3 Конституції України [24] проголошує 

людину найвищою соціальною цінністю. При цьому ціннісні орієнтири 

Конституції мають бути пріоритетними і у відносинах захисту трудових прав 

працівників та враховуватися у підходах до розв’язання будь-яких проблем в 

державі. Незважаючи на складне економічне становище, в якому Україна 

опинилася сьогодні, держава має докласти всіх зусиль до захисту прав 

людини, зокрема трудових прав працівника, який своєю працею бере участь 

у розбудові України [353, с. 53]. 

Проблеми правового регулювання співвідношення індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників наразі зачіпають чи не 

найбільше підгалузей, інститутів, субінститутів та окремих правових норм 

галузі трудового права. Відсутність економічно обґрунтованих механізмів 

забезпечення балансування механізмів захисту трудових прав працівника 

призвело до формування «тіньового ринку праці» і разом з тим – знецінення 

авторитету як державних, так і суспільних органів захисту трудових прав 

працівників. 

Як ніколи, сьогодні наше дослідження вирізняється своєю 

необхідністю для практичної реалізації працівниками свого права на працю. 

Це пов’язано із тим, що «формальні» індивідуальні і колективні способи і 

засоби захисту трудових прав працівників відстали від фактичного стану 
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відносин праці. І з «експансії трудового права» ми сьогодні повільно 

рухаємося до його «деградації» в рамках суспільної правосвідомості. 

Питаннями проблем і прогалин співвідношення індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників займалося чимало 

представників науки трудового права, серед яких варто відзначити                    

М.Г. Александрова, В.С. Венедиктова, Л.Я. Гінцбурга, В.Я. Гоца,                                 

В.В. Жернакова, П.І. Жигалкіна, С.О. Іванова, М.І. Іншина, М.П. Карпушина, 

В.В. Лазора, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиця, М.В. Лушнікову, А.Р. Мацюк,                    

Ю.П. Орловського, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка,                

О.І. Процевського, Г.І. Чанишеву, М.В. Скобєлкіна, О.В. Смирнова,                 

О.М. Ярошенка та ін. 

Однак потреба подальших досліджень не зникла, а ще більше 

посилилася, оскільки сьогодні українське суспільство підходить до нового 

етапу свого розвитку – еволюції трудо-правового розуміння індивідуальних 

та колективних форм захисту трудових прав працівників. Тому, 

акумулювавши здобутки науково-теоретичного підґрунтя в цій частині, ми 

спробуємо, не претендуючи на безапеляційність суджень, окреслити нагальні 

проблеми та прогалини в досліджуваній частині, які потребують свого 

негайного вирішення. 

У практичному словнику синонімів української мови у синонімічному 

ряді поняття «проблема» виокремлено його аналог – «питання» [354, c. 334]. 

У Великому тлумачному словнику української мови під поняттям 

«проблема» розуміють складне теоретичне або практичне питання, що 

потребує вирішення, вивчення, дослідження [74, с. 1142]. Так, виходячи з 

тлумачення слова «проблема», можна стверджувати, що це не будь-яке, а 

саме ускладнене певними характеристиками, особливостями питання, шлях 

вирішення якого не є очевидним без застосування певних логічних і 

послідовних операцій. 

Так, зокрема у іншому словнику зазначається під поняттям «проблема» 

питання, що має важливе значення та потребує якнайшвидшого розв’язання 
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[152, c. 121]. А у Великій радянській енциклопедії зазначено з цього приводу, 

що проблема в науці – це суперечлива ситуація, яка проявляється як 

протилежні позиції в поясненні будь-яких явищ, об’єктів, процесів, вона 

потребує адекватного підходу для її вирішення; в житті проблема 

формулюється в зрозумілому для людей вигляді «знаю що, не знаю як», 

тобто відомо, що потрібно отримати, але не відомо, як це зробити. Важливою 

передумовою успішного вирішення проблеми служить її правильна 

постановка.  

Неправильно поставлена проблема або псевдопроблема ведуть убік від 

вирішення справжніх проблем [355, c. 895]. Термін «проблема» вживається в 

декількох розуміннях: 

 як необхідність нового напрямку в певній сфері теоретичного 

знання; 

 як форма вираження необхідності розвитку наукового пізнання; 

 як вимога аналізу основних понять і принципів наукової теорії; 

 як конкретне завдання теоретичного і методологічного 

дослідження [356, c. 173]. 

На наш погляд, проблема – це питання, яке потребує відповіді, а 

проблемне питання – це питання, на яке немає заздалегідь очевидної 

відповіді. Для того щоб з’ясувати його, потрібно проведення самостійного 

дослідження. 

Проблемний аспект – це деякі проблемні сторони не явища в цілому, а 

окремих його ознак та властивостей. У цьому значенні ми і вживали 

відповідні терміни у нашій роботі. 

 Все зазначене нами вище безпосередньо стосується співвідношення 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Розглядаючи основоположні, базисні проблеми співвідношення 

досліджуваних форм, необхідно заглибитися в кожну з них.  

Індивідуальна та колективна форма самозахисту виявляють свої 

проблеми в ході забезпечення їх правового регулювання. Так, в 
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попередньому підрозділі однією з відмінностей індивідуального самозахисту 

від колективного була відсутність прямої вказівки закону на можливість 

застосування в українському трудовому праві індивідуального самозахисту. 

До цього часу трудове законодавство, навіть і проект Трудового кодексу 

[123], поняття «самозахист» не використовують, хоча приклад реалізації 

цього питання є у цивільному законодавстві. Але проблема не у відсутності 

використання (адже це прогалина, про що ми зазначимо далі), а у 

фактичному його існуванні без гарантування законодавством. Так, ще у 

дослідженнях з римського права захист, який виходить від приватної особи, 

називається у більшості випадків «самоуправством», «самосудом» [357,                     

c. 102-104], хоча право на індивідуальний самозахист відповідає природному 

прагненню особи до самозбереження. Тому воно розглядається як природнє. 

Форма індивідуального самозахисту відповідає, на думку В.О. Процевського, 

методу трудового права та свободі трудового договору і виступає важливою 

гарантією непорушності прав та інтересів працівників [326, с. 228].  

Отже, ключовою проблемою індивідуального і колективного 

самозахисту трудових прав працівників є неузгодженість і нереалізація 

«дзеркального принципу» побудови правових норм в цій частині. Це основна 

проблема – фактичне існування самозахисту без забезпечення належного 

правового регулювання. 

Проблеми співвідношення індивідуальної форми захисту за участі 

омбудсмена, інших осіб і колективної форми – професійної спілки, органів 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства носять дещо 

інший характер. Так, наукова доктрина і практика значно применшують роль 

кожного з цих суб’єктів у реалізації працівником права на захист і відповідно 

надають їм менші правові можливості для здійснення своїх захисних 

функцій. 

Зазначимо, ще представництво і захист – це дві різні, проте рівноцінні 

функції, які у межах індивідуальних і колективних форм дуже пов’язані між 

собою. Представництво здійснюється з метою захисту прав та інтересів 
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працівника, а захист без представництва існувати не можу, оскільки останнє 

забезпечує зв’язок профспілки з працівником. На сьогодні існує проблема 

статусу цих суб’єктів у межах досліджуваного співвідношення, адже за 

профспілкою і омбудсманом, органами нагляду і контролю не визнано 

статусу самостійних сторін захисту. З цього приводу Г.А. Трунова зазначає, 

що інтереси працівників при цьому в жодному разі не порушуються, адже 

профспілка, виступаючи стороною колективно-договірного процесу, 

здійснює свої повноваження захисту саме в інтересах працівників. 

Гарантіями забезпечення таких інтересів є сам статус відповідного органу 

[315, с. 117].  

На фоні цього виникає інша проблема – встановлення відповідальності 

цих органів та їх посадових осіб. Свого часу ще В.М. Догадов наголошував 

на необхідності законодавчого закріплення відповідальності профспілок та їх 

посадових осіб [358, c. 130]. Однак фактично така відповідальність не 

реалізується, бо там, де є колективний суб’єкт, вона «розсіюється». Разом з 

тим існує і неузгодженість терміна «інші представники працівників», 

оскільки юридично законодавство допускає їх існування, а на практиці 

історичний досвід управління трудовими процесами показує, що і 

профспілки в організаціях не створюється, що вже казати про якісь «інші 

представницькі органи». 

Отже, нагальні проблеми співвідношення вказаних індивідуальних 

форм показують суперечності правового регулювання, які не враховують 

сучасні тенденції та необхідність посилювати демократичні тенденції у сфері 

праці. Це такі проблеми: 

 1) применшення авторитету уповноважених органів;  

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

колективних форм захисту трудових прав працівників;  

3) встановлення відповідальності цих органів та їх посадових осіб;  

4) неузгодженість терміна «інші представники працівників». 
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Сповнене численними проблемами і співвідношення примирно-

арбітражної форми захисту трудових прав працівників із судовою. Питання 

знову ж таки у неузгодженості підходів – спеціалізовані примирні органи для 

вирішення колективних трудових спорів існують, а в межах індивідуальних 

спеціалізованих судів до цих пір не створені. Та і Концепцією судової 

реформи в Україні [359] не висвітлено питання і можливості створення 

трудових спеціалізованих судів. Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» [72] не узгоджено паралельної 

можливості для працівників оскаржити в суді рішення трудового арбітражу. 

Крім того, існує проблема високої оплатності та довготривалості 

примирних процедур на фоні чіткого судового захисту. При цьому при 

проведенні примирно-прбітражних процедур сторонам рекомендується 

утримуватися від страйків [360, с. 154-155]. 

Отже, станом на сьогодні можна констатувати занадто насичену 

заангажованість примирно-арбітражної і судової форм захисту трудових прав 

працівників, що проявляється в наступному:  

1) спеціалізовані примирні органи для вирішення колективних 

трудових спорів існують, а в межах індивідуальних спеціалізованих судів до 

цих пір не створено;  

2) замість звернення до суду в межах колективної форми, для захисту 

порушених прав працівники вимушені звертатися до роботодавця і досягати з 

ним компромісу;  

3) наявна проблема високої оплатності та довготривалості примирних 

процедур на фоні чіткого судового захисту. 

Аналізуючи проблеми, які існують в межах наступних форм – 

примирно-арбітражної і індивідуальної форми захисту з розгляду 

індивідуальних трудових спорів працівників комісією з трудових спорів, 

зазначимо, що співвідношення між цими формами є чи не найбільш 

проблематичним. Так, в умовах реформування трудового законодавства 

звернімо увагу на проект Трудового кодексу України [123], в якому 
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пропонується на законодавчому рівні визначити правовий статус комісії з 

трудових спорів. Зокрема, у проекті втілений підхід, за яким комісії з 

трудових спорів створюється на паритетній основі, тобто і працівниками, і 

роботодавцями, якщо роботодавець – це юридична особа. Вважаємо, що 

такий підхід є недостатньо коректним, оскільки не допускає формування 

комісії з трудових спорів працівниками та роботодавцями-фізичними 

особами, що однозначно послаблюватиме і підриватиме авторитет цього 

юрисдикційного органу в межах всієї структури індивідуальної форми 

захисту трудових прав працівників. 

Також недостатньо зрозуміло, за якими критеріями формуватиметься 

персональний склад і примирно-арбітражних органів, і комісій з трудових 

спорів. Крім цього, необґрунтовано звужується строк переговорів працівника 

з роботодавцем – в межах двох тижнів з дня звернення працівника він 

зобов’язаний провести переговори з роботодавцем і тоді аж звернутися до 

комісії з трудових спорів. Такий підхід абсолютно не враховує незмінності 

трудових прав працівників, їх цілісності та комплексності.  

Крім того, комісія з трудових спорів зобов’язується розглянути спір у 

десятиденний строк з дня подання працівником заяви. Проект не передбачає 

принципу повного і неупередженого з’ясування обставин справи по суті. 

Водночас зобов’язанням працівника взяти участь у розгляді спору не 

кореспондує відповідне зобов’язання роботодавця. Вимоги до рішень комісії, 

як і примирно-арбітражних органів, також нечіткі. 

Рішення комісії за проектом приймається за згодою представників 

працівника і роботодавця (це при тому, що роботодавцю взагалі 

необов’язково брати участь у розгляді індивідуального трудового спору). А у 

разі незгоди хоч одного члена комісії – рішення вважається не прийнятим.  

Характеризуючи співвідношення зазначеної колективної форми з 

індивідуальною, повинні констатувати, що ми говорили про можливість 

посередництва в примирно-арбітражній формі захисту трудових прав 

працівників. Незрозуміло тільки, чому дане посередництво не втілене щодо 
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індивідуальної форми. Зазначимо, що на даний час незалежний посередник 

може бути обраний сторонами спору самостійно або за рекомендацією 

Національної служби посередництва та примирення із переліку 

сформованого нею списку авторитетних спеціалістів, які володіють знаннями 

і практичним досвідом у галузі трудових відносин, у тому числі вчені і 

громадські діячі, представники органу з працевлаштування та інші 

спеціалісти в галузі економіки, соціології, психології праці і законодавства 

про працю. Натомість такий підхід, як вважає В.Л. Костюк, є до певної міри 

поверховим, оскільки на практиці формулювання «спеціалісти в галузі 

економіки, соціології, психології праці і законодавства про працю» може 

трактуватись неоднозначно, виключно за суб’єктивними критеріями [333, с. 

365].  

Акцентуємо увагу на тому, що у численних рекомендаціях 

Міжнародної організації праці звертається увага на те, що посередник 

повинен уміти спілкуватися з людьми, бути чесним, врівноваженим і 

терплячим, володіти даром переконання [361, с. 587-601]. При цьому 

пропозиції незалежного посередника носять рекомендаційний характер. За 

домовленістю між сторонами у роботі примирної комісії можуть брати 

участь також інші особи: експерти чи консультанти [362, с. 83]. 

Погоджуючись з цією позицією, зазначимо, що такі особи повинні 

залучатися виключно за ініціативою однієї або обох сторін примирно-

арбітражної форми захисту трудових прав працівників. 

Крім цього, існує ще одна доволі суттєва проблема статусу рішень 

примирної комісії. У проекті Трудового кодексу України [123] передбачено 

формальний підхід до юридичного значення прийнятих нею рішень. Так по 

суті констатується, що примирна комісія функціонує «для прийняття 

рішення», в той час як основна її мета – це врегулювання колективного 

трудового спору. 

Підтримуємо позицію М.В. Сокол, яка звертає увагу на необхідності 

законодавчого уточнення порядку формування примирної комісії і пропонує 
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визначити процедуру розгляду та вирішення колективного трудового спору 

примирною комісією [363, c. 337]. 

Окрім того, якщо детально проаналізувати проект Трудового кодексу 

України [123], то помітно, що декілька положень, які стосуються здійснення 

захисної функції трудового арбітражу у порівнянні з комісією з трудових 

спорів, є проблематичними. 

Так, незрозуміло з положень проекту, яка ж основна мета створення 

трудового арбітражу. Знову ж таки, логічно було б вказувати на мету – 

врегулювання колективного трудового спору. Однак знову ж таки 

констатується формальна мета – прийняття рішення.  Незрозумілий також 

порядок прийняття рішень трудовим арбітражем, вимог до них та процедури 

виконання. 

Отже, з викладеного вище можемо констатувати наявність таких 

проблем при співвідношенні примирно-арбітражної форми захисту трудових 

прав працівників з індивідуальною формою розгляду і вирішення 

індивідуального трудового спору: 1) неврівноваженість статусів фізичних і 

юридичних осіб при формуванні комісії з трудових спорів; 2) нечіткі критерії 

формування персонального складу і примирно-арбітражних органів, і комісій 

з трудових спорів; 3) необґрунтовано звужується строк переговорів 

працівника з роботодавцем – в межах двох тижнів з дня звернення 

працівника він зобов’язаний провести переговори з роботодавцем і аж тоді  

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

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

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

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

формування примирних органів; 8) формальний підхід до прийняття рішень 

комісією з трудових спорів, примирною комісією і трудовим арбітражем.  

Таким чином, проблеми співвідношення індивідуальних і колективних 

форм захисту трудових прав працівників мають широкий спектр свого 

поширення, а це призводить до перетворення незначних недоліків правової 
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конструкції норм у нагальні проблеми сьогодення, що потребують негайного 

вирішення. 

