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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. В умовах глобалізації та розвитку трудового 

законодавства на перший план виходять охорона і захист прав суб’єктів 
трудових відносин. На забезпечення безпечних і здорових умов праці 
спрямована така сфера суспільних відносин, як охорона праці. Враховуючи 
сучасний стан правового регулювання охорони праці, потрібно звернути увагу, 
що в Україні наявні застаріле законодавство та довгий процес імплементації 
європейських стандартів в національне законодавство. 

Таким чином, враховуючи процес глобалізації у сфері охорони праці, 
визначилися основні пріоритети та напрями управління охороною праці, що 
визначають поєднання реформування господарського механізму з 
відповідними процесами в охороні праці, гарантованість реалізації прав та 
гарантій власника й працівника у сфері охорони праці, моніторинг потреб 
вдосконалення управління охороною праці, формування державної політики 
охорони праці та її реалізація супроводжуються низкою питань з регулювання 
відносин у сфері охорони праці. Тому державна політика в галузі охорони 
праці ґрунтується на головному принципі – пріоритетності життя та здоров’я 
працівників перед будь-якими результатами виробничої діяльності. Реалізація 
таких процесів здійснюється завдяки участі суб’єктів охорони праці на 
підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють покладені на них 
функціональні обов’язки. 

Окремі аспекти правового регулювання суб’єктів трудових 
правовідносин у сфері охорони праці досліджували такі вчені: В.М. Андріїв, 
Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. 
Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, С.В. Вишновецька, 
Ю.М. Гришина, А.А. Гробова, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, Ю.Ю. Івчук, 
М.І. Іншин, Г.А. Капліна, М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. 
Лукаш, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 
Ю.П. Орловський, В.В. Осокін, П.Д. Пилипенко, І.П. Пістун, С.М. Прилипко, 
О.І. Процевський, О.М. Роїна Я.М. Семчук, І.В. Сорока, О.В. Тищенко, 
В.О. Третьяков, Н.М. Хуторян, С.М. Черноус, В.І. Щербина, З.М. Яремко, 
О.М. Ярошенко та інші. 

Однак системного наукового дослідження проблем та шляхів 
удосконалення правового регулювання правового статусу суб’єктів трудових 
правовідносин у сфері охорони праці не здійснено. На сьогодні чітко не 
відображено коло прав та обов’язків суб’єктів трудових відносин у сфері 
регулювання охорони праці, недостатньо зрозумілими залишаються підходи 
до визначення категоріального апарату і місце суб’єктів у сфері охорони праці. 
Наведені аргументи доводять безсумнівну актуальність дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 
темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 
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стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 
в Україні норм міжнародного та європейського права». 

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 03 березня 
2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
розробка пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем правового 
регулювання правового статусу суб’єктів трудових правовідносин у сфері 
охорони праці. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед 
виконати такі завдання: 

− визначити плив глобалізації на реформування відносин у сфері 
охорони праці; 

− з’ясувати сучасний стан нормативно-правового регулювання охорони 
праці; 

− охарактеризувати інтереси суб'єктів соціально-трудових відносин у 
сфері охорони праці; 

− розкрити поняття та класифікацію суб'єктів охорони праці; 
− визначити особливості правового статусу працівника у сфері охорони 

праці; 
− визначити правовий статус та повноваження роботодавця у сфері 

охорони праці; 
− визначити проблеми нормативно-правового регулювання діяльності 

суб’єктів трудових відносин у сфері охорони праці; 
− розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення 

європейського досвіду щодо організації та діяльності суб’єктів охорони праці. 
Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері охорони 

праці. 
Предметом дослідження є правовий статус суб’єктів трудових 

правовідносин у сфері охорони праці. 
Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на 