Розглянувши питання проблем правового регулювання, перейдімо до 

характеристики прогалин у співвідношенні індивідуальних і колективних 

форм захисту трудових прав працівників. 

У Великому тлумачному словнику української мови поняття 

«прогалина» розглядається як: 1) упущення, пропуск; 2) недолік, вада, хиба 

[74, c. 1147]. В іншому словнику це слово розглядається як недоопрацювання 

[152, с. 147]. У Юридичній енциклопедії прогалини в праві – це повна або 

часткова відсутність нормативно-правової регламентації певної групи 

суспільних відносин, що потребують правового регулювання. Є здебільшого 

наслідком недоліків нормотворчої діяльності. Прогалини усуваються шляхом 

прийняття необхідних законів та інших нормативно-правових актів. 

Водночас правозастосовному органові в ряді випадків надається можливість 

подолати прогалини і прийняти правозастосовне рішення за аналогією закону 

і аналогією права [30, c. 567].  

На основі аналізу зазначених тверджень вкажемо, що прогалина, на 

наш погляд, означає відсутність правових приписів, які б регулювали 

конкретні правовідносини. З цього приводу В.В. Лазарєв зазначав, що в 

радянському праві термін «прогалина в праві», як правило, не вживався. 

Говорилося про відсутність норми, яка регулює дані або подібні з ними 

відносини. Це було пов’язано з тим, що радянське право вважалося 

досконалим і таким, що було кращим за всіляке інше не тільки за своєю 

суттю, але і за ефективністю, адекватністю відображення об’єктивної 

дійсності. У зв’язку з цим вважалося, що всілякі проблеми, пов’язані з 

відсутністю певних норм, швидко усуваються радянськими законодавцями. 

Особлива риса прогалини в праві полягає в тому, що ті фактичні обставини, 

щодо яких відсутнє конкретне нормативне положення, загалом і в цілому 

правом врегульовані: законодавець висловив тут свою волю через 

врегулювання аналогічних обставин, через загальні норми права, загальні та 
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галузеві правові принципи. Таким чином, прогалини являють собою 

своєрідні «пропуски» в правовому просторі, в тканині юридичних норм, які 

небажані і в принципі повинні бути виключені із загального правила 

адекватного правового регулювання соціальної сфери [364, c. 9]. 

Аналізуючи дане твердження вкажемо, що прогалини співвідносяться з 

проблемами як паралельні прямі, адже не всяка прогалина створює проблему 

правового регулювання, однак загалом характеризується як негативне явище 

в праві. Розглянемо прогалини в правовому регулюванні співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Про відсутність поняття індивідуальний чи колективний «самозахист» 

ми попередньо зазначали, однак маємо зауважити, що, враховуючи 

різноманітність життєвих обставин, у законодавстві неможливо передбачити 

вичерпний перелік засобів самозахисту. Тому який би не заборонений 

законом засіб самозахисту своїх трудових прав працівники не обрали, він 

буде правомірним. Підставою для застосування цієї форми захисту наразі 

через прогалини не виступає порушення роботодавцем своїх зобов’язань 

[365, c. 235-236]. 

Крім цього, законодавець не передбачає навіть загальних норм 

реалізації прав працівника на самозахист (крім ч. 1 ст. 19 Цивільного кодексу 

України [12], де йдеться про самозахист). Самозахист можливий за умови 

тільки грубого порушення трудових прав працівника, чітко передбаченого в 

законі. А так як у законі дане питання чітко не врегульовано, то існуючі 

прогалини створюють небезпеку визнання дій працівника із самозахисту 

протиправними. 

Таким чином, прогалини співвідношення індивідуальної і колективної 

форм захисту трудових прав працівників не зводяться до висвітлених нами 

вище, однак включають: 1) відсутність трудо-правового нормативного 

визначення самозахисту трудових прав працівників; 2) відсутність правил і 

навіть орієнтовного переліку засобів самозахисту; 3) відсутність переліків 
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грубих порушень роботодавця, за яких можливо застосовувати самозахист 

трудових прав. 

Співвідношення між індивідуальною формою захисту за участі 

омбудсмана і колективною за участі профспілки, органів нагляду і контролю 

за дотриманням трудового законодавства має також велику кількість 

прогалин, які необхідно усувати. Так, у законодавстві відсутня диференціація 

прав таких органів залежно від виконуваної ними функції. Наприклад, право 

на ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і 

угод, передбачене ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [215], можна віднести до представницької функції, в той 

час як право на участь у колективних трудових спорах може 

використовуватися як в рамках виконання захисної функції, так і з метою 

забезпечення виконання представницької функції. 

Також, як вказує Г.А. Трунова, законодавець передбачив існування не 

профспілкового представника інтересів працівників, проте не встановив 

організаційно-правових заходів і методів його створення та діяльності [315,                 

c. 123].  

Відсутній в Україні і закон, який би саме сучасними, а не радянськими 

методами регулював статус трудових колективів. 

Отже, на підставі вищевикладеного, констатуємо наявність таких 

прогалин в межах співвідношення індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників за участю омбудсмана і колективної за участю профспілок, 

органів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства:  

1) у законодавстві відсутня диференціація прав таких органів залежно 

від виконуваної ними функції;  

2) законодавець передбачив існування не профспілкового представника 

інтересів працівників, однак не встановив організаційно-правових заходів і 

методів його створення та діяльності;  

3) відсутність у чинному законодавстві про працю додаткових гарантій 

діяльності представників трудового колективу;  
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4) відсутній в Україні і закон, який би саме сучасними, а не 

радянськими методами регулював статус трудових колективів. 

Розглядаючи прогалини співвідношення примирно-арбітражної і 

судової форм захисту трудових прав працівників, ми вже зазначали, що в 

силу свого статусу примирно-арбітражні органи є спеціалізованими в межах 

колективної форми захисту трудових прав працівників. У цьому контексті 

постає питання, чому ж кореспондуюча їм судова індивідуальна форма не є 

спеціалізованою. 

Аналізуючи юридичну літературу, Р.О. Куйбіда зазначає, що для 

подальшого розвитку цієї системи найбільш актуальне значення мають, 

насамперед, принципи спеціалізації, територіальності та інстанційності [366,                 

c. 7]. Поділяючи дану позицію, зазначимо, що саме принцип спеціалізації 

судів повинен стати основним інструментом заповнення прогалин у судовій 

індивідуальній формі захисту трудових прав працівників. Недостатньо 

коректними з правової точки зору є положення глави 3 «Порядок розгляду 

індивідуальних трудових спорів у судах» книги дев’ятої «Індивідуальні 

трудові спори» проекту Трудового кодексу України [123]. У ній відсутній 

чітко визначений перелік суб’єктів, які в межах зазначеної індивідуальної 

форми захисту трудових прав працівників можуть звертатися до суду. 

Крім цього, працівник може звернутися до суду із заявою про 

вирішення індивідуального трудового спору протягом трьох років з дня, коли 

він дізнався або повинен був дізнатися про порушення його права, а у 

справах про звільнення, переведення на іншу роботу або відмови у прийнятті 

на роботу – строк менший. При цьому відповідно до проекту Трудового 

кодексу України [123] не обмежуються будь-яким строком звернення 

працівників до суду із заявами про стягнення нарахованих, але своєчасно не 

виплачених працівникові заробітних плат, гарантійних, компенсаційних 

виплат. Також у разі звернення до суду з вимогами, що випливають з 

трудових правовідносин, працівники звільняються від сплати судового збору. 

Очевидно, що ця норма дещо розширює можливості працівника щодо 
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захисту своїх трудових прав. Проте наступною суттєвою прогалиною є те, що 

проект Трудового кодексу України не вирішує питання щодо порядку 

обрахування строків у справах про звільнення чи незаконне переведення.  

Позитивним є те, що у разі незаконного звільнення працівника з роботи 

або переведення його на іншу роботу суд на вимогу працівника може 

прийняти такі рішення: 1) про поновлення його на попередній роботі та 

стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу або різниці 

в заробітній платі за весь час виконання нижче оплачуваної роботи; 2) про 

стягнення середньої заробітної плати до дня прийняття рішення тощо. 

Крім цього, в межах даної форми виокремлення певних прогалин 

повинно розглядатися на основі практики Європейського суду з прав 

людини, про який у чинному досі Кодексі законів про працю України [13] та 

у проекті Трудового кодексу [123] не йдеться. Хоча з цього приводу Т.В. 

Комарова зазначає, що кожен, хто звертається до Європейського суду з прав 

людини, повинен усвідомлювати те, що цей суд не виступає вищою 

інстанцією по відношенню до держав-учасниць Конвенції [367]. 

Якщо говорити про співвідношення даних форм захисту з примирно-

арбітражною, то варто звернути увагу на те, що у колективних трудових 

спорах інтереси працівників та роботодавця (роботодавців), як правило,  

представляють уповноважені органи шляхом застосування примирних 

процедур [368, с. 244]. На жаль, Кодекс законів про працю України [13] 

наразі абсолютно не регламентує цих питань.  

Також у трудовому законодавстві наявна прогалина, за якої фактично 

применшується роль примирно-арбітражної форми захисту трудових прав 

працівників у порівнянні з судовою формою. У юридичній літературі з цього 

приводу вказується на доцільність законодавчого закріпилення поняття 

«ухилення від участі в примирній комісії» [369, с. 12], адже у випадку із 

судовою формою як індивідуальною формою захисту таке ухилення судді від 

розгляду справи супроводжується притягненням останнього до 
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дисциплінарної відповідальності і стимулює його до швидкого, повного 

вирішення спору. 

У межах цієї форми також применшується і роль трудового арбітражу, 

що зумовлює необхідність комплексної правотворчої роботи із заповнення 

прогалин у регулюванні співвідношення індивідуальної і колективної форм 

захисту трудових прав працівників. Щодо даного примирного органу теж 

наявна така прогалина – на рівні законодавства про працю передбачені права 

трудового арбітражу, але відсутні норми, які б регулювали його обов’язки, 

що є чи не найважливішим фактором у визначенні компетенції цього 

суб’єкта. Не закріплено на рівні законодавства і права сторін звернутися до 

виконавчої служби за примусовим виконанням рішення трудового арбітражу. 

Це надзвичайно важливо, адже наразі у межах колективної форми захисту 

трудових прав працівників не функціонує судова форма, тобто працівники не 

можуть відстоювати свої колективні трудові права в судовому порядку. 

Наявна ситуація означає, що фактично рішення примирно-арбітражних 

органів не мають статусу обов’язкового, бо у разі його невиконання належної 

відповідальності винної сторони не встановлюється. Існує ще одна прогалина 

– відсутність закріпленого правила про нерозголошення в межах примирно-

арбітражної форми конфіденційної інформації, яку ці органи отримують в 

ході розгляду і вирішення колективного трудового спору. 

Таким чином, прогалини співвідношення примирно-арбітражної і 

судової кореспондуючих форм знижують авторитетність рішень і статус цих 

органів, а разом з тим поширюють серед працівників недовіру до будь-яких 

способів захисту своїх прав, що є недопустимим для повноцінного 

функціонування демократії. До виявлених прогалин відносяться такі:                       

1) відсутність принципу спеціалізації судів щодо розгляду і вирішення 

трудових спорів;  

2) чітко не визначено суб’єктів в межах судової форми, які можуть 

звертатися по захист трудових прав, тобто проблема постає у встановленні 

правового статусу працівника;  
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3) проект Трудового кодексу України не вирішує питання щодо 

порядку обрахування строків у справах про звільнення чи незаконне 

переведення;  

4) якщо у судовій формі існують процесуальні правила розгляду 

трудових спорів, то в примирно-арбітражній формі ні Законом України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [72], ні 

Кодексом законів про працю України [13] такі правила не встановлено;  

5) відсутність у законодавстві про працю поняття «ухилення від участі 

в примирній комісії»;  

6) на рівні законодавства про працю передбачені права трудового 

арбітражу, але відсутні норми, які б регулювали його обов’язки;  

7) не закріплено на рівні законодавства права сторін звернутися до 

виконавчої служби за примусовим виконанням рішення трудового арбітражу;  

8) відсутність закріпленого правила про нерозголошення в межах 

примирно-арбітражної форми конфіденційної інформації, яку ці органи 

отримують в ході розгляду і вирішення колективного трудового спору 

Розглядаючи прогалини співвідношення примирно-арбітражної і 

індивідуальної форми захисту трудових прав працівників з розгляду і 

вирішення індивідуальних трудових спорів, зазначимо, що і взаємодія цих 

форм не бездоганна. Якщо для першої форми характерна активна участь як 

роботодавців, так і працівників, то для досліджуваної індивідуальної форми 

такого правила не виписано. Так, на рівні трудового законодавства не 

вирішується питання про межі участі роботодавців у вирішенні 

індивідуального трудового спору комісіями з трудових спорів, що є доволі 

неправильним. 

Крім цього, хоча в проекті Трудового кодексу України [123] і 

підвищено рівень легітимації рішень комісії з трудових спорів, однак на 

практиці досягнення згоди її членів може бути ускладнено багатьма 

факторами. Неврегульоване і питання реквізитів, структури рішень комісії з 

трудових спорів, правових засад діяльності, безоплатності вирішення 
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індивідуальних трудових спорів, а також вимог до осіб, які входять до складу 

комісій з трудових спорів. Так, у численних конвенціях МОП визначено, що 

примирні органи, які вирішують індивідуальні трудові спори на 

підприємствах, в установах, організаціях, повинні мати високі професійні і 

ділові якості, відповідний рівень підготовки та здатності знаходити 

компроміс. Водночас на рівні українського трудового законодавства не 

вирішено питання про те, які саме якості повинні мати члени комісії з 

трудових спорів, не визначено рівня їх освіти, досвіду роботи з трудо-

правових питань, моральних якостей тощо. 

Окрім того, хоч чинним трудовим законодавством і передбачено 

обов’язок функціонування в межах підприємства, установи, організації 

комісії з трудових спорів, однак не визначено суб’єкта, який відповідає за 

матеріально-організаційне забезпечення її роботи. На роботодавця чинним 

трудовим законодавством не покладаються обов’язки щодо надання 

приміщення для проведення засідань комісії з трудових спорів, матеріально-

технічного забезпечення її діяльності, звільнення від роботи членів комісії на 

час їх участі в засіданнях із збереженням повного розміру заробітної плати, 

забезпечення виготовлення печатки комісії з трудових спорів, а також 

відсутня процедура відбору представників до комісії з трудових спорів [333,         

с. 95]. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна констатувати 

наявність таких прогалин в межах співвідношення колективної примирно-

арбітражної форми захисту трудових прав працівників та індивідуальної 

форми захисту трудових прав працівників з розгляду і вирішення трудових 

спорів комісією з трудових спорів як:  

1) для вказаної індивідуальної форми відсутнє правило про активну 

участь роботодавця при розгляді і вирішенні трудового спору, яке існує в 

межах примирно-арбітражної форми;                          

2) неврегульоване питання реквізитів, структури рішень комісії з 

трудових спорів; правових засад діяльності, безоплатності вирішення 
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індивідуальних трудових спорів комісією з трудових спорів; вимог до осіб, 

які входять до складу комісій з трудових спорів;  

3) не визначено суб’єкта, який відповідає за матеріально-організаційне 

забезпечення комісії з трудових спорів, на відміну від примирно-арбітражної 

форми. 

Отже, підсумовуючи питання про прогалини співвідношення 

колективних та індивідуальних форм захисту трудових прав працівників, 

зазначимо, що станом на сьогодні для їх ліквідації недостатньо застосування 

принципів права та аналогії права і закону. Вирішення питання їх усунення, 

оскільки сьогодні вони фактично перешкоджають нормальному 

функціонуванню інституту захисту трудових прав працівників в трудовому 

праві, повинно бути одним із першочергових завдань правотворчої 

діяльності. 

Таким чином, зважаючи на все вищевикладене, можемо констатувати, 

що не слід однозначно ототожнювати прогалини з проблемами і проблеми з 

прогалинами, кожне з цих явищ знаходить самостійні, незалежні один від 

одного форми свого прояву. Під проблемами можна розуміти і прогалини, і 

неточності, суперечності (колізії, дефекти, антиномії, нетипові правові 

приписи тощо), а під прогалинами, на думку більшості науковців – 

відсутність правових норм, що регулюють те чи інше коло трудових 

відносин. Для співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників така характеристика носить визначальне 

значення, оскільки формує чіткі орієнтири для працівників при зверненні до 

юрисдикційних органів і використання неюрисдикційних способів захисту 

своїх трудових прав та інтересів. При цьому світовий досвід свідчить про те, 

що саме вирішення проблем та ліквідація прогалин у співвідношенні 

досліджуваних форм захисту трудових прав працівників дозволить 

оптимізувати інститут захисту загалом, про що детальніше ми будемо 

говорити у наступному підрозділі нашого дисертаційного дослідження. 
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4.4 Позитивний зарубіжний досвід щодо вирішення проблеми 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових 

прав працівників 

Ринкові умови господарювання сьогодні диктують нові правила у сфері 

праці, а органічне поєднання централізованого і локального методу 

правового регулювання дозволяє адаптувати трудове законодавство до нових 

правовідносин. Держави з усталеною економікою постійно вдосконалюють 

всебічний захист залежних від суб’єктивних, зовнішніх чинників верств 

населення, а тому постає питання про запозичення їх позитивного досвіду в 

цій частині [370, с. 62]. 

Розв’язання основних науково-практичних проблем співвідношення 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників має 

ґрунтуватися, перш за все, на світовій практиці вдосконалення захисту 

трудових прав працівників. Становлення сучасної концепції форм захисту 

трудових прав працівників в Україні прямо пропорційно пов’язане з 

реальним визнанням і гарантуванням розвитку трудо-правової сфери на 

основі врахування найкращих традицій правового регулювання за кордоном. 

Так, рецепція найкращих концепцій, тенденцій розвитку трудового 

права дозволить підвищити якісний рівень правового регулювання, а разом з 

тим – забезпечити суспільну практику всебічної охорони і захисту трудових 

прав працівників. Крім цього, євроінтеграційні процеси, які наразі 

відбуваються в Україні, створюють правові можливості для гармонізації 

українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та 

застосування процедур адаптації, що безпосередньо пов’язані з необхідністю 

запозичення зарубіжного досвіду для розв’язання цих поставлених перед 

Україною глобальних завдань. 

Актуальні питання позитивного зарубіжного досвіду щодо вирішення 

проблеми співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту 

трудових прав працівників розглядалися в контексті компаративістики 

трудового права і були предметом дослідження науковців Я.І. Безуглої,                
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Н.Б. Болотіної, В.С. Венедиктова, С.В. Венедіктова, Н.Д. Гетьманцевої,               

Г.С. Гончарової, В.Я. Гоца, С.В. Дріжчаної, П.І. Жигалкіна, В.В. Жернакова, 

І.В. Зуба, Д.О. Карпенко, І.Я. Кисельова, В.І. Комарницького,                            

Р.І. Кондратьєва, Л.І. Лазора, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського,                      

В.Г. Ротаня, П.Д. Пилипенка, М.П. Стадника, Г.А. Трунової, О.А. Трюхан, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, О.М. Ярошенка та багатьох інших. 

Однак, не дивлячись те, що українські науковці завжди звертають увагу 

на зарубіжний досвід в трудо-правовій сфері, українська наука і практика 

трудового права потребує нових підходів до оптимального збалансування 

інтересів працівника і роботодавця, співвідношення індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Для того щоб детально проаналізувати питання позитивного досвіду 

іноземних держав, спочатку необхідно з’ясувати значення поняття «досвід». 

Так, І.К. Білодід під цим поняттям розуміє: 1) сукупність знань, умінь, які 

здобуваються в житті, на практиці; 2) усю сукупність чуттєвих сприйнять, що 

набуваються в процесі взаємодії людини з зовнішньою природою і 

становлять основу всіх наших знань про матеріальний світ [371, с. 382-383]. 

Відповідно до Словника синонімів української мови синонімами поняття 

«досвід» є поняття «навички, навики» [372, c. 223].  

На нашу думку, позитивний досвід у правовому значенні в межах 

нашого дослідження означає сприятливі показники якості застосування 

правових приписів з метою віддзеркалення в національній правовій системі 

держави, яка рецепіює досвід, найбільш прийнятних моделей поведінки.  

Поряд з цим поняттям існує поняття «компаративістика» (від лат. 

comparativus – порівняльний), під яким слід розуміти науку, сукупність 

порівняльно-історичних методів у правознавстві, за допомогою яких 

визначається спорідненість правових систем сучасності, відзначаються 

особливості окремих національних правових систем [373, с. 282]. Таким 

чином, в межах цього дослідження ми використовуватимо компаративний 



334 

метод з метою порівняння аспектів співвідношення індивідуальних і 

колективних форм захисту трудових прав працівників. 

Залежно від ролі та місця кожної індивідуальної і колективної форми 

захисту трудових прав працівників визначаються моделі їх співвідношення у 

зарубіжних державах, які ми розглянемо далі у нашому дослідженні.  

Рене Давид у своїй фундаментальній праці «Основні типи правових 

систем сучасності» визначав такі основні типи правових систем: романо-

германська, сім’я загального права (common law) та сім’я соціалістичного 

права. Окрім цього, він визначав і інші правові системи, що 

характеризувалися архаїчним типом світогляду: мусульманська, індуїстська, 

іудейська, японська, китайська (далекосхідні), африканська [374]. 

 Науковець Г.А. Трунова виділяє такі моделі взаємодії індивідуальних і 

колективних правовідносин як: 1) американська модель; 2) азійська модель; 

3) європейська модель; 4) пострадянська модель [315, с. 70-76]. У свою чергу, 

І.Я. Кисельов пропонує розглядати дане питання, виділяючи наступні моделі: 

1) модель розвинених держав з ринковою економікою; 2) модель держав, які 

переходять від централізовано-планової до ринкової економіки; 3) модель 

незалежних держав, що утворилися після розпаду СРСР; 4) модель держав 

Центральної і Східної Європи; 5) модель азійських держав [226, с. 6].                      

В.С. Венедиктов називає серед необхідних для дослідження зазначених 

моделей критерій окремих держав: Великобританія, США, Франція, 

Німеччина, пострадянські держави, скандинавські держави, азійські держави 

та ін. [204, c. 20].  

Проаналізувавши підходи вчених, маємо потребу запропонувати свою 

класифікацію, яка б, на наш погляд, найбільш оптимально дозволила 

відобразити позитивні аспекти світового досвіду співвідношення 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників. Так, 

на наш погляд, доцільно розглядати дану тему в межах таких моделей:                    

1) романо-германська; 2) англосаксонська; 3) змішаного права; 4) модель 

пострадянських держав; 5) модель азійських та мусульманських держав 
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тощо. Ми не зможемо в межах нашого дисертаційного дослідження, на жаль, 

повністю охопити всі держави світу, однак наведемо приклади найкращого в 

межах їх законодавства для того, щоб підвищити рівень динамізму 

українського законодавства. 

Романо-германська правова сім’я більшістю науковців розглядається як 

така, що є найбільш наближеною до української правової системи, тому, в 

першу чергу, ми розглянемо деякі особливості співвідношення 

індивідуальних і колективних форм захисту в межах цієї моделі. 

Так, як зазначає С.В. Венедіктов, в Німеччині питання захисту 

трудових прав працівників регулюються окремим Законом «Про конституцію 

підприємства» та положеннями колективних договорів й індивідуальних 

трудових договорів [204, c. 16]. У межах індивідуальної та колективної форм 

захисту трудових прав працівників функціонують різні органи. Першу форму 

захисту здійснюють ради підприємств, які обирається з числа працівників, 

яких є більше п’яти на підприємстві, в установі, організації. Така рада 

підприємства має чітко окреслені правозахисні функції – забезпечувати 

захист працівників від дискримінації за статевою, релігійною, національною, 

політичною, профспілковою ознакою, ознакою сексуальної орієнтації. 

Крім цього, одне із завдань ради підприємства в Німеччині полягає у 

сприянні інтеграції працівників-іноземців і формуванні відносин довіри між 

ними та працівниками-німцями, а також у пропонуванні роботодавцеві 

вжиття заходів по боротьбі з расизмом і ксенофобією на підприємстві. Вона 

також має право вимагати звільнення працівника, дії якого відзначені 

расизмом і ксенофобією, а також не давати згоди на прийом його на роботу 

[375, с. 61-62]. 

Вважаємо, що рада підприємства вдало б замінила вже застарілі 

українські трудові колективи, оптимізувала і активізувала б їх діяльність в 

межах як індивідуальних, так і колективних форм захисту трудових прав 

працівників. 
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Щодо співвідношення індивідуальної форми захисту радою 

підприємства і колективною примирно-арбітражною формою зазначимо, що 

ці питання в Німеччині навіть регулюються спеціальними законами. Так, в 

Німеччині існує закон про захист від звільнення (Kuendigungsschutzgesetz), 

який чітко передбачає процедуру розірвання трудового договору на середніх 

і великих підприємствах, в установах, організаціях [376, с. 46-47]. 

Згідно зі ст.1 цього Закону при кожному звільненні роботодавець 

зобов’язується враховувати конкретний перелік соціальних факторів: 

трудовий стаж і вік працівника, кількість утриманців, можливу вагітність, 

інвалідність і її ступінь. Якщо соціальні чинники не були враховані, то 

звільнення вважається незаконним. Так, звільнення вважається незаконним, 

якщо: відсутні суб’єктивні підстави; ці суб’єктивні підстави характерні для 

поведінки самого працівника; ці підстави не обумовлені нагальною 

виробничою необхідністю; ці підстави викликають заперечення ради щодо 

прав людини; ці підстави викликають заперечення відділу кадрів щодо 

громадянських прав; має місце подальша діяльність працівника після 

підвищення кваліфікації або за умови змін в організації праці робота є 

можливою і працівник при цьому висловив свою згоду [375, с. 63]. 

Позитивною характеристикою співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників в Німеччині, які варто 

було б у  процесі реформування трудового законодавства використати як 

приклад для наслідування в Україні, є наявність послідовних етапів в межах 

індивідуальної і колективної форм захисту трудових прав працівників. Для 

індивідуальних форм такі послідовні етапи передбачають також процедуру 

погодження, примирення, попередження і обмеження [377, c. 64].  

Перша група процедур (погоджувальні), що передують звільненню  

працівника, включає: узгодження процедури і факту звільнення з 

профспілкою, а в окремих випадках – з державними органами (найчастіше з 

Державною службою зайнятості); неодноразове винесення працівнику 

догани за неналежне виконання своїх обов’язків, що виступає легальною 
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підставою розірвання трудового договору. Друга група стосується строку 

офіційного повідомлення працівника про звільнення, розміру вихідної 

допомоги та оскарження працівником свого звільнення. У Німеччині діють 

єдині строки попередження про звільнення. Цей акт направляється за чотири 

тижні до середини (15-го числа) або кінця календарного місяця.  

Третя група процедур стосується попередження або обмеження 

практики масових чи колективних звільнень (вивільнень), які найбільш  

типові у випадках зниження економічної кон’юнктури, коли на окремих  

підприємствах і в галузях відбувається спад виробництва, наслідком чого  

є скорочення персоналу [375, с. 65]. У межах співвідношення 

індивідуального та колективного самозахисту в Німеччині спостерігається 

більша свобода дій працівників, ніж в Україні. Зокрема передбачаються 

конкретні випадки самозахисту, процедура впливу на роботодавця страйками 

і обмежене коло випадків визнання страйків незаконними. 

Інтереси працівників у межах колективної форми захисту трудових 

прав працівників представляють організації трьох видів: союзи працівників, 

економічні ради і профспілки. Особливо їх роль проявляється при вирішенні 

спорів щодо виконання роботодавцем положень колективних тарифних 

договорів [315, с. 101]. Вважаємо, що чим більша кількість сторін на боці 

працівника, тим вірогідніше, що роботодавець буде уникати умисного 

порушення їх трудових прав та інтересів. 

Отже, співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників у Німеччині передбачає функціонування цілісних 

механізмів захисту, які в рамках досліджуваних форм кореспондують одна 

одній. 

Досліджуючи позитивні тенденції співвідношення в межах інституту 

захисту трудових прав працівників індивідуальних та колективних форм у 

Франції, зазначимо, що у цій розвинутій державі представники працівників 

входять абсолютно до всіх органів захисту (звісно окрім судової та інших 

юрисдикційних форм, але навіть в їхніх межах суд може залучити їх як 
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спеціалістів). Така практика отримала лаконічну назву «участь», під якою 

фактично розуміють діяльність профспілок та інших представників 

працівників при вирішенні питань захисту їх прав [378, c. 45-47]. Крім того, у 

Франції вперше було закріплено принцип «двосторонньої співпраці» («laissez 

fair, laissez passer»), який обмежує участь держави у економічному житті 

держави, але забезпечує основні гарантії захисту трудових прав працівників у 

разі їх порушення [379, c, 54]. На наш погляд, цей принцип наразі не може 

бути адаптований до відносин в Україні, адже для його реалізації потрібен 

високий рівень правосвідомості населення і єдності національних традицій 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. 

Прибічники принципу «laissez fair, laissez passer» відстоюють більшу 

свободу для роботодавців і працівників і визнають спори між ними такими, 

що за своєю юридичною суттю близькі до «сімейних». У випадку 

співвідношення індивідуальної форми захисту за допомогою омбудсмана і 

колективною за участі органів нагляду і контролю ми повинні констатувати, 

що у Франції нагляд за діяльністю роботодавців здійснює спеціальний 

штатний працівник – «уповноважений з трудових відносин». Крім цього, в 

межах індивідуального та колективного самозахисту саме працівники 

Франції відомі своєю активністю в силу усвідомлення наданих їм широких 

прав з реалізації права на страйк. Для прикладу можна згадати грандіозний 

страйк залізничників у 2014 році, який тривав декілька місяців, коли в 

середньому по Франції маршрути виконували 4 із кожних 10 міжміських 

потягів [380]. 

Зазначимо, що деякі недоліки українського трудового законодавства є 

позитивними характеристиками співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників у Франції. Так, 

співвідносячи індивідуальну форму з розгляду та вирішення індивідуальних 

спорів та примирно-арбітражну форму, зазначимо, що у Франції колективні 

економічні та юридичні конфлікти вирішуються за допомогою примирно-
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третейського методу, а для вирішення індивідуальних юридичних конфліктів 

передбачена судова процедура [321, c. 107]. Така ж ситуація і в Україні, 

однак у Франції в межах тієї ж і індивідуальної, і колективної форми захисту 

трудових прав працівників існує для працівників спеціальна система 

оскарження, що набагато повніше відображає інститут захисту трудових прав 

працівників в межах і індивідуальної, і колективної форм.  

Крім цього, Г.В. Шонія зазначає, що діяльність трудових судів у 

Франції є однією з найбільш показових і зразкових для інших держав. 

Французька система судів з трудових спорів (фр. conseil des prud hommes) 

найстаріша в світі і сягає своїм корінням до початку XIX століття [381, с. 16]. 

Все це дозволяє стверджувати, що структура, функції, місце в національній 

судовій системі та напрямки діяльності трудових судів у Франції повинні 

стати прикладом для України, особливо в час рекодифікації. 

Отже, з наведеного вище можна зробити висновок, що і у Франції, і у 

Німеччині існують правові норми, які слід імплементувати в українське 

законодавство насамперед для того, щоб наблизити стан його 

функціонування до такого, що належним чином співвідносить і врівноважує 

індивідуальні та колективні форми захисту трудових прав працівників. 

Наступна держава, систему трудового права якої ми розглянемо як 

приклад для України в частині гарантій права на захисту трудових прав 

працівників в межах співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників, є Великобританія як представник сім’ї 

загального права.  

Однією із переваг досліджуваного співвідношення у Великобританії є, 

зокрема, той факт, що в межах цієї держави примирно-третейський метод та 

судовий розгляд застосовуються для всіх видів трудових конфліктів [321,                

c. 107]. Це ж правило пропонується закріпити і в Україні, адже таким чином 

буде гарантовано працівникам право на захист їх трудових прав, що включає 

принцип оскарження судових рішень. 
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Крім цього, співвідносячи індивідуальну форму з вирішення 

індивідуальних трудових спорів і колективну примирно-арбітражну форму, 

варто зазначити, що під виробничими радами розуміють різного роду 

комітети працівників і спільні комітети працівників і роботодавців [382,                              

c. 77-85]. У межах судової форми у  Великій Британії існують спеціалізовані 

трудові суди [343, с. 512]. 