застосуванні загального системно-структурного методу, основні елементи 
якого забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених 
завдань. В основі системи методології наукового аналізу суб’єктів охорони 
праці лежать такі методи: 1) діалектичний метод – сприяв визначенню 
правової природи суб’єктів охорони праці (підрозділи 1.2, 2.1,); 2) системний 
метод – за допомогою нього здійснено системне, повне та об’єктивне 
дослідження суб’єктів охорони праці (підрозділи 2.1–2.3); 3) логіко-
семантичним методом поглиблено понятійний апарат в означеній сфері 
(підрозділи 1.1, 1.2–2.3); метод моделювання дав змогу сформулювати 
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пропозиції щодо запозичення в Україну позитивного зарубіжного досвіду 
діяльності суб’єктів охорони праці (підрозділ 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертаційна робота є першим спеціальним комплексним дослідженням, в 
якому детально проаналізовано та поглиблено вивчено наявні у науці 
трудового права теоретичні розробки у сфері правового регулювання суб’єктів 
охорони праці і визначення їх правового статусу, в результаті чого визначено 
інноваційні напрями розвитку законодавства в умовах євроінтеграції. Це 
дозволило вивести низку нових науково обґрунтованих теоретичних положень 
і висновків, основними з яких є такі: 

уперше: 
− обґрунтовано позицію, що економічний механізм управління 

охороною праці повинен передбачати систему матеріальних заохочень для 
працівників, які дотримуються вимог охорони праці, не допускають порушень 
правил особистої та колективної безпеки, беруть участь у здійсненні заходів 
щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві; 

− встановлено, що правовий статус працівника, як суб’єкта у сфері 
охорони праці – це регламентоване та гарантоване державою правове 
становище, що складається з чіткого переліку прав та обов’язків (а також 
відповідальності за їх невиконання і недотримання), відповідно до яких 
працівник як суб’єкт охоронних правовідносин обирає та координує власну 
поведінку; 

− визначено систему гарантій роботодавця у сфері охорони праці, які 
поділяються на загальні та спеціальні, до загальних гарантій належать: 
1) право знати свої права і обов’язки; 2) можливість захисту порушених прав у 
суді; 3) оскарження у суді рішень органів державної влади, у тому числі 
спеціальних органів по нагляду за охороною праці; 4) можливість на 
відшкодування матеріальної чи моральної шкоди за рахунок держави, завданої 
неправомірним рішенням та інші. До спеціальних гарантій роботодавця 
належать: 1) обов’язок працівника, котрий вияв ініціативу звільнитися за 
власним бажанням, у випадку, якщо роботодавець не виконує законодавство з 
охорони праці, попередити його про це за два тижні; 2) право на 
відшкодування шкоди, заподіяної працівником, підприємству, установі чи 
організації внаслідок порушення правил та нормативів з охорони праці на 
виробництві; 

− окреслено коло проблем правового регулювання діяльності системи 
суб’єктів трудових відносин у сфері охорони праці є: 1) трактування 
визначення поняття охорони праці та галузі правового регулювання цієї сфери; 
2) відсутність інституту трудового права, який би в широкому його розумінні 
був спрямований на охорону праці і збереження життя і здоров’я працівників; 
3) правове регулювання забезпечення права на належні, безпечні та здорові 
умови праці здійснюється не лише нормами трудового права. З охороною 
праці тісно пов’язана також низка правових норм, що належать до інших 
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галузей права; 4) визначення обсягу та змісту інституту охорони праці; 
5) психологічний тиск на працівника у процесі виконання трудових обов’язків; 

удосконалено: 
− теоретичні та практичні підходи до розуміння поняття «нормативні 

акти про охорону праці», яке слід розглядати як правила, стандарти, норми, 
регламенти, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність 
правових норм, обов’язкових для виконання; 

− поняття суб’єкта соціально-трудових правовідносин у сфері 
виробництва й охорони праці, де суб’єктами соціально-трудових 
правовідносин у сфері виробництва й охорони праці переважно виступають 
фізичні або юридичні особи, які здійснюють діяльність, направлену на 
забезпечення та реалізацію норм із охорони праці; 