Історія співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників у Британії має глибокі корені. Так, в Англії, де 

профспілки і право на страйк в межах колективної форми отримали 

законодавче визнання ще в XIX ст., станом на сьогодні ці правила діють в 

майже незмінному вигляді [383, c. 25-26]. 

Як ми попередньо зазначали, для розгляду спорів, що виникають з 

колективних договорів, створені спеціалізовані суди, тому судова практика 

виступає одним з важливих джерел трудового права. Особливістю 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників є наявність так званих кодексів практики (codes of practice), які 

складаються державними органами, наприклад, державним секретарем з 

питань зайнятості, і містять ряд важливих приписів і рекомендацій [204, с. 

188].  

Аналізуючи зазначене, вкажемо, що наявність відповідних кодексів 

практики характерна передовсім для юрисдикційних індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників, що однозначно можна 

назвати їх спільною рисою. Ряд таких приписів і рекомендацій, які вміщені у 

відповідних кодексах практики, фактично використовуються суб’єктами 

форм захисту трудових прав працівників і могли б, наприклад, формуватися 

Національною службою з посередництва і примирення в Україні. 

Позитивною характеристикою Великобританії як держави, де 

оптимально збалансовані і відповідають одна одній індивідуальна та 

колективна форми захисту трудових прав працівників, є існування процедури 

досудового вирішення спорів, яка характеризується поетапністю. Так             
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Н.Л. Лютов виділяє такі з них: 1) розслідування (англ. inquiry);                                

2) примирення (англ. conciliation); 3) посередництво (англ. mediation);                    

4) арбітраж (англ. arbitration) [384, с. 100]. У межах британського трудового 

права також існують цікаві способи проведення примирно-арбітражного 

вирішення спорів: найбільш жорсткий спосіб – це маятниковий арбітраж 

(англ. pendulum arbitration), який також називають «арбітражем останньої 

пропозиції». Його суть полягає, зокрема, в тому, що арбітру не надаються 

повноваження для прийняття якогось компромісного рішення. Істотною 

відмінністю трудового арбітражу у Великобританії від тамтешньої судової 

форми захисту трудових прав працівників є те, що обидві сторони спору 

(працівник та роботодавець) добровільно і добросовісно взаємодіють з 

арбітром. Презюмується, що одна сторона не буде намагатися поставити 

іншу сторону в невигідне становище за рахунок неочікуваного пред’явлення 

якихось доказів на свою користь, які до цього не були відомі іншій стороні 

спору [384, c. 109]. Така практика в Україні, на нашу думку, застосовуватися 

не може в силу невідповідності дійсних намірів сторін їхнім волевиявленням 

в межах колективних трудових спорів. 

Крім цього, існує ще альтернативне вирішення колективних та 

індивідуальних трудових спорів трудовими трибуналами. Процедурні 

правила, які стосуються трудових трибуналів, демонструють більшу схожість 

цього виду вирішення спорів із судовою індивідуальною формою, ніж з 

альтернативними способами вирішення спорів, до яких наразі ця форма 

відноситься. Велика кількість правил, які ці органи використовують у своїй 

діяльності закріплена і сформульована в racio decidendi судових прецедентів. 

Однак, мабуть, найяскравішим в британському трудовому праві є 

співвідношення індивідуальної та колективної форм самозахисту трудових 

прав працівників. Структура британської системи правового регулювання 

цих форм настільки складна, що науковці називають її «лабіринт» [385,                    

с. 963]. При цьому стосовно колективного самозахисту діє правило 

«імунітету від відповідальності за організацію страйків», що передбачає 
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багато випадків звільнення від відповідальності організаторів за організацію 

страйків, які в судовому порядку визнані незаконними. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна говорити про значну 

структурованість співвідношення британських індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників, що створює 

передумови для пошуку інструментарію з метою впровадження нових і 

ефективних процедур захисту працівників в Україні. 

Наступна країна загального права – Сполучені Штати Америки  –

сформувала міцне підґрунтя для узгодженого співвідношення індивідуальних 

та колективних трудових прав працівників, адже тільки в ній діє спеціальна 

схема взаємодії працівників і роботодавців, яка носить назву ESOP (система 

участі працівників в управлінні підприємством), що стимулює роботодавців 

утримувати примирні органи в себе на підприємстві, фінансувати 

профспілки, створювати додаткові механізми захисту трудових прав 

працівників [315, c. 59]. Здавалося б дивним існування такої зацікавленості в 

роботодавця як у власника певних засобів виробництва, але все пояснюється 

значними податковими пільгами для роботодавців у випадку вчинення 

перерахованих нами вище дій. 

Щодо співвідношення примирно-арбітражної як колективної та 

індивідуальної форми з вирішення індивідуальних трудових спорів діє єдине 

правило для всіх штатів, згідно з яким колективні трудові спори повинні 

звичайно розглядатися в рамках примирно-арбітражної процедури, оскільки 

такі спори, як правило, пов’язані зі створенням цілого комплексного масиву 

правових норм. 

Примирно-арбітражна процедура в США теж характеризується такою 

позитивною характеристикою як послідовність розгляду і вирішення 

колективних трудових спорів в межах колективної форми захисту трудових 

прав працівників. Вона включає три методи: переговори сторін, примирення 

(посередництво), трудовий арбітраж [386, с. 38]. Доречно зауважити, що 

Національна служба посередництва і примирення була свого часу створена в 
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Україні за прикладом США. Це свідчить про те, що в частині перейняття 

досвіду Україна прагне не відставати від загальносвітових тенденцій. 

Особливістю в США є те, що для розгляду і індивідуальних, і 

колективних трудових спорів використовується не судова, а адміністративна 

форма захисту трудових прав працівників. Так, реалізація трудового 

законодавства забезпечується спеціальними адміністративними органами, 

можливість існування яких передбачається законами. До них, наприклад, 

відноситься Національне управління з трудових відносин, створене і 

вдосконалене відповідно до законів Вагнера і Тафта-Хартлі; Управління по 

заробітній платі та робочому часу; Національне управління з питань 

посередництва тощо [386, с. 174]. 

Існування таких адміністративних органів дозволяє розподілити між 

ними обов’язки з розгляду і вирішення конкретних індивідуальних і 

колективних трудових спорів, втрутитися в неправомірну діяльність 

роботодавця і застосувати проти нього оперативні санкції. Можливо така 

форма захисту і існувала б в Україні, але через заангажованість українського 

бюрократичного апарату наразі її втілення не видається можливим, хоча 

діяльність зазначених адміністративних органів забезпечила б мобільність, 

оперативне і швидке прийняття рішень, порівняно із судовим процесом. 

Також Законом «Про справедливість трудових стандартів» у США 

встановлюється процедура розгляду трудових спорів, особливості 

регулювання праці окремих категорій працівників, таких як студенти та 

особи з обмеженими можливостями, а також покарання за порушення 

трудових прав цих категорій працівників [387, с. 145].  

Слід зазначити, що співвідношення індивідуальної та колективної форм 

захисту трудових прав працівників у США здійснюється переважно нормами 

внутрішнього національного законодавства.  

Ця держава приділяє вкрай незначну увагу міжнародно-правовим 

стандартам у сфері праці і, як правило, не прагне брати на себе будь-які 
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зобов’язання, які накладаються такими міжнародними угодами, а встановлює 

тільки її власні стандарти, з яких в чомусь Україні також слід брати приклад. 

Станом на сьогодні США ратифікували лише 14 конвенцій МОП. З них 

лише одна спрямована на захист прав усіх працівників – це Конвенція МОП 

№ 105 про скасування примусової праці (1957 р.) [388]. Таким чином, США 

досі не ратифікували таких важливих конвенцій, спрямованих на 

забезпечення захисту прав працівників, як Конвенція МОП № 87 про свободу 

асоціацій та захист права на організацію (1948 р.) [388], Конвенція МОП № 

95 про захист заробітної плати (1949 р.) [389], Конвенція МОП № 111 про 

дискримінацію в галузі праці і занять (1958 р.) [390], Конвенція МОП № 97 

про працівників-мігрантів (1949 р.) [391], Конвенція МОП № 143 про 

зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам 

рівності можливостей і рівного ставлення (1975 р.) [392] та інші. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що США прагнуть 

встановлювати свої власні стандарти у сфері співвідношення індивідуальних 

та колективних форм захисту трудових прав працівників, в тому числі й 

іноземних громадян, слідуючи своїм власним інтересам, і не прагнуть 

погоджувати своє внутрішнє національне законодавство із 

загальновизнаними принципами і нормами, виробленими світовою 

спільнотою. 

Отже, розглянувши ситуацію у двох державах, які є представниками 

загального права, можемо стверджувати, що кожна з цих систем самобутня, а 

співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав 

працівників втілено у безлічі функціональних процедур, які Україна могла б 

сприйняти крізь призму своїх національних особливостей та трудо-правового 

регулювання. 

Вважаємо, що для держав пострадянського простору характерно значна 

звуженість трудових прав працівників, а відповідно і обмежений механізм їх 

захисту. Тому потрібно встановлювати оптимальний баланс на основі аналізу 
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власних помилок, що стосуються застосування трудового законодавства в 

частині правового механізму забезпечення трудових прав працівників. 

Розглянемо також японські методи співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників. Ці методи базуються 

на розширенні повноважень профспілок, поширенні колективного 

договірного регулювання та створенні надійного механізму захисту трудових 

прав працівників, адже їх права на підприємствах, в установах, організаціях 

настільки гарантовані, що вони майже ніколи не користуються своїм правом 

на відпустку. Цікаво, що в межах співвідношення індивідуальної і 

колективної форм захисту трудових прав працівників в Японії існує така 

специфічна категорія як «консультанти». Консультанти з питань соціального 

та трудового страхування є експертами в галузі управління людськими 

ресурсами. На прохання уповноважених осіб роботодавців вони можуть 

надавати такі послуги:  

–  консультування з питань дотримання вимог техніки безпеки і 

виробничої гігієни та управління людськими ресурсами; 

– виконання посередницьких функцій у процесі вирішення трудових 

спорів відповідно до положень Закону «Про порядок вирішення 

індивідуальних трудових спорів»; 

– консультування з питань пенсійного забезпечення та розгляд 

пов’язаних з цим скарг і претензій; 

– вирішення інших питань, пов’язаних із застосуванням трудового 

законодавства [393]. 

Однак Японія теж має спиратися на позитивний досвід зарубіжних 

країн у сфері, зокрема, профспілкового руху, адже профспілки у Японії на 

підприємствах, в установах і організаціях створюються надзвичайно рідко, 

хоча і мають доволі широкі права [394, c. 191]. 

Найбільш позитивним досвідом Японії у сфері колективної форми 

захисту трудових прав працівників у порівнянні з кореспондуючої йому 

індивідуальної форми є, зокрема, те, що в цій азійській державі існує система 
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«спільних консультацій» працівників і роботодавців з питань, які 

безпосередньо зачіпають інтереси персоналу підприємства (розміри 

заробітної плати, тривалість робочого тижня, умови праці та багато інших). 

Незважаючи на зазначений нами низький рівень розвитку профспілкового 

руху в Японії (хоча їх права є широкими), працівники на цих «спільних 

консультаціях», представлені, головним чином, профспілками, заслуховують 

уповноважених осіб роботодавця, що дають їм роз’яснення щодо тих чи 

інших рішень, прийнятих або які ще знаходяться на стадії проектної 

підготовки в адміністрації підприємства. Рішення у більшості випадків 

приймається за пропозицією представників роботодавця або на основі 

консенсусу. Нині «спільні консультації», в яких на паритетній основі беруть 

участь представники роботодавця і працівників, регулярно проводяться на 

майже 90 % японських підприємств усіх форм власності [395, c. 60]. 

На наш погляд, сьогодні відбувається своєрідна перебудова 

співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав 

працівників в Японії. Це пов’язано із частковою європеїзацією інституту 

захисту трудових прав працівників і створенням дієвих механізмів взаємодії 

працівників і роботодавців у напрямку оптималізації їх взаємовідносин на 

рівні підприємства, установи, організації. 

Вважаємо, що в межах нашого дослідження потрібно розглянути 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників і в межах держав Європейського Союзу на прикладі Польщі 

(територіально межує з Україною). Форми індивідуального та колективного 

самозахисту пройшли тривалий шлях свого неприйняття в цій країні. Так, 

право на страйк як крайній захід в Польщі остаточно було визначено Законом 

«Про порядок вирішення колективних спорів» від 23.05.1991 року, який і 

наразі містить такі позитивні характеристики: 

 страйк заборонений на робочих місцях, пристроях, техніці, 

припинення роботи яких загрожує життю чи здоров’ю людей, а також 

безпеці держави; 
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 працівник під час проведення страйку зберігає право на оплату 

праці і право на соціальне забезпечення; 

 за порушення вимог закону щодо реалізації і забезпечення права 

на страйк сторони трудових відносин несуть рівну відповідальність. При 

цьому судова практика Польщі свідчить про надзвичайно велику кількість 

виправдувальних вироків в цій частині [119, c. 61]. 

У Польщі також існує цікава класифікація – розрізнення і розподіл 

типів трудових спорів у межах індивідуальної та колективних форм захисту 

трудових прав працівників. 

Так, спори поділяються на конфлікти інтересів та конфлікти права. 

Конфлікти інтересів виникають, якщо у працівників з’являються вимоги 

щодо встановлення нових або заміни існуючих умов праці. Конфлікти 

інтересів можуть бути врегульовані в погоджувальному порядку на основі 

компромісу. Вимоги сторін базуються в даному випадку на справедливості, 

здорову глузді, суспільних інтересах, реальних можливостях тощо. 

Конфлікти ж права стосуються тлумачення або застосування норм права. 

Вони виникають при порушенні (дійсному або уявному) прав, установлених 

юридичними актами. Наприклад, працівник вимагає поновлення на роботі, 

вважаючи своє звільнення незаконним. Такі конфлікти вирішуються на 

підставі застосування або тлумачення норм законодавства [119, c. 58]. 

Способи вирішення трудових конфліктів менш диференційовані, ніж їх види, 

але в Польщі вони підпадають під загальне правило і ідентичні розгляду 

справ у Франції. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати про 

специфічні особливості поєднання форм захисту трудових прав працівників в 

Польщі. Так як це європейська держава, яка має власні цінності встановлення 

оптимального співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників, її досвід в цій частині є цінним для України. 

Таким чином, дослідження зарубіжного досвіду дозволяє зробити 

висновок, що незалежно від того, до якої моделі належить конкретна 
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держава, кожна з них має свої власні особливості поєднання чи 

відокремлення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників.  

Провівши детальний аналіз різних моделей співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників, які 

існують в ряді зарубіжних країн, пропонуємо запозичити такі їх елементи: 

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

вже застарілі українські трудові колективи, оптимізувала і активізувала б їх 

діяльність в межах як індивідуальних, так і колективних форм захисту 

трудових прав працівників; б) наявність послідовних етапів в межах 

індивідуальної і колективної форм захисту трудових прав працівників – 

погодження, попередження, примирення, обмеження практики масових 

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

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

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

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

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

формування кодексів практики (може в Україні здійснюватися Національною 

службою з посередництва і примирення); в) можливо використання і 

англійської моделі поетапності для примирно-арбітражної форми: 

розслідування (англ. inquiry), примирення (англ. conciliation), посередництво 

(англ. mediation) і арбітраж (англ. arbitration) (досвід Великобританії);                      

г) запровадження системи участі працівників в управлінні підприємством 

поряд із наданням податкових пільг роботодавцю; ґ) запровадження 

адміністративної процедури вирішення індивідуальних трудових спорів;                 

д) популяризувати прагнення до встановлення власних стандартів 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників (досвід США); 

3) пострадянська модель: розгляд індивідуальних спорів 

спеціалізованими мировими суддями; 
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4) азійська модель: а) розширення прав професійних спілок;                      

б) запровадження на підприємствах посади консультантів з питань 

соціального та трудового страхування; в) запровадження системи «спільних 

консультацій» працівників і роботодавців з питань, які безпосередньо 

зачіпають інтереси персоналу підприємства (досвід Японії); 

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

конфлікти інтересів та конфлікти права; б) потужне правове регулювання 

проведення страйків частині гарантій для страйкарів (досвід Польщі). 

Маємо констатувати, що все-таки у більшості європейських країн 

спостерігається тенденція до домінування судової форми захисту трудових 

прав працівників і створення гарантій їх взаємодії з роботодавцями. При 

цьому врахування позитивного досвіду співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників надасть Україні 

можливості із: 

 правильного поєднання централізованого і локального 

регулювання, публічного і приватного в трудовому праві; 

 створення і уніфікації органів із розгляду колективних та 

індивідуальних форм захисту трудових прав працівників; 

 надання додаткових функцій захисту профспілкам; 

 створення системи гарантій відповідальності у разі порушення 

балансу між колективним та індивідуальним самозахистом; 

 функціонування традиційних структур взаємодії представників 

працівників і роботодавців в межах одного підприємства, установи, 

організації. 

Можемо стверджувати, що на основі всього вищесказаного, проблем і 

прогалин співвідношення індивідуальної та колективної форм захисту 

трудових прав працівників слід будувати систему напрямів оптимізації 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників. Така система напрямів має базуватися на тих пропозиціях з 

удосконалення, які частково запозичені із зарубіжного і, зокрема, 
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європейського досвіду захисту трудових прав працівників. Необхідно 

формувати чіткі уявлення щодо необхідності реформування українського 

трудового законодавства, ґрунтуючись не на механічному перенесенні норм 

із романо-германської, англо-саксонської, пострадянської, змішаної чи 

азійської моделі, а створенні власного шляху розвитку, який би був 

прикладом для запозичення іншим державам. 

 

4.5 Оптимізація правового регулювання співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників 

 

Розв’язання завдання співвідношення індивідуальних і колективних 

форм захисту трудових прав працівників створює необхідність 

удосконалення правового регулювання в цій частині. Стратегічне завдання 

науки трудового права – вибудувати цілісну картину змін і доповнень, які 

необхідно внести в систему трудового законодавства, щоб найкраще 

гармонізувати відносини працівників та роботодавців, захистити ефективно 

перших від посягань останніх [396, с. 122]. 

Не можна забути і про те, що захист суб’єктивних прав та інтересів 

працівників є об’єктивно необхідним обов’язком держави (ст. 3, 55 

Конституції України) [24], але потреба врегулювання питання захисту 

трудових прав працівників в межах індивідуальної та колективної форм 

визначає рівень демократичності держави, а відповідно – рівень життя 

працівників і рівень прибутковості роботодавців. 

Актуальність нашого дослідження полягає у сукупній необхідності 

завжди вдосконалювати законодавство із породженням нових видів 

правовідносин у рамках інституту захисту трудових прав працівників у 

межах галузі трудового права. Так, на стику індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників з’являються нові процедури, 
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способи і засоби захисту. А разом з тим враховується та змінюється природа 

статусу роботодавців і працівників, профспілок, примирно-арбітражних 

органів, суду, комісії з трудових спорів, омбудсмана, органів нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства та ін. 

Питання напрямів оптимізації правового регулювання співвідношення 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників 

опосередковано розглядали такі науковці як М.Й. Бару, В.В. Венедиктов, 

А.А. Добровольський, М.І. Іншин, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, М.В. Лушнікова, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.О. Процевський,                      

В.Г. Ротань, В.Н. Скобєлкін, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко інші. Їх висновки 

сприяли свого часу внесенню змін до законодавства, а сьогодні, коли стоїть 

питання прийняття нового Трудового кодексу, варто акцентувати увагу на 

шляхах вирішення проблем і напрямів удосконалення трудового 

законодавства в частині співвідношення індивідуальних та колективних 

форм захисту трудових прав працівників. 

Варто зазначити, що в словнику української мови під поняттям 

«напрям» розуміється: 1) лінія руху або лінія розміщення кого-, чого-небудь; 

2) шлях діяльності, розвитку кого-, чого-небудь; спрямованість якоїсь дії, 

явища [59, c. 164]. Тобто, напрям означає, що коли є лінія із вказівником, 

куди варто рухатися чи розвиватися. У словнику синонімів це поняття 

пояснюється як ідентичний поняттю «напрямок», «керунок»; курс; лінія, 

спрямування, спрямованість, фарватер [354, c. 226]. 

Згідно з іншим довідковим виданням поняття «оптимізація» (від лат. – 

найкращий) належить до іншомовних слів і означає процес надання                   

будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, 

оптимізація виробничих процесів) [373, с. 405]. Тобто, на наш погляд, 

напрями оптимізації становлять собою шляхи вдосконалення, встановлення 

збалансованих співвідношень між характеристиками певних предметів, явищ 

і процесів. 
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Розвиток українського трудового законодавства в першу чергу має 

відбуватися, на думку вченого В.І. Андрейцева, в напрямку усунення 

перешкод на шляху розвитку індивідуального права, ліквідації умов 

дискримінації громадянина з одночасним ясним і чітким, що не допускає 

двоякого тлумачення і можливості суб’єктивного розсуду, закріпленням за 

державою економічно виправданих і дійсно необхідних контрольних 

функцій, без чого на сучасному етапі розвитку суспільства держава не в змозі 

здійснювати свої функції і виконувати завдання, які стоять перед ним 

відповідно до норм Конституції України [397, c. 5].  

У сфері трудо-правового регулювання на сьогодні сформувалися певні 

групи підходів вчених щодо оптимізації правового регулювання 

співвідношення індивідуальних так колективних форм захисту трудових прав 

працівників.  

Так, за першим підходом, оптимізація повинна передбачати 

позбавлення проблем, дефектів, колізій, прогалин, інших недоліків трудового 

законодавства. Цю позицію підтримують такі представники трудо-правової 

доктрини як М.П. Стадник [398, c. 309] та Д.В. Шевченко [118, с. 420] та 

багато інших. Ця концепція передбачає, що для того щоб оптимізувати 

правове регулювання, необхідно спочатку його «підчистити». Тобто потрібно 

усунути недоліки, а вже потім покращувати і співвідносити якісь явища та 

процеси. Однак внесення певних змін також передбачає коригування 

правових норм і тому, оскільки з проходженням певного етапу ми до нього 

не повертаємося, даний підхід не є досконалим. 

Другий підхід стверджує, що усувати недоліки необхідно паралельно з 

оптимізацією, адже це один із її етапів. Таку позицію займає ряд науковців у 

сфері трудового права, зокрема О.В. Лавріненко [399, с. 35], В.Л. Костюк 

[230], Н.М. Хуторян [214] та інші. Це означає, що чітка послідовність дій з 

надання найбільшої ефективності правовим приписам відбувається тільки за 

умови, якщо присутнє комплексне розуміння процесу оптимізації. Однак 

комплексність – не значить врівноваженість. Зі змінами, що відбуваються в 
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одній формі,  змінюється друга, тому паралельні процеси коригування і 

оптимізації можуть створити загрозу усунення тенденції до зближення 

зокрема і колективної та індивідуальної форм захисту трудових прав 

працівників. 

Ми б хотіли запропонувати і свій підхід до даної теми, адже, на наш 

погляд, виявлення прогалин і недоліків повинно передувати оптимізації, а їх 

коригування відбуватися після внесення відповідних змін з покращання 

логічності і послідовності побудови правових норм. За відповідним підходом 

ми і будемо будувати далі своє дослідження. 

Розглянемо і напрямки вдосконалення співвідношення індивідуальних 

та колективних форм захисту трудових прав працівників. Вважаємо, що слід 

перш за все як перший зазначити напрям удосконалення правових приписів, 

що регулюють реалізацію індивідуальної та колективної форм самозахисту 

трудових прав працівників. У межах індивідуального самозахисту 

необхідною є його ідентифікація поряд з колективним самозахистом. Так як 

колективний самозахист іменується в трудовому законодавстві як «страйк», 

пропонуємо вживати стосовно індивідуального самозахисту «індивідуальний 

самозахист». Це не буде призводити до суперечності, як здається на перший 

погляд. Адже «само-» означає самостійність і однонаправленість захисту, 

фактично такий самозахист буде особистим.  

По-друге, в межах цього напрямку необхідно передбачити чіткі 

правила самозахисту (попереджувальне повідомлення працівником 

роботодавця про застосування засобів самозахисту, перелік таких засобів, 

наприклад, відмова від виконання обов’язків не передбачених трудовим 

договором, призупинення роботи, невихід на роботу тощо). Окрім того, варто 

передбачити в межах цих форм перелік грубих порушень з боку роботодавця, 

за яких можливим є застосування самозахисту в трудовому праві. У цьому 

контексті І.В. Лагутіна зазначає, що неюрисдикційна форма захисту, на 

відміну від юрисдикційної форми, яка є діяльністю уповноважених державою 

органів із захисту порушених прав чи оспорюваних суб’єктивних прав, 
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охоплює собою дії працівників із захисту трудових прав і законних інтересів, 

які здійснюються ними самостійно, не звертаючись за допомогою до 

державних та інших компетентних органів на підставі грубих порушень 

роботодавця [4, с. 6]. 

Погоджуємось з такою позицією і вкажемо, що такими грубими 

порушеннями може бути невиплата заробітної плати, невиконання умов 

трудового договору, покладення на працівника обов’язків щодо виконання 

обов’язків, не передбаченим трудовим договором та інше. 

Таким чином, напрям оптимізації правового регулювання 

співвідношення індивідуального і колективного самозахисту в трудовому 

праві охоплює питання внесення змін в чинне законодавство про працю і 

заповнення прогалин, розв’язання колізій, які пов’язані з наступним:                       

1) відсутністю термінів-понять; 2) з переліком грубих порушень 

законодавства про працю в трудо-правовій сфері; 3) переліком випадків 

самозахисту в трудовому праві. 

Наступним напрямом оптимізації є вдосконалення правового 

регулювання співвідношення індивідуальної форми захисту за участі 

омбудсмена і колективної форми за участі профспілок, органів державного 

нагляду, контролю за дотриманням трудового законодавства. Ю.М. Щотова 

зазначає, що існує декілька концептуальних позицій законодавця, які він 

втілив щодо профспілок [260, c. 172]. Так, такими позиціями є 

санкціонування ними рішень роботодавця, діяльність із репрезентації і 

захисту працівників, діяльність із участі в переговорних процесах та інше. 

Сьогодні постає важливе питання про трансформацію уявлень 

співвідношення зазначених індивідуальної та колективної форм захисту 

трудових прав працівників. А співвідносити необхідно їх правовий статус і 

компетенцію, юридичне значення рішень і правові засади діяльності. 

Більшість науковців констатують необхідність надання профспілці 

самостійного правового статусу в межах колективних трудових спорів [400,                                        

с. 182; 401, с. 15]. І ми приєднуємося до їх пропозиції. 
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Саме тому і не приймається проект Трудового кодексу [123] як новий 

акт кодифікованого трудового законодавства, адже основною проблемою є 

те, що правові приписи нового проекту виразно порушують баланс інтересів 

сторін соціального партнерства на користь роботодавців. Про це свідчать 

постійні протести профспілок України [333, c. 256]. 

Передбачені питання відповідальності профспілок свідчать про 

негативну тенденцію усунення останніх від соціального партнерства, однак 

встановлення їх відповідальності. Так, уже на рівні законодавства 

передбачена відповідальність профспілок щодо: ухилення від участі в 

колективних переговорах; порушення та невиконання колективних договорів 

та угод, ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і для 

контролю. Отже, на законодавчому рівні передбачено відповідальність 

профспілок як суб’єктів соціального партнерства, але не посилено її. Тому 

необхідно в межах співвідношення даних індивідуальної та колективної 

форми захисту трудових прав працівників посилити відповідальність 

профспілок за долю питань, вирішення яких вони пропонують у ході своєї 

діяльності. Організаційно-правові заходи і методи діяльності профспілки по 

суті полягатимуть у зборі та обробці інформації, санкціонуванні дій 

роботодавця тощо. 

Отже, напрями оптимізації зазначеної індивідуальної та колективної 

форм варто будувати за принципом чітких формулювань і вимог щодо 

статусу суб’єктів індивідуальних та колективних форм захисту трудових 

прав працівників. 

Ми зазначали в попередньому розділі позицію В.В. Стоян щодо 

існування в межах профспілок громадської адвокатури. Вважаємо це 

виправданим кроком, що потребує сам процес оптимізації [264, c. 11]. 

Говорячи про поняття «інші представницькі органи профспілок» варто 

було б звернутися до положень чинного законодавства про працю в цій 

частині. Якщо звернутися до ст. 12 Кодексу законів про працю України [13], 

то там зазначено, що стороною колективного договору в разі відсутності 
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профспілки виступають працівники, вільно обрані на загальних зборах 

найманих працівників або уповноважені ними органи. У той же час, за 

Законом України «Про колективні договори і угоди» [212] стороною 

колективного договору є «інші уповноважені на представництво трудовим 

колективом органи, а у разі відсутності таких органів – представники 

працівників, обрані і уповноважені трудовим колективом».  

Однак, оскільки, як ми зазначали, однією з проблем є те, що рівень 

авторитету профспілок падає, то необхідно забезпечити прийняття нового 

Закону України «Про трудові колективи», що ми і пропонуємо. Разом з тим, 

у зв’язку з відсутністю в чинному трудовому законодавстві гарантій для 

представників трудового колективу у жодного працівника не буде стимулу 

стати таким представником і відстоювати права інших працівників. Тому 

варто було б на рівні законодавства встановити для таких працівників 

додаткову відпустку у розмірі до 7 днів, але не менше 4 днів, а також 

обов’язкову щорічну виплату від служби зайнятості в суттєвому розмірі 

тощо. 

Отже, проаналізувавши деякі особливості співвідношення 

індивідуальної форми за участю омбудсмена і колективної за участю 

профспілок, інших представників, варто зазначити, що оскільки останні 

здійснюють організовану діяльність, держава має встановлювати пільги для 

них. Пропонуємо такі напрями вдосконалення: необхідність надання 

профспілці самостійного правового статусу в межах колективних трудових 

спорів; необхідно в межах співвідношення даних індивідуальної та 

колективної форми захисту трудових прав працівників посилити 

відповідальність профспілок за долю питань, вирішення яких вони 

пропонують в ході своєї діяльності; створення громадської адвокатури в 

межах профспілок; прийняття нового Закону України «Про трудові 

колективи». 

Наступним напрямом оптимізації є взаємодія примирно-арбітражної і 

судової форм захисту трудових прав працівників. Головне завдання зараз – 
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це передбачити можливість після примирно-арбітражного порядку 

оскаржувати рішення до суду, адже для індивідуальних спорів така 

процедура існує і зовсім не обґрунтовано зникла з правового простору 

України. Крім того, необхідно оптимізувати роботу судів, зменшити 

навантаження, створити спеціалізовані суди за прикладом Німеччини, 

Польщі, Британії, Нідерландів, Австрії, Угорщини тощо. 

Такі суди були б уповноважені притягувати роботодавців до 

відповідальності за порушення колективного договору. В межах цього 

необхідно розробити критерії визначення, які спори спочатку потребують 

примирно-арбітражного вирішення і рішення з яких можуть бути оскаржені в 

судовому порядку або такі, що можуть передбачати звернення до суду. 

Необхідно також у будь-якому випадку передбачити рішення трудового 

арбітражу як підставу для відкриття виконавчого провадження. Адже наразі 

рішення неможливо виконати через особливості «статусу» рішень трудового 

арбітражу. 

Варто передбачити і високі моральні, ділові, професійні якості членів 

як примирної комісії, так і трудового арбітражу, вищу економічну чи 

юридичну освіту. Пропонуємо врегулювати також межі участі трудового 

колективу у вирішенні соціально-економічних питань, передбачити порядок 

створення робочого органу із представників обох сторін, адже ні 

Господарський кодекс України [330], ні проект Трудового кодексу України 

[123] цього не передбачають.  

Крім цього, варто передбачити, що основна мета діяльності і примирної 

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

врегулювання спору. Пропонуємо в цьому контексті оптимізувати 

співвідношення даних індивідуальної і колективної форми захисту трудових 

прав працівників шляхом визначення процедури розгляду трудового спору 

примирною комісією з можливістю виклику і залучення експертів, 

консультантів (проведення «спільних консультацій», як-от на прикладі з 

Японією), ознайомлення з матеріалами справи, а сторони зобов’язуються 
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надати примирній комісію всю необхідну для розгляду спору інформацію. 