− класифікацію суб’єктів трудового права у сфері охорони праці, до 
яких належать: 1) на рівні держави: а) державні органи управління охороною 
праці; б) державні органи по нагляду і контролю за охороною праці; 2) на рівні 
підприємства: а) роботодавець ; б) служба з охорони праці; в) комісія з питань 
охорони праці; г) керівники відповідних структурних підрозділів 
підприємства; д) працівник; ж) професійні спілки, в особі виборних органів та 
представників; 

− класифікацію ознак суб’єктів охорони праці, до яких належать: 
1) особи (фізичні або юридичні), які здійснюють діяльність, направлену на 
забезпечення та реалізацію норм з охорони праці; 2) вони наділені 
правосуб’єктністю; 3) можуть бути учасниками правовідносин з охорони праці 
лише на підставі норм, визначених спеціальними нормативно-правовими 
актами; 4) мають домінуюче становище в системі учасників трудових 
правовідносин, оскільки вони представляють державу і реалізують політику у 
сфері охорони праці; 5) деякі суб’єкти можуть притягнути правопорушника до 
юридичної відповідальності; 6) мають чітко передбачені законодавством 
контрольні повноваження суб’єктів (органів державної влади та їх посадових 
осіб) щодо охорони праці; 7) їх діяльність носить безперервний характер (вони 
повинні постійно контролювати трудовий процес); 

дістали подальшого розвитку: 
− розуміння впливу нормативних вимог ISO 9000 на взаємозв’язок між 

рівнем охорони праці на підприємстві, установі чи організаці та якістю 
продукції; 

− теоретичні та практичні підходи до розуміння процесів реформування 
системи охорони праці, де держава створює належні умови для повної 
зайнятості працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі 
професії та роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-
технічного навчання, підготовки та перепідготовки робітників; 

− розуміння складових інституту охорони праці в системі трудового 
права України, як комплексного утворення, що включає відносини, по 
регулюванню та забезпеченню безпечних та здорових умов праці; 
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− теоретико-правова характеристика прав працівника у сфері охорони 
праці, які слід поділяти на загальні та спеціальні. До загальних прав 
працівника належать права, що притаманні всім працівникам без винятку. 
Щодо спеціальних прав, то це права, що відноситься до окремих категорій 
працівників. Виділяється чотири такі категорії, а саме: особи, які працюють у 
важких і шкідливих умовах праці, жінки, неповнолітні, особи із обмеженими 
можливостями чи особи з інвалідністю. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть 
бути основою для визначення специфіки правового регулювання суб’єктів у 
сфері охорони праці; 

– у правотворчій діяльності – в процесі підготовки змін і доповнень до 
нормативних актів, які регулюють правовий статус суб’єктів у галузі охорони 
праці, зокрема до чинного Кодексу законів про працю України та Закону 
України «Про охорону праці»; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 
дозволить удосконалити практичну діяльність щодо належного 
забезпечення правового регулювання суб’єктів трудових відносин у сфері 
охорони праці; 

– у навчальному процесі – у юридичних та інших навчальних закладах під 
час вивчення дисципліни «Охорона праці», при написанні підручників, 
монографій, науково-практичних посібників, розробці методичних 
рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу та при 
проведенні семінарських занять. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 
висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано 
та сформульовано здобувачем особисто. Автором особисто проведений 
аналіз літератури, визначена тема і завдання дослідження, зібраний 
морфологічний матеріал і здійснена його обробка. Самостійно 
сформульовані висновки і практичні рекомендації, написані й оформлені усі 
розділи дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Викладені в роботі основні 
теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі 
правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. Підсумки розробки досліджуваної у дисертації 
проблематики, отримані узагальнення і висновки були оприлюднені на таких 
науково-практичних конференціях: Актуальні проблеми реформування 
системи законодавства України (м. Запоріжжя, січень 2017 р.); Реформування 
національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети (м. Одеса, 
січень 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 
семи наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та 
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виданнях іноземних держав, а також двох тезах доповідей на вказаних 
наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації визначені її метою та завданнями. 
Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, які включають 
дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 191 сторінок, з них основного 
тексту – 165 сторінок. Список використаних джерел включає 160 найменувань 
і займає 16 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 
стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 
новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 
також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 
публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи соціально-економічних 
аспектів охорони праці» складається з трьох підрозділів та присвячений 
дослідженню глобалізації на реформування відносин у сфері охорони праці, 
сучасному стану нормативно-правового регулювання охорони праці, 
соціально-трудовим відносинам у сфері охорони праці. 