Також необхідно передбачити відповідальність у вигляді якогось розміру 

штрафу за ухилення від участі в примирній процедурі. Варто також 

переглянути положення, за яким примирна комісія приймає рішення за 

згодою сторін колективного трудового спору. Принципами, на яких вона 

повинна діяти, має бути незалежність, законність, справедливість, 

об’єктивність та неупередженість. 

За відсутності власного незалежно волевиявлення рішення буде 

прийняте на користь однієї зі сторін, яка «більше натисне». Погоджуємося з 

професором В.В. Лазором, який пропонує на законодавчому рівні 

передбачити, що у разі, якщо примирна комісія в установлений строк не 

змогла знайти взаємоприйнятне рішення, то протягом трьох днів за взаємною 

згодою вона звертається до незалежного посередника [402, c. 23]. 

Також погоджуємося з твердженням зазначеного науковця щодо 

необхідності законодавчого закріплення, що у випадку невиконання 

роботодавцем рішення трудового колективу працівники мають право по 

закінченні трьох днів після завершення терміну виконання цього рішення у 

десятиденний строк звернутися до державної виконавчої служби за 

примусовим виконанням рішення трудового арбітражу [402, c. 23]. 

Водночас пропонуємо включити положення, за яким трудовий 

арбітраж зобов’язаний неупереджено, незалежно, повно та об’єктивно 

дослідивши всі матеріали справи, прийняти законне та обґрунтоване рушення 

з метою врегулювання колективного трудового спору. Варто передбачити й 

інші обов’язки трудового арбітражу поряд з його правами. При цьому члени 

трудового арбітражу не мають права розголошувати інформацію, що є 

конфіденційною. 

Загалом, на наш погляд, варто встановити процесуальні строки для 

примирно-арбітражної форми, бо частина з них взагалі не передбачена 

трудовим законодавством.  
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Якщо проаналізувати судову практику вирішення трудових спорів, то 

вона виступає доволі неоднозначною, оскільки через зростання кількості 

спорів, зокрема їх розгляд та вирішення, достатньо часто вони затягуються і 

можуть тривати роками, якщо взяти до уваги розгляд трудових спорів судами 

першої інстанції, а також апеляційним і касаційним судом. За такими 

чинниками становище суду в умовах реформи трудового законодавства 

потребує переосмислення у зв’язку з певними об’єктивно зумовленими 

вадами судового розгляду трудових спорів.  

Кодекс законів про працю України [13] встановлює також коло 

спеціальних процесуальних повноважень суду при поновленні працівника на 

роботі та зміни формулювання причин звільнення (ст. 255, 240-1). Теоретико-

правове дослідження судової практики у трудових відносинах свідчить про 

те, що спеціальні процесуальні повноваження суду пов’язані із підготовкою, 

розглядом та вирішенням трудових спорів по суті. У цьому аспекті основним 

і одним з найважливіших процесуальних повноважень суду є дослідження та 

оцінка процесуальних доказів, що в межах комісії з трудових спорів носить 

дещо спрощений характер. Такими доказами можуть виступати, зокрема, 

трудовий договір із працівником, постанова виборного профспілкового 

органу щодо згоди на звільнення працівника з роботи, довідка про розмір 

середньої заробітної плати працівника, довідка про розмір середньої 

заробітної плати працівника за останні два місяці, витяг зі штатного розкладу 

організації, документи, що підтверджують факт відмови працівника від 

переведення на іншу роботу в порядку працевлаштування, акт про появу на 

робот в нетверезому вигляді, докази наркотичного чи токсичного сп’яніння, 

висновок медичних установ щодо наркотичного сп’яніння, вирок суду, що 

набрав законної сили та ін. [403, с. 104]. 

Як приклад реалізації таких повноважень, можна навести матеріали із 

судової практики. У рішенні Шевченківського районного суду міста Києва 

від 04.04.2012 (справа № 2-5675/11) [109] позивач (працівник) звернувся до 

суду з позовом, в якому просить визнати, що розірвання його трудового 
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договору з відповідачем відбулося з підстав, передбачених ч. 3 ст. 38 Кодексу 

законів про працю України України, визнати незаконним його звільнення за 

ст. 38 Кодексу законів про працю України, визнати недійсним запис в 

трудовій книжці стосовно звільнення за власним бажанням на підставі ст. 38 

Кодексу законів про працю України, зобов’язати відповідача змінити запис в 

трудовій книжці про причину звільнення, а саме вказати, що звільнення 

відбулося за ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України, а також стягнути 

з відповідача вихідну допомогу в розмірі тримісячного середнього заробітку 

в сумі 11 958 грн. та середній заробіток за час затримки розрахунку при 

звільненні в розмірі 3 986 грн. Свої вимоги позивач мотивував тим, що під 

час його роботи у ВАТ КБ «НАДРА» відповідач допускав відносно нього 

невиконання вимог законодавства про працю та порушував умови 

Колективного договору, тому він звернулася до відповідача з заявою про 

розірвання трудового договору з підстав, передбачених ч. 3 ст. 38 Кодексу 

законів про працю України. 

Про розірвання трудового договору позивач повідомив відповідача 

шляхом подання заяви. Водночас відповідач виплату вихідної допомоги не 

здійснив, оформив звільнення позивача з інших правових підстав і причин, 

ніж ті, що були вказані позивачем у заяві. Підставою звільнення відповідач 

вказав ст. 38 Кодексу законів про працю України без посилання на 

відповідну частину статті та на конкретні причини, зазначені позивачем в 

заяві про звільнення за власним бажанням, хоча в заяві, яка стала підставою 

звільнення, в якості такої правової підстави позивач посилався на ч. 3 ст. 38 

Кодексу законів про працю України. 

З урахуванням зазначеного, позивач вважає незаконним своє 

звільнення з одним лише загальним посиланням на ст. 38 Кодексу законів 

про працю України, без вказівки відповідної частини статті та причин 

звільнення, зазначених ним у заяві, а тому просить суд запис до своєї 

трудової книжки визнати недійсним та таким, що не відповідає вимогам 

чинного законодавства, у зв’язку з чим змінити його. 
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Позивач надавав до суду письмову заяву про звільнення, наказ про 

звільнення його за ст. 38 Кодексу законів про працю України. Відповідач же 

надав заперечення по справі, мотивуючи його тим, що працівник все, що 

йому повинно бути надано, отримав. Звісно ж така позиція для роботодавця 

була вигідною. Разом з тим, позивач надав поточний звіт за операціями по 

поточному (картковому) рахунку, де зазначено, що заробітна плата йому 

виплачувалася всього один раз. Така затримка виплати частини заробітної 

плати не була обумовлена відповідачем виключними обставинами [109]. 

Позивач не був попереджений відповідачем про затримку та про зміну 

порядку виплати заробітної плати. Твердження представника відповідача про 

те, що виконання вимог ст. 110 Кодексу законів про працю України 

здійснювалось шляхом надсилання інформації на електронну адресу 

позивача у вигляді електронного документу по електронній пошті, не 

знайшли свого підтвердження в суді. На підтвердження виконання вимог              

ст. 110 Кодексу законів про працю України відповідач не надав жодного 

доказу, який би стосувався конкретно позивача. Твердження відповідача 

також спростовуються Висновком спеціалістів підприємства, яке 

спеціалізується у галузі інформаційних технологій. Відповідно до вказаного 

Висновку, встановити факт надсилання працівникам будь-яких повідомлень, 

їх зміст та отримання неможливо. 

Суд вважає, що відповідач не мав права звільняти позивача на підставі 

поданої ним заяви про звільнення, вказавши в наказі, що його звільнення 

відбувається на підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України за 

власним бажанням, без посилання на частину 3 цієї статті, оскільки 

звільнення на підставі ч. 1 та ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України 

мають різні правові наслідки для роботодавця. А тому суд визнає незаконним 

звільнення позивача згідно з наказом за власним бажанням (ст. 38 Кодексу 

законів про працю України). Так через одну частину статті може змінитися 

доля людини. Тому роботодавцям слід детально і уважно підходити до 

звільнення працівника за ст. 38 Кодексу законів про працю України. Суд 
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також враховує, що, змінивши наказами умови праці (режим роботи) без 

внесення в установленому порядку відповідних змін до Колективного 

договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку, відповідач 

фактично погіршив істотні умови праці позивача без додержання вимог 

законодавства про працю. Вважаємо, що суд вирішив правильно. Позов було 

задоволено частково.  

Таким чином, найчастіше у позовах про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за ст. 38 КЗпП, суди стають на бік працівників, що повинно стати 

результатом дії напрямів оптимізації, але лише у тому випадку, якщо ними 

будуть надані усі письмові підтвердження неправомірності дій роботодавця. 

Однак варто звернути увагу на те, що суди інколи помилково вимагають від 

працівників формулювати чисто технічні вимоги (як-от скасування наказу 

про звільнення, що автоматично здійснюється після постановлення рішення 

суду про поновлення на роботі). Вважаємо, що у роботодавців є більше 

правових можливостей у таких справах, бо вони мають більшість документів, 

що необхідні (наприклад, ту ж заяву про звільнення за власним бажанням).  

Також у Єдиному державному реєстрі судових рішень нами було 

виявлено доволі цікаве рішення Дзержинського районного суду м. Кривого 

Рогу Дніпропетровської області від 19 грудня 2012 р. (справа № 408/8102/12) 

[404]. 

Предметом позову у даній справі є визнання неправомірними дій та 

зобов’язання зарахування до трудового стажу час відбуття міри покарання у 

вигляді виправних робіт. 

Основними доказами є трудова книжка позивача, зокрема записи в ній, 

та наказ ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 67/л від 29.09.1998 року про 

незарахування періоду відбування покарання до загального та безперервного 

стажу роботи позивача. 

Позивач об’єднав дві позовні вимоги, а саме визнання неправомірними 

дій щодо видачі наказу та зобов’язання зарахування до трудового стажу часу 
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відбуття міри покарання у вигляді виправних робіт, що дало змогу 

задовольнити позовні вимоги. 

Суд при прийнятті рішення керувався доказами, наданими позивачем, 

та положеннями чинного законодавства, зокрема Конституції України, 

Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про 

загальнообов’язкове пенсійне державне страхування». 

Але, на нашу думку, в резолютивній частині даного рішення є помилки, 

адже відповідно є 2 позовні вимоги, а при задоволені позовних вимог вказано 

лише на одну – зобов’язати ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» зарахувати до 

загального трудового стажу ОСОБА_1 період відбуття ним покарання у 

вигляді виправних робіт з 01 березня 1998 року по 17 вересня 1998 року за 

вироком Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської 

області від 10.02.1998 на КДГМК «Криворіжсталь» та КЖЗ «Криворіжсталь-

прокат» та внести відповідні зміни до трудової книжки. Таким чином, 

оминається сам наказ, а тому варто зазначити другий пункт «Визнати 

недійсним наказ ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 67/л від 29.09.1998 року 

про незарахування періоду відбування покарання до загального та 

неперервного стажу роботи ОСОБИ_1 [404]. 

Отже, по-перше, такі процесуальні повноваження належать до 

виключної компетенції суду; по-друге, зазначені процесуальні повноваження 

не можуть бути делеговані іншим органам, у тому числі юрисдикційним. 

Підсумовуючи напрями оптимізації співвідношення примирно-

арбітражної і судової форми, зазначимо, що в умовах докорінної зміни 

принципів трудового права, в тому числі і основного принципу – єдності і 

диференціації трудового права, виникли нові суб’єкти індивідуальної та 

колективної форм захисту трудових прав працівників відповідно до процесів 

становлення ринкової системи господарювання. За цих умов встановлення 

точок співвідношення примирно-арбітражної і судової форм дозволить 

забезпечити належний доступ до права на працю. Напрями удосконалення у 

цьому контексті полягають у наступних заходах: встановленні можливості 
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після примирно-арбітражного порядку оскаржувати рішення до суду; 

оптимізації роботи судів, зменшенні навантаження на суддів, створенні 

спеціалізованих судів за прикладом Німеччини, Польщі, Великої Британії, 

Нідерландів, Австрії, Угорщини тощо; підвищенні статусу рішень трудового 

арбітражу; встановленні високих вимог до моральних, ділових, професійних 

якостей членів примирної комісії і трудового арбітражу, спеціальної освіти; 

врегулюванні також меж участі трудового колективу у вирішенні соціально-

економічних питань, передбаченні порядку створення робочого органу із 

представників обох сторін; забезпеченні досягнення основної мети діяльності  

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

врегулювання спору; запрвадженні відповідальності у вигляді якогось 

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

переглянути положення, за яким примирна комісія приймає рішення за 

згодою сторін колективного трудового спору, чітко встановити перелік 

обов’язків трудового арбітражу поряд з його правами. 

Розглядаючи наступний напрям оптимізації співвідношення 

індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав працівників, а 

саме співвідношення між примирно-арбітражною колективною формою та 

індивідуальною формою розгляду і вирішення індивідуальних трудових 

спорів комісією з трудових спорів, зазначимо, що варто з метою захисту 

самих працівників цей орган утворювати на паритетній основі (представники 

від працівників і роботодавця порівну). За цієї умови працівник виграє двічі: 

по-перше, рішення приймається колегіально; 2) по-друге, роботодавець 

активізується, оскільки буде залучений до процедури розгляду і вирішення 

індивідуального трудового спору (наразі так функціонує примирно-

арбітражна форма).  

Потрібно також, на думку В.Л. Костюк, подібно до примирно-

арбітражної форми встановити конкретні шляхи формування комісії з 

трудових спорів із вимогами до її членів [333, c. 345]. Це повинні бути особи 

з вищою економічною чи юридичною освітою, мати стаж роботи у галузі 
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права не менше трьох років і бути наділеними високими морально-етичними 

якостями.  

На нашу думку, не потрібно абсолютизувати прийняття рішення 

комісією з трудових спорів винятково в одноголосному порядку, адже навіть 

судді можуть викладати свою окрему думку, але рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість. Тому не зрозуміло, чим 

наразі обґрунтовуються такі надмірні вимоги до комісії з трудових спорів.. 

Проте, на думку Є.М. Гершанова, передумови активізації комісії з 

трудових спорів зумовлені низкою чинників [405, c. 13]. Це і організаційні,і 

економічні чинники, а саме більш проста, організаційно та економічно 

вигідна процедура створення та утримання порівняно зі створенням судів; 

широка участь працівників у формуванні комісії з трудових спорів; розгляд 

трудових спорів безпосередньо за місцем їх виникнення; доступність 

звернення працівників за захистом своїх прав; безпосередня участь 

працівників у вирішення трудового спору; відносна оперативність процедури 

розгляду та вирішення трудового спору; законодавче закріплення 

обов’язкового характеру виконання рішень комісії з трудових спорів; 

можливості оскарження рішення комісії з трудових спорів до суду [116, c. 

71]. 

Варто також у межах цього співвідношення врахувати діяльність 

посередників з Національної служби посередництва та примирення. 

Напрямами оптимізації їх діяльності має бути робота не за вимогою, як це є 

зараз, адже для залучення незалежного посередника сторони повинні 

надіслати письмове повідомлення до Національної служби з посередництва 

та примирення з проханням залучити до роботи в комісії як незалежного 

посередника, підготовленого Національною службою з посередництва та 

примирення суб’єкта [406]. Письмове звернення Національна служба з 

посередництва та примирення розглядає у день надходження і протягом 24 

годин пропонує сторонам спору кандидатури посередників зі Списку 

посередників для вибору одного з них. 
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Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про 

перспективи оптимізації правового регулювання співвідношення 

індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників за 

напрямами кореспондуючих форм (індивідуальний і колективний 

самозахист, примирно-арбітражна форма – судова форма, індивідуальна 

форма захисту – захист омбудсмана – колективна форма за участю 

профспілки, органів нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства, примирно-арбітражна форма – індивідуальна форма за участю 

комісії з трудових спорів, Національної служби з посередництва та 

примирення). 

Таким чином напрямами оптимізації співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників є: 

                 1) запровадження поняття «індивідуальний самозахист»; 

встановлення переліку грубих порушень роботодавця, за яких може 

застосовуватися самозахист; затвердження переліку випадків застосування 

самозахисту; 

                2) надання профспілці самостійного правового статусу в межах 

колективних трудових спорів; посилення в межах співвідношення 

індивідуальної та колективної форми захисту трудових прав працівників 

відповідальності профспілок за реалізацію питань, вирішення яких вони 

пропонують в ході своєї діяльності; створення громадської адвокатури в 

межах профспілок; прийняття нового Закону України «Про трудові 

колективи»; 

                 3) встановлення можливості після примирно-арбітражного порядку 

оскаржувати рішення до суду; оптимізація роботи судів, зменшення 

навантаження на суддів, створення спеціалізованих судів за прикладом 

Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Австрії, Угорщини тощо; 

підвищення статусу рішень трудового арбітражу; варто встанолення високих 

вимог до моральних, ділових, професійних якостей членів  примирної комісії 

і трудового арбітражу, обов’язковості вищої економічної чи юридичної 
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освіти; врегулювання також меж участі трудового колективу у вирішенні 

соціально-економічних питань, передбачення порядку створення робочого 

органу із представників обох сторін; встановлення основної мети діяльності і 

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

врегулювання спору; запровадження відповідальності у вигляді якогось 

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

переглянути положення, за яким примирна комісія приймає рішення за 

згодою сторін колективного трудового спору, затвердити вичерпний перелік 

обов’язків трудового арбітражу поряд з його правами; 

                       4) створення комісії з трудових спорів на паритетній основі 

(представники від працівників і роботодавця порівну); зміна процедури 

прийняття рішень комісією з трудових спорів шляхом голосування більшості; 

залучення посередників з Національної служби посередництва та 

примирення до роботи в КТС та примирно-арбітражних органах на  постійній 

основі. 

Сьогодні можемо стверджувати про те, що почастішали звернення 

працівників до суду за захистом своїх невизнаних, оспорюваних, порушених 

трудових прав та інтересів, при цьому індивідуальна та колективна форми 

захисту трудових прав є реальними правовими механізмами забезпечення 

функціонування стійкої системи норм інституту захисту трудових прав 

працівників. 

Зауважимо, що перехідний етап української державності дозволяє 

експериментувати з впровадженням принципово нових механізмів вирішення 

як індивідуальних, так і колективних трудових спорів з метою створення 

збалансованого підґрунтя для реалізації працівником права на працю. 

Разом з тим, проведене науково-теоретичне дослідження дає підстави 

констатувати наявність тісного зв’язку між усіма індивідуальними та 

колективними формами захисту трудових прав працівників, його прояв на 

рівні впливу зовнішніх факторів: зміни законодавства, локального 
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регулювання, виникнення індивідуальних чи колективних трудових спорів і 

т.д. 

У будь-якому випадку працівник повинен мати надійні гарантії свого 

захисту, але, на жаль, формування стійких тенденцій деградації трудового 

права заважає подальшій його експансії. Для цього потрібно провести ще 

одне ґрунтовне дослідження, яке в майбутньому дозволить проаналізувати 

нові реалії співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту 

трудових прав працівників. 

 

 

Висновки до Розділу 4: 

1. Запропоновано застосовувати диференційований підхід до 

співвідношення індивідуальних і колективних форм захисту трудових прав 

працівників як більш прийнятний в умовах подолання системної кризи, що 

охопила сферу трудового права та законодавства в Україні. Даний підхід 

полягає в застосуванні конкретної форми захисту трудових прав працівників 

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

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

3) предмета правового регулювання (відносин, які підпадають під захист в 

межах досліджуваних форм); 4) можливості альтернативного вирішення 

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

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

трудових прав тощо. 

2. Особливості співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників: 1) індивідуальні і колективні форми 

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

(правове регулювання), який безпосередньо впливає на вибір і застосування 

правил тієї чи іншої форми захисту, вибір правильного варіанту поведінки і 

звернення до компетентних суб’єктів; 2) вони втілюються у різних правових 

формах; 3) передбачають: а) участь допоміжних суб’єктів у відносинах 
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захисту трудових прав працівників; б) послідовну процедуру реалізації 

кожної з форм захисту трудових прав працівників; в) певний характер 

здійснення відповідним суб’єктом захисту трудо-правових повноважень; г) 

поєднання матеріального і процесуального змісту. 

3. Порівнюючи індивідуальну форму захисту працівника іншими 

уповноваженими суб’єктами (Уповноваженим ВР України з прав людини) і 

колективну форму захисту працівників професійними спілками, визначаємо 

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

підприємства, установи, організації створює перешкоди до реалізації 

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

обом формам притаманна реалізація функції представництва інтересів 

працівників; 3) захист відбувається за зверненням працівника (працівників). 

4. Спільні риси примирно-арбітражної і судової форми захисту 

трудових прав працівників: 1) юрисдикційність форм захисту трудових прав 

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

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

мети – захисту порушених, невизнаних, оспорюваних трудових прав та 

інтересів працівників, інтересів держави. 

5. Відмінності між кореспондуючими індивідуальним та колективним 

самозахистом: 1) наявність законодавчого регулювання колективного і 

відсутність такого для індивідуального самозахисту; 2) за колективного 

самозахисту захищаються колективні права, а за індивідуального – 

суб’єктивні права; 3) індивідуальний самозахист може бути негайно 

застосований працівником, а для страйку необхідна попередня організація, 

що підвищує тривалість його підготовчого етапу; 4) існують законодавчо 

встановлені процедури визнання страйку незаконним, а для індивідуального 

самозахисту не визначено легітимних способів визнання його таким, що є 

неправомірним; 5) суб’єктний склад: для індивідуального самозахисту 

суб’єкт – працівник, а для колективного – уповноважені органи та/або особи 

трудового колективу, безпосередньо трудовий колектив;                    6) 
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процедура реалізації колективного самозахисту більш громіздка, ніж 

індивідуального. 

6. Відмінності індивідуальної форми захисту трудових прав 

працівників – судової і колективної форми – примирно-арбітражної: 1) для 

примирно-арбітражної форми характерний примирний характер – 

спрямованість на досягнення компромісу, в той час як метою судової форми 

є вирішення спору; 2) у судовій формі держава займає активну позицію, а в 

примирно-арбітражній – позицію «спостерігача», «третьої особи»; 3) порядок 

формування органів – суд формується органами державної влади, в той час 

як примирно-арбітражні органи створюються сторонами колективного 

трудового спору; 4) юридичне значення рішень примирної комісії носить 

рекомендаційний характер, яке у разі незгоди може бути оскаржено 

сторонами колективного трудового спору до трудового арбітражу, процедури 

ж оскарження судового рішення процесуально є більш виписаними. 

7. Відмінності в примирно-арбітражній і індивідуальній формі захисту 

з розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів комісією з трудових 

спорів: 1) до комісії з трудових спорів із заявою про вирішення спору може 

звернутися тільки працівник, адже роботодавець таким правом не наділений, 

у примирно-арбітражній формі обидві сторони конфлікту наділені таким 

правом; 2) персональний склад комісії з трудових спорів формується наразі 

загальними зборами трудового колективу винятково на суб’єктній основі, у 

примирно-арбітражній формі сторони самостійно формують на паритетній 

основі примирний орган; 3) переговорний етап у індивідуальній формі 

носить формальний подвійний характер, в той час як у колективній формі – 

це не настільки формалізовані процедури; 4) в індивідуальній формі менше 

обмежень по колу спорів, ніж в примирно-арбітражній; 5) комісія з трудових 

спорів функціонує постійніно, а примирно-арбітражні органи створюються в 

міру потреби; 6) комісія з трудових спорів вирішує спори без посередників, в 

той час як в межах примирно-арбітражної форми може з’явитися такий 

суб’єкт захисту як Національна служба посередництва та примирення. 
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8. Проблеми при співвідношенні примирно-арбітражної форми захисту 

трудових прав працівників з індивідуальною формою розгляду і вирішення 

індивідуального трудового спору: 1) неврівноваженість статусів фізичних і 

юридичних осіб при формуванні комісії з трудових спорів; 2) нечіткі критерії 

формування персонального складу і примирно-арбітражних органів, і комісій 

з трудових спорів; 3) необґрунтовано занадто обмежений строк переговорів 

працівника з роботодавцем – впродовж двох тижнів з дня звернення 

працівник зобов’язаний провести переговори з роботодавцем і тоді аж 

звернутися до комісії з трудових спорів; 4) не передбачений принцип 

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

комісії, як і примирно-арбітражних органів, нечіткі;                  6) відсутнє 

посередництво в межах індивідуальної форми; 7) суб’єктивізм при 

формуванні примирних органів; 8) формальний підхід до прийняття комісією 

з трудових спорів, примирною комісією і трудовим арбітражем рішень. 

9. Прогалини співвідношення індивідуальної і колективної форм 

захисту трудових прав працівників не зводяться лише до висвітлених нами 

вище, вони ще включають: 1) відсутність трудо-правового нормативного 

визначення самозахисту трудових прав працівників; 2) відсутність правил і 

навіть орієнтовного переліку засобів самозахисту; 3) відсутність переліку 

грубих порушень роботодавця, за яких можливо застосовувати самозахист 

трудових прав. 

10. Прогалини в межах співвідношення індивідуальної форми 

захисту трудових прав працівників за участю омбудсмана і колективної за 

участю профспілок, органів нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства: 1) у законодавстві відсутня диференціація прав таких органів 

залежно від виконуваної ними функції; 2) законодавець передбачив 

існування не профспілкового представника інтересів працівників, однак не 

встановив організаційно-правових заходів і методів його створення та 

діяльності; 3) відсутність у чинному законодавстві про працю додаткових 

гарантій діяльності представників трудового колективу; 4) відсутність в 
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Україні закону, який би регулював статус трудових колективів саме за 

сучасними, а не радянськими методами,. 

11. Прогалини співвідношення примирно-арбітражної і судової 

кореспондуючих форм: 1) відсутність принципу спеціалізації судів щодо 

розгляду і вирішення трудових спорів; 2) чітко не визначено суб’єктів у 

межах судової форми, які можуть звертатися на захист трудових прав, тобто 

не встановлений правовий статус працівника; 3) проект Трудового кодексу 

України не вирішує питання щодо порядку обрахування строків у справах 

про звільнення чи незаконне переведення; 4) якщо у судовій формі існують 

процесуальні правила розгляду трудових спорів, то в примирно-арбітражній 

формі таких правил ні Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», ні Кодексом законів про працю 

України не встановлено; 5) відсутність у законодавстві про працю поняття 

«ухилення від участі в примирній комісії»; 6) на рівні законодавства про 

працю передбачені права трудового арбітражу, але відсутні норми, які б 

регулювали його обов’язки; 7) не закріплено на рівні законодавства права 

сторін на підставі рішення трудового арбітражу звернутися до виконавчої 

служби за примусовим виконанням рішення трудового арбітражу;                             

8) відсутність закріпленого правила про нерозголошення в межах примирно-

арбітражної форми конфіденційної інформації, яку ці органи отримують в 

ході розгляду і вирішення колективного трудового спору. 

12. Прогалини в межах співвідношення колективної примирно-

арбітражної форми захисту трудових прав працівників та індивідуальної 

форми захисту трудових прав працівників з розгляду і вирішення трудових 

спорів комісією з трудових спорів: 1) для вказаної індивідуальної форми 

відсутнє правило про активну участь роботодавця при розгляді і вирішенні 

трудового спору, яке існує в межах примирно-арбітражної форми;                           

2) неврегульоване питання реквізитів, і структури рішень комісії з трудових 

спорів; правових засад діяльності, безоплатності вирішення індивідуальних 

трудових спорів комісією з трудових спорів; 3) не врегульовано вимоги до 
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осіб, які входять до складу комісій з трудових спорів; 4) не визначено 

суб’єкта, який відповідає за матеріально-організаційне забезпечення комісії з 

трудових спорів, на відміну від примирно-арбітражної форми. 

13. Запропоновано запозичити такі елементи зарубіжного досвіду 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників: 

 з романо-германської моделі: а) створення рад підприємств, які б 

вдало замінили вже застарілі українські трудові колективи, оптимізували й 

активізували б їх діяльність в межах як індивідуальних, так і колективних 

форм захисту трудових прав працівників; б) запровадження послідовних 

етапів у межах індивідуальної і колективної форм захисту трудових прав 

працівників: погодження, попередження, примирення, обмеження практики 

масових звільнень (досвід Німеччини); в) застосування принципу 

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

підприємствах посади «уповноваженого з трудових відносин» (досвід 

Франції); 

 з англо-саксонської моделі: а) застосування примирно-

третейського методу та судового розгляду для всіх видів трудових 

конфліктів; б) формування кодексів практики (може в Україні здійснюватися 

Національною службою з посередництва і примирення); в) можливе 

використання і англійської моделі поетапності для примирно-арбітражної 

форми: розслідування (англ. inquiry), примирення (англ. conciliation), 

посередництво (англ. mediation) і арбітраж (англ. arbitration) (досвід 

Великобританії); г) запровадження системи участі працівників в управлінні 

підприємством поряд із наданням податкових пільг роботодавцю;                           

ґ) запровадження адміністративної процедури вирішення індивідуальних 

трудових спорів; д) популяризація прагнення до встановлення власних 

стандартів співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників (досвід США); 



374 

 з пострадянської моделі: розгляд індивідуальних спорів 

спеціалізованими мировими суддями; 

 з азійської моделі: а) розширення прав професійних спілок;                  

б) запровадження на підприємствах посади консультантів з питань 

соціального та трудового страхування; в) запровадження системи «спільних 

консультацій» працівників і роботодавців з питань, які безпосередньо 

зачіпають інтереси персоналу підприємства (досвід Японії); 

 з польської (європейської, змішаної) моделі: 1) поділ усіх 

конфліктів на конфлікти інтересів та конфлікти права; 2) потужне правове 

регулювання проведення страйків у частині гарантій для страйкарів (досвід 

Польщі). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

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

аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити 

проблеми співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту 

трудових прав працівників, а також розробити пропозиції щодо їх вирішення. 

За результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. Форма захисту трудових прав працівників – це встановлений 

законодавством комплекс способів, засобів і заходів організаційного і 

функціонального характеру, що втілені в юридичних процедурах, які 

здійснюються відповідними суб’єктами і спрямовані на захист порушених, 

невизнаних і оспорюваних прав працівників як суб’єктів трудових 

правовідносин. 

Ознаками форм захисту трудових прав працівників є наступні: 1) 

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

собою певний особливий вид діяльності, що має цілеспрямований характер; 

3) характеризуються системністю, тобто взаємоузгодженістю внутрішніх 

компонентів, які, поєднуючись, створюють принципово новий вияв уже 

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

виражається у застосуванні норм не лише трудового законодавства; 5) 

відзначаються ініціативністю – свідомим вольовим зверненням особи до 

суб’єктів з метою захисту своїх порушених, невизнаних й оспорюваних 

трудових прав, свобод та інтересів; 6) мають об’єктивний характер, оскільки 

з’являються не раптово, а обумовлюються розвитком суспільних відносин; 7) 

характеризуються здатністю до вдосконалення, що обумовлюється 

сприянням підвищення якості визначення різних аспектів механізму 

реалізації форм захисту трудових прав працівників, а також підсилення 

відповідальності за порушення цього права; 8) мають координуючий 

характер, що проявляється у наявності правових можливостей у єдиному 
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провадженні відстоювати свої інтереси як працівнику, так і роботодавцю (в 

суді, в інших органах та перед посадовими особами, під час реалізації права 

на страйк). 

2. Етапи становлення та розвитку правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників поділено на два великих періоди. До першого 

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

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

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

колективних форм захисту трудових працівників, що й охоплює перший етап 

історико-правового аспекту становлення правового регулювання форм 

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

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

прямо провадили регламентацію процесів стосовно форм захисту трудових 

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

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

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

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

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

Литовського князівства регулювали кримінальні, цивільні, земельні 

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

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

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

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

причиною виокремлення трудових у майбутньому. Другий період історико-

правового аспекту становлення правового регулювання форм захисту 

трудових прав працівників охоплює наступні етапи (середина ХІХ століття – 

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

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

революцією, страйками в Англії, а також зародженням профспілкового руху 

на Україні. Вперше з’являються не кріпаки, а працівники, виникають їх права 
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і засоби та способи їх захисту (наявні перші нормативно-правові акти 

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

характеризується наявністю уже національного трудового законодавства, 

перших (неповно визначених на законодавчому рівні) форм захисту трудових 

прав працівників, міжнародного законодавства у даній сфері, наукових 

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

в аспекті удосконалення сучасного трудового законодавства, про що й 

свідчать зростання наукових праць з питань визначення форм захисту 

трудових прав працівників та збільшення проектів нового Трудового кодексу 

України. 