У підрозділі 1.1 «Вплив глобалізації на реформування відносин в сфері 
охорони праці» вказано, що процеси глобалізації економіки у поєднанні зі 
стрімким розвитком новітніх інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, призвели до радикальних змін у суспільстві, що отримали назву 
інформаційної революції. Система охорони праці не може ігнорувати 
відповідні зміни та повинна адекватно реагувати на виклики інформаційної 
епохи. 

Аргументовано, що серед засад глобальної стратегії охорони праці є 
розбудова та підтримка національної культури безпеки, впровадження 
системного підходу до управління охороною праці. У такій системі право на 
безпечне та здорове виробниче середовище має забезпечуватися на всіх рівнях. 
Уряди, роботодавці та працівники повинні брати активну участь у цьому 
процесі, володіючи визначеними правами та обов’язками, коли принцип 
профілактики є пріоритетним. Розбудова та підтримання культури безпеки 
передбачають використання всіх доступних засобів підвищення загальної 
обізнаності громадян щодо небезпеки та ризиків, способів запобігання їм або 
контролю. 

Констатовано, що усунення тарифних бар’єрів, зменшення державного 
втручання в економічну сферу та процеси глобалізації економіки спонукають 
підприємства, що прагнуть зайняти відповідний ринковий сегмент, постійно 
підвищувати власну конкурентоспроможність. Поміж факторів, що 
визначають конкурентоспроможність підприємства, необхідно виокремити: 
інноваційний потенціал, якість продукції, продуктивність. Саме ці фактори 
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стали об’єктом головної уваги діючих підприємств, що намагаються зберегти 
конкурентоздатність та вижити в умовах глобальної економіки. 

У підрозділі 1.2 «Сучасний стан нормативно-правового регулювання 
охорони праці» обґрунтовано, що нормативні акти про охорону праці – це 
правила, стандарти, норми, регламенти, положення, інструкції та інші 
документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. 
Встановлено, що ці акти можуть бути міжгалузевими або галузевими. На 
основі нормативних актів про охорону праці власники підприємств, установ, 
організацій або уповноважені ними органи розробляють та затверджують 
власні положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці. 

Резюмовано, що нормативно-правові акти у сфері правового 
регулювання охорони праці відповідним чином приведені у відповідність до 
міжнародно-правових джерел. У той же час стрімкі зміни сьогодення, суворі 
вимоги сучасності, пов’язані з переходом на нові етапи розвитку, вимагають 
невідкладних змін та вдосконалення існуючого нормативно-правового базису 
майже за всіма напрямами функціонування держави та життєдіяльності 
суспільства. 

Констатовано, що приведення національного законодавства у сфері 
охорони праці повинно здійснюється у три етапи: a) запровадження до 
національного законодавства основоположних принципів і прав у сфері 
трудових відносин; б) вдосконалення інституту охорони праці шляхом 
приведення його змісту у відповідність до спеціальних норм міжнародного 
законодавства; в) визначення особливостей охорони праці окремих категорій 
працівників згідно з вимогами міжнародних нормативно-правових актів. 