3. Обґрунтовано необхідність створення певних «галузевих» критеріїв 

щодо класифікації форм захисту трудових прав працівників. Тому 

запропоновано ввести в науковий обіг класифікацію форм захисту трудових 

прав за такими критеріями: 

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

трудове порушене право; б) захист із запереченням проти порушення 

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

визнання трудового права; 

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

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

органів виконавчої влади (Державної служби України з питань праці, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних 

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, їх посадових 

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

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

позасудовий захист, який здійснюється комісіями з трудових спорів; 

примирними комісіями; трудовими арбітражами; ґ) громадський захист в 

особі професійних спілок; інших об’єднань працівників, громадян; д) 

самозахист: працівником; його представником або представниками 

(можливий і захист працівника роботодавцем). Наприклад, якщо працівник 
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притягається до матеріальної відповідальності, але у зв’язку з 

неплатоспроможністю останнього роботодавець звільняє його від 

відповідальності або покриває всі витрати, які були понесені в результаті 

пошкодження конкретного майна на підприємстві; квазіформа медіаторного 

захисту; 

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

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

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

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

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

припиняюча – дії працівника направлені на припинення певних дій, що 

спрямовані на порушення його трудових прав; 

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

трудових прав працівників, наприклад, захист держаними органами, 

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

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

передбачені законодавством або не визначені ним, наприклад, медіаторний 

захист, деякі аспекти самозахисту; 

6) за сферою поширення захисту: а) зовнішній захист (захист 

суб’єктами, які відділені структурно і організаційно від підприємства, 

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

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

організації, де реалізує своє право на працю працівник); 

7) за наповненням (змістом) форми: а) організаційний захист, 

наприклад, захист від безпідставного звільнення; б) майновий захист (захист 

працівника від необґрунтованої затримки виплати заробітної плати). 

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

спрямована на безпосереднє відтворення прав та законних інтересів 

працівників, на припинення протиправних дій окремих посадових осіб, які 

вдалися до порушень чинного законодавства у сфері праці, а також їх 
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усунення, полягає у застосуванні існуючих норм у сфері трудового 

законодавства з метою захисту трудових прав й інтересів працівників; 2) 

запобіжна (як підфункція захисної функції) – проявляється в існуванні 

санкцій та заборон, котрі за своєю правовою природою покликані захистити 

права працівника (запобігти їх порушенню) на всіх етапах існування 

трудових відносин, починаючи з моменту укладення трудового договору і 

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

лише охороняє загальнопозитивні трудові відносини, але й направлене також 

на подолання сторонніх відносин у сфері здійснення захисту трудових прав 

працівників; 4) регулятивна – напрям правового впливу відносно 

встановлення правил поведінки суб’єктів трудових правовідносин саме у 

сфері захисту прав працівників; 5) виховна – направлена на становлення 

особистості працівника, необхідності корисної для суспільства праці, 

розуміння її потрібності. Завдяки її існуванню роботодавця можна 

«виховати» або ж «провчити» шляхом застосування заходів покарання за 

неправомірні дії по відношенню до працівника, тобто за порушення трудових 

прав працівників; 6) соціальна – вказує на рівне ставлення при захисті прав 

працівників до осіб як чоловічої, так і жіночої статі. 

5. До ознак індивідуальних форм захисту трудових прав віднесено 

наступні: 1) вони виникають саме в межах охоронних індивідуальних 

правовідносин у трудовому праві; 2) характеризуються обмеженістю кола 

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

мета полягає у запобіганні порушенню, усуненні порушення, поновленні та 

ліквідації наслідків порушених трудових прав; 4) мають особливі підстави 

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

стабільні; 8) містять ускладнені трудові правовідносини тощо. 

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

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

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

спілки (ненадання згоди на звільнення працівника у випадках, передбачених 
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трудовим законодавством тощо); 3) способи захисту за участю медіатора 

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

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

і консульських установ; 6) способи захисту за участю адміністративних 

органів винятково у випадках безпосереднього звернення до них працівника, 

якщо рішення в цьому органі приймаються одноосібно. 

За критерієм правового регулювання індивідуальні способи захисту 

трудових прав працівників поділено на: 

1) передбачені трудовим законодавством, колективними та трудовими 

договорами визнання недійсними умов колективних договорів і договорів 

про працю, які погіршують становище працівників, порівняно із 

законодавством України про працю (ст. 9 Кодексу законів про працю 

України); поновлення на попередній роботі незаконно звільнених або 

переведених на іншу роботу працівників (ч. 1 ст. 235 Кодексу законів про 

працю України); визнання формулювання причини звільнення неправильним 

або таким, що не відповідає чинному законодавству (ч. 3 ст. 235 Кодексу 

законів про працю України); допуск до роботи незаконно відсторонених від 

неї працівників (ст. 4 Кодексу законів про працю України); стягнення на 

користь працівників невиплачених їм підприємством сум заробітної плати та 

інших належних сум без обмеження будь-яким строком (ст. 238 Кодексу 

законів про працю України); компенсація працівникові витрат, яких він 

зазнав, виконуючи обов’язок щодо вживання заходів до запобігання шкоді, 

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

Кодексу законів про працю України – перелік невичерпний); 

2) передбачені цивільним законодавством (визнання права, припинення 

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

припинення правовідносин, зміна правовідносин тощо). 

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

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

на примусове виконання обов’язку. 
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7. Самозахист трудових прав – це різновид індивідуальної форми 

захисту трудових прав працівників, врегульований нормами трудового права, 

правомірної, самостійної та ініціативної діяльності працівника щодо захисту 

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

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

їх наслідків. 

Основними особливостями самозахисту трудових прав як 

індивідуальної форми захисту є такі: 1) активні дії працівника для 

самозахисту; 2) існування специфічних ознак самозахисту; 3) специфічні 

способи і межі самозахисту; 4) об’єкти захисту – потенційно порушені чи 

порушені права працівника; 5) відсутність належного законодавчого 

закріплення самозахисту трудових прав працівників на рівні Кодексу законів 

про працю, проекту Трудового кодексу України; 6) недостатність 

теоретичного осмислення самозахисту трудових прав працівників і 

роботодавців; 7) відсутність чіткого тлумачення різниці між самозахистом та 

страйком; 8) неясність розмежування індивідуального і колективного 

самозахисту тощо. 

8. До специфічних ознак колективних форм захисту трудових прав 

працівника слід відносяться: 1) специфічні суб’єктів такого захисту; 2) 

похідний характер від індивідуальних відносин; 3) наявність специфічних 

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

інтересів двох сторін – одного колективного суб’єкта захисту і роботодавця 

або ж об’єднання роботодавців; 6) значна формалізованість їх проявів; 7) 

неповноцінність захисту – факультативна ознака, бо вона залежить від 

реформування трудового законодавства в зазначеній нами вище частині. 

9. Спеціальними принципами колективної форми захисту трудових 

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

працівників і роботодавців; 3) принцип солідарної відповідальності 

роботодавців за порушення трудових прав працівників. 
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Класифікація колективних форм захисту трудових прав працівників 

виглядає таким чином: 1) неюрисдикційна форма захисту (колективний 

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

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

порядку нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства 

уповноваженими державою органами; в) захист працівників органами, 

створеними для розгляду колективних трудових спорів (примирна комісія, 

трудовий арбітраж, Національна служба з посередництва та примирення та 

інші). 

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

колективного захисту трудових прав працівників: 1) безпосередньо трудовий 

колектив – наймані працівники (колективна форма захисту – самозахист у 

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

коли вона визначається законом як самостійна сторона, зокрема в межах 

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

уповноважені самостійно виступати у відносинах захисту; 4) примирно-

арбітражні органи (примирна комісія, трудовий арбітраж і специфічний 

суб’єкт – Національна служба з посередництва та примирення). Серед 

органів та осіб, які у відносинах колективного захисту трудових прав 

працівників виконують представницькі функції, можна визначити: 1) 

професійні спілки; 2) ради трудових колективів; 3) інші представницькі 

органи. 

11. Перевагами стану правового регулювання в досліджуваній 

колективній формі захисту трудових прав працівників є наступні: 1) 

демократичні тенденції розвитку професійних спілок, здійснення ними своїх 

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

законодавством основні важелі впливу профспілок на процес захисту 

трудових прав працівників; 4) здійснення гарантування трудових прав і 

обов’язків працівників з наданням комплексу повноважень професійним 
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спілкам; 5) головне і пріоритетне право профспілок та їх об’єднань – 

представляти і захищати права та інтереси членів профспілок. 

Недоліками стану правового регулювання захисту профспілками 

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

тих судів, право на звернення до яких надається професійним спілкам як 

представникам працівників; 2) за профспілками не закріплено право 

процесуального представництва; 3) відсутня колегіальність щодо прийняття 

рішення про проведення страйку; 4) профспілки не наділені правом 

законодавчої ініціативи; 5) відбувається знецінення ролі профспілок як 

суб’єкта в межах колективної форми захисту трудових прав працівників 

через недієве правове регулювання. 

12. Особливостями співвідношення індивідуальних та колективних 

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

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

норм; 2) втілюється у різних правових формах; 3) участь допоміжних 

суб’єктів у відносинах захисту трудових прав працівників; 4) послідовна 

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

чітке визначення і юридичний вплив реалізації суб’єктами досліджуваних 

форм захисту трудових прав працівників своїх трудо-правових повноважень. 

13. Відмінностями між кореспондуючими індивідуальним та 

колективним самозахистом є наступні: 1) наявність законодавчого 

регулювання колективного і відсутність такого для індивідуального 

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

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

бути негайно застосований працівником, а для страйку необхідна попередня 

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

законодавчо встановлені процедури визнання страйку незаконним, а для 

індивідуального самозахисту не визначено легітимних способів визнання 

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

самозахисту суб’єкт – працівник, а для колективного – уповноважені органи 
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та/або особи трудового колективу, безпосередньо трудовий колектив; 6) 

процедура реалізації колективного самозахисту більш громіздка, ніж 

індивідуального. 

Виокремлено такі відмінності індивідуальної форми захисту трудових 

прав працівників – судової і колективної форми – примирно-арбітражної: 1) 

для примирно-арбітражної форми характерний примирний характер – 

спрямованість на досягнення компромісу, в той час як спрямованість судової 

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

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

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

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

колективного трудового спору; 4) юридичне значення рішень примирної 

комісії носить рекомендаційний характер і якщо сторони колективного 

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

трудового арбітражу, однак процедури оскарження судового рішення 

процесуально є більш виписаними. 

14. Проблемами при співвідношенні примирно-арбітражної форми 

захисту трудових прав працівників з індивідуальною формою розгляду і 

вирішення індивідуального трудового спору є наступні: 1) неврівноваженість 

статусів фізичних і юридичних осіб при формуванні комісії з трудових 

спорів; 2) нечіткі критерії формування персонального складу і примирно-

арбітражних органів, і комісій з трудових спорів; 3) необґрунтовано 

звужується строк переговорів працівника з роботодавцем – в межах двох 

тижнів з дня звернення працівника він зобов’язаний провести переговори з 

роботодавцем і аж тоді звернутися до комісії з трудових спорів; 4) не 

передбачається принципу незалежності та неупередженості при розгляді 

спорів; 5) вимоги до рішень комісії, як і примирно-арбітражних органів, не 

чіткі; 6) невтілення посередництва в межах індивідуальної форми; 7) 

суб’єктивізм при формування примирних органів; 8) формальний підхід до 
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прийняття рішень комісією з трудових спорів, примирною комісією і 

трудовим арбітражем. 

15. Запропоновано запозичити такі елементи різних моделей 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників, які існують в ряді зарубіжних країн: 

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

вже застарілі українські трудові колективи, оптимізувала і активізувала б їх 

діяльність в межах як індивідуальних, так і колективних форм захисту 

трудових прав працівників; б) наявність послідовних етапів в межах 

індивідуальної і колективної форм захисту трудових прав працівників – 

погодження, попередження, примирення, обмеження практики масових 

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

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

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

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

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

формування кодексів практики (може в Україні здійснюватися Національною 

службою з посередництва і примирення); в) можливо використання і 

англійської моделі поетапності для примирно-арбітражної форми: 

розслідування (англ. inquiry), примирення (англ. conciliation), посередництво 

(англ. mediation) і арбітраж (англ. arbitration) (досвід Великобританії); г) 

запровадження системи участі працівників в управлінні підприємством поряд 

із наданням податкових пільг роботодавцю; ґ) запровадження 

адміністративної процедури вирішення індивідуальних трудових спорів; д) 

популяризувати прагнення до встановлення власних стандартів 

співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав 

працівників (досвід США); 

3) пострадянська модель: розгляд індивідуальних спорів 

спеціалізованими мировими суддями; 
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4) азійська модель: а) розширення прав професійних спілок; б) 

запровадження на підприємствах посади консультантів з питань соціального 

та трудового страхування; в) запровадження системи «спільних 

консультацій» працівників і роботодавців з питань, які безпосередньо 

зачіпають інтереси персоналу підприємства (досвід Японії); 

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

конфлікти інтересів та конфлікти права; б) потужне правове регулювання 

проведення страйків частині гарантій для страйкарів (досвід Польщі). 

16. Напрямами оптимізації співвідношення індивідуальних та 

колективних форм захисту трудових прав працівників, якими є наступні: 1) 

запровадження поняття «індивідуальний самозахист»; встановлення переліку 

грубих порушень роботодавця, за яких може застосовуватися самозахист; 

затвердження переліку випадків застосування самозахисту; 2) надання 

профспілці самостійного правового статусу в межах колективних трудових 

спорів; посилення в межах співвідношення індивідуальної та колективної 

форми захисту трудових прав працівників відповідальності профспілок за 

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

створення громадської адвокатури в межах профспілок; прийняття нового 

Закону України «Про трудові колективи»; 3) встановлення можливості після 

примирно-арбітражного порядку оскаржувати рішення до суду; оптимізація 

роботи судів, зменшення навантаження на суддів, створення спеціалізованих 

судів за прикладом Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, 

Австрії, Угорщини тощо; підвищення статусу рішень трудового арбітражу; 

варто встановлення високих вимог до моральних, ділових, професійних 

якостей членів примирної комісії і трудового арбітражу, обов’язковості 

вищої економічної чи юридичної освіти; врегулювання також меж участі 

трудового колективу у вирішенні соціально-економічних питань, 

передбачення порядку створення робочого органу із представників обох 

сторін; встановлення основної мети діяльності і примирної комісії, і 

трудового арбітражу (примирно-арбітражних органів) –врегулювання спору; 
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запровадження відповідальності у вигляді якогось розміру штрафу за 

ухилення від участі в примирній процедурі. Варто також переглянути 

положення, за яким примирна комісія приймає рішення за згодою сторін 

колективного трудового спору, затвердити вичерпний перелік обов’язків 

трудового арбітражу поряд з його правами; 4) створення комісії з трудових 

спорів на паритетній основі (представники від працівників і роботодавця 

порівну); зміна процедури прийняття рішень комісією з трудових спорів 

шляхом голосування більшості; залучення посередників з Національної 

служби посередництва та примирення до роботи в КТС та примирно-

арбітражних органах на постійній основі. 
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ДОДАТОК 2 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані 

узагальнення і висновки обговорювались на кафедрі муніципального права та 

адміністративно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. 

І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», а також 

були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Актуальні проблеми правового регулювання економічної безпеки 

(Присвячена 80-ти річному ювілею професора кафедри економіко-правових 

дисциплін Кухаренка Володимира Дмитровича)» (м. Київ,  2 жовтня 2013 р.), 

«Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні 

аспекти» (м. Дніпропетровськ, 22–23 листопада 2013 р.), «Право: історія, 

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

людини: Сучасний стан правового регулювання та перспективи його 

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

юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–

19 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми реформування системи 

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

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

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

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

10–11 березня 2016 р.), «Актуальні проблеми реформування системи 

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

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

 