Зазначено, що механізм забезпечення законодавства про охорону праці 
починає працювати ще на етапі укладання трудового договору. Таким чином, 
норми з охорони праці у трудових договорах на території України сьогодні 
використовуються неповною мірою. Це зумовлено присутністю законодавчого 
забезпечення з охорони праці, з однієї сторони, та небажанням роботодавців 
встановлювати норми із забезпечення охорони праці в трудовому договорі – з 
іншої. 

У підрозділі 1.3 «Інтереси суб'єктів соціально-трудових відносин у сфері 
охорони праці» обґрунтовано, що визначення та встановлення безпечних та 
здорових умов праці є недостатнім. Адже їх необхідно захищати, створюючи 
надійний механізм функціонування та реалізації за допомогою визначеного 
кола суб’єктів охорони праці. Такий захист можуть гарантувати тільки 
належним чином сформовані органи та уповноважені особи підприємства, 
установи, організації, як суб’єкти охорони праці. 

Встановлено, що під суб’єктами соціально-трудових правовідносин у 
сфері виробництва й охорони праці переважно виступають фізичні або 
юридичні особи, які здійснюють діяльність, направлену на забезпечення та 
реалізацію норм із охорони праці. Для виокремлення суб’єктів соціально-
трудових правовідносин у сфері виробництва й охорони праці, виділяються 
притаманні ним специфічні ознаки, до яких слід віднести: 1) суб’єкти є 
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особами, які здійснюють діяльність, спрямовану на забезпечення та реалізацію 
норм у сфері охорони праці; 2) наділені правосуб’єктністю: правоздатністю 
(здатністю мати права та виконувати обов’язки) та дієздатністю (здатністю 
самостійно реалізовувати права та обов’язки у сфері охорони праці, 
створювати для працівників належні й безпечні умови праці); 3) суб’єкти 
можуть бути учасниками правовідносин щодо охорони праці лише на підставі 
норм, визначених спеціальними нормативно-правовими актами; 4) суб’єкти 
мають домінуюче становище у системі учасників трудових правовідносин – 
представляють державу та реалізують політику у сфері охорони праці; 
5) суб’єкти мають право притягнути правопорушника до юридичної 
відповідальності; 6) суб’єкти мають передбачені законодавством контрольно-
наглядові повноваження щодо охорони праці; 7) діяльність суб’єктів має 
безперервний характер (зобов’язані постійно контролювати трудовий процес). 

Відмічено, що при характеристиці юридичної та фізичної особи як 
суб’єкта соціально-трудових відносин у сфері виробництва й охорони праці 
необхідно враховувати й особливі риси, з виникненням яких реально суб’єкт 
набуває статусу у сфері охорони праці. Суб’єкти соціально-трудових відносин 
у сфері виробництва й охорони праці виступають особливими та 
специфічними учасниками трудових правовідносин, діяльність яких 
регламентовано нормами права і покликана регулювати правовідносини 
шляхом покладених повноважень, спеціального правового статусу. 

Розділ 2 «Загальна характеристика суб'єктів трудового права в 
сфері охорони праці» складається з трьох підрозділів та присвячений аналізу 
дефініцій та класифікації суб'єктів охорони праці, а також розкриттю їх 
особливостей правового статусу. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та класифікація суб'єктів охорони праці», 
аргументовано, що суб’єкти охорони праці виступають особливими та 
специфічними учасниками трудових правовідносин, діяльність яких 
регламентована нормами права та покликана регулювати правовідносини 
шляхом покладених повноважень та спеціального правового статусу. Основне 
завдання, котре ставиться перед цим видом суб’єктів, полягає в підтриманні 
законності та недопущенні порушення прав з боку учасників охоронних 
правовідносин щодо забезпечення належних та безпечних умов праці для 
виконання трудових функцій працівниками. Вказано, що суб’єкти охорони 
праці порівняно з іншими суб’єктами трудових правовідносин 
характеризуються специфічними ознаками, що притаманні лише їм. 

На підставі аналізу поняття «суб’єкт охорони праці» та притаманних 
лише їм ознак проведена класифікація суб’єктів охорони праці. Досліджуючи 
це питання в першу чергу необхідно звернутися до формально визначеної, але 
офіційно не закріпленої законодавчої класифікації суб’єктів охорони праці. До 
неї слід відносити: 1) на рівні держави: а) державні органи управління 
охороною праці (Кабінет Міністрів України; Державна служба України з 
питань праці; міністерства і інші органи центральної влади; місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування); б) державні органи по 
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нагляду і контролю за охороною праці (Державна служба України з питань 
праці; Державна інспекція ядерного регулювання України; Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій; Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів); 2) на рівні 
підприємства: а) власник (роботодавець) або уповноважений ним орган; б) 
служба з охорони праці; в) комісія з питань охорони праці; г) керівники 
відповідних структурних підрозділів підприємства; 3) на рівні громадського 
контролю: а) працівник; б) професійні спілки, їх об’єднання в особі виборних 
органів та представників (у разі відсутності профспілки – уповноважена 
найманими працівниками особа з питань охорони праці); в) уповноважений 
трудового колективу з охорони праці на підприємстві. 

У підрозділі 2.2 «Особливості правового статусу працівника в сфері 
охорони праці» зауважено, що правовий статус працівника як суб’єкта 
охорони праці характеризується основними елементами, такими як:1) трудова 
правосуб’єктність; 2) основні (статутні) трудові права й обов’язки; 
3) юридичні гарантії (загальні й спеціальні); 4) передбачена законодавством 
відповідальність за порушення трудових прав і обов’язків. Також 
наголошується на тому, що правосуб’єктність працівника як суб’єкта охорони 
праці містить два компоненти: правоздатність і дієздатність. Так, 
правоздатність – це не сума прав і обов’язків, а лише визнана законом 
здатність особи мати певні права й обов’язки, а дієздатність працівника як 
суб’єкта охорони праці визначається як здатність особи своїми діями набувати 
й реалізовувати суб’єктивні права та обов’язки, а також нести відповідальність 
за свої дії. 

Встановлено, що правовий статус працівника, як суб’єкта у сфері 
охорони праці – це регламентоване та гарантоване державою правове 
становище, що складається з чіткого переліку прав та обов’язків (а також 
відповідальності за їх невиконання і недотримання), відповідно до яких 
працівник як суб’єкт охоронних правовідносин обирає та координує власну 
поведінку. Наголошено на тому, що нормативно закріплені права працівника 
на охорону праці можна розділити на загальні та спеціальні. До загальних 
належать ті, які поширюються на всіх без винятку працівників. Суб’єктивне 
право являє собою міру юридичної можливості, яка від простої (звичайної) 
можливості відрізняється тим, що забезпечується юридичними обов’язками, 
покладеними на певну зобов’язану сторону, і охороною з боку держави. 
Спеціальні права працівника встановлюють додаткові права у сфері охорони 
праці для окремих категорій працівників. Виділяється чотири такі категорії, а 
саме: особи, які працюють у важких і шкідливих умовах праці, жінки, 
неповнолітні, особи зі особи із обмеженими можливостями чи особи з 
інвалідністю. 

У підрозділі 2.3 «Правовий статус та повноваження роботодавця в 
сфері охорони праці» акцентовано, що роботодавець, на відміну від 
працівника, є більш універсальним суб’єктом трудового права у сфері 
охорони праці, оскільки бере участь не лише у власне трудових відносинах 
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(індивідуальних), а й у колективно-трудових та інших правовідносинах, що 
тісно пов’язані з трудовими. На підставі аналізу вказано, що «роботодавець» 
- це юридична або фізична особа, яка володіє трудовою правосуб’єктністю 
та відповідно до законодавства на підставі укладення трудового договору 
використовує найману працю інших фізичних осіб. Наголошено на тому, що 
дієздатність роботодавця у сфері охоронних правовідносин збігається у часі 
з настанням правоздатності. 

Встановлено, що права та обов’язки є елементом правового статусу. 
Слід зазначити, що у роботодавця як учасника охоронних правовідносин 
здебільшого виникають лише обов’язки щодо забезпечення охорони праці, 
хоча права також визначаються законодавством. Також у роботодавця як 
суб’єкта охоронних правовідносин існує наявність відповідальності за 
невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків, а 
ступінь відповідальності залежить від тяжкості наслідків невиконаного 
обов’язку. Підсумовано, що обов’язок власника щодо забезпечення охорони 
праці включає в себе значний обсяг конкретних обов’язків, що обумовлено 
широким змістом права працівника на охорону праці. Аргументовано, що 
роботодавець залишається єдиним суб’єктом у сфері охорони праці, чиї 
гарантії не регламентовані на законодавчому рівні. Резюмовано, що права та 
обов’язки роботодавця у трудових відносинах безпосередньо здійснює лише 
роботодавець – фізична особа. Інші роботодавці здійснюють свої права через 
органи управління, визначені законодавством про працю, іншими законами, 
нормативно-правовими актами, установчими документами та локальними 
нормативно-правовими актами. 

Розділ 3 «Напрями оптимізації системи суб’єктів трудових 
правовідносин у сфері охорони праці» складається з трьох підрозділів та 
присвячений дослідженню вдосконалення правового регулювання системи 
суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони праці, а також позитивного 
зарубіжного досвіду у цій сфері для запровадження в Україні. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми нормативно-правового регулювання 
діяльності системи суб’єктів трудових відносин в сфері охорони праці, та 
шляхи їх вирішення» наголошено, що проблемами нормативно-правового 
регулювання діяльності системи суб’єктів трудових відносин у сфері охорони 
праці є: 1) трактування визначення поняття охорони праці та галузі правового 
регулювання цієї сфери; 2) відсутність інституту трудового права, який би в 
широкому його розумінні був спрямований на охорону праці і збереження 
життя і здоров’я працівників; 3) забезпечення права на належні, безпечні та 
здорові умови праці здійснюється не лише нормами трудового права. З 
охороною праці тісно пов’язана також низка правових норм, що належать до 
інших галузей права; 4) визначення обсягу та змісту інституту охорони праці; 
5) психологічний тиск на працівника в процесі виконання трудових обов’язків; 
6) високий рівень неофіційного працевлаштування в Україні; 7) масивність і 
застарілість нормативного забезпечення у сфері охорони праці. 
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Зазначається, що норми цього інституту охорони праці поширюються на 
всі відносини, пов’язані з використанням праці, що зумовлено соціальною 
політикою держави, в основу якої покладено пріоритет захисту життя і 
здоров’я людини. Тому його можна вважати універсальним інститутом 
трудового права, який регулює діяльність системи суб’єктів трудових відносин 
у сфері охорони праці. 

Наголошено на тому, що для забезпечення впровадження нормативних 
актів у сфері охорони праці, у тому числі і щодо діяльності системи суб’єктів 
трудових відносин у сфері охорони праці, а також поліпшення дієвості цих 
положень особливо важливою є гармонійна, скоординована й ефективна 
співпраця структур, задіяних у системі охорони праці, інтерактивна взаємодія 
з роботодавцями та працівниками, заходи щодо роз’яснення та поширення 
положень, які стосуються безпечної життєдіяльності працівника в умовах 
виробничого середовища. 

У підрозділі 3.2 «Удосконалення системи суб’єктів охорони праці у 
трудових відносинах» зазначено, що для вирішення проблеми, пов’язаної з 
високим рівнем неофіційного працевлаштування в Україні, варто посилити 
адміністративну і персональну відповідальність роботодавців, у кожному 
випадку виявлення випадків неофіційного працевлаштування людей, що 
потягло за собою нещасний випадок чи професійне захворювання. 
Зазначається, що на сьогодні чинне законодавство України нараховує 
близько семисот нормативно-правових актів, прийнятих як за часів СРСР, так 
і в період незалежності України, які закладають основи для провадження 
економічних методів управління охороною праці в Україні, започатковують 
мережу спеціалізованих центрів для експертизи технічного стану виробничих 
об’єктів. 

Аргументовано щодо необхідності запровадження солідарної 
відповідальності страхового фонду і роботодавця шляхом введення податку 
на травми. Отримані гроші можуть використовуватися для виплат 
працівникам або для підтримки досліджень в питаннях охорони праці. 
Існують ще два способи зниження виробничого травматизму: 
1) стимулювання працівників, щоб вони уникали травм (відповідно 
роботодавцям слід подбати про належну мотивацію працівників до 
безпечної праці). Позаяк не лише роботодавці, але й працівники повинні 
усвідомлювати, що і вони несуть відповідальність за виробничий 
травматизм, тому знання з безпеки та охорони праці їм необхідні для 
уникнення травм; 2) стимулювання підприємств шляхом встановлення 
знижок і надбавок до страхових тарифів з метою мінімізації професійних 
ризиків. 

У підрозділі 3.3 «Зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів 
охорони праці: напрями його запозичення для України» зазначено, що в 
більшості країн світу створені та функціонують спеціальні державні органи. Їх 
завданням є забезпечення реалізації законодавства з охорони праці, техніки 
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безпеки, видання відповідних правил і стандартів, координація роботи в 
державних органів та неурядових установах. 

Зазначено, що необхідним є перегляд усієї ієрархічної структури 
органів охорони праці в Україні. Так, удосконалення як державних, так і 
недержавних суб’єктів охорони праці дозволить зменшити виробничі 
ризики на підприємстві. У зв’язку з цим важливим напрямом діяльності 
України на нинішньому етапі є адаптація національного законодавства до 
законодавства Європейського Союзу з урахуванням досвіду деяких країн 
пострадянського простору. Особливе значення ця діяльність набуває у сфері 
законодавства про охорону праці. Тому чітка регламентація статусу та 
сфери діяльності кожного суб’єкта охорони праці гарантуватиме безпечні 
умов праці, гігієни та охорони здоров’я на виробництві. Проте 
впровадження прогресивних зарубіжних норм повною мірою не зможе 
підвищити належний рівень охорони праці, оскільки ця процедура значно 
більш залежна від дотримання з боку учасників охоронних правовідносин 
встановлених державою правил, нормативів та стандартів 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі 
вивчення загальновизнаних міжнародних стандартів, чинного національного 
й зарубіжного законодавства розкрити особливості правового статусу 
суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони праці. За результатами 
дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки. 

1. Суб’єктами соціально-трудових відносин у сфері виробництва й 
охорони праці треба розуміти сукупність державних та недержавних органів 
(уповноважених осіб підприємства, установи, організації), що покликані 
гарантувати та забезпечувати реалізацію законодавчо визначених норм та 
правил, спрямованих на попередження виробничого травматизму та 
професійних захворювань, здійснювати контроль за дотриманням 
законодавства про охорону праці. 

2. Інтереси суб'єктів соціально-трудових правовідносин у сфері 
виробництва та охорони праці є складною категорією. Зазначена сфера 
правовідносин включає досить широке поняття та категорії інтересу. Належні 
умови праці, зниження рівня виробничого травматизму, професійної 
захворюваності працівників мають не тільки соціальний, але і економічний 
ефект. Тому що результати охорони праці призводять до збільшення фонду 
робочого часу, підвищення ефективності використання устаткування, 
зменшення плинності працівників, зменшення витрат на пільги та компенсації 
за несприятливі умови праці, скорочення бюджетних видатків, пов’язаних з 
виробничим травматизмом та захворюваністю працівників. Зазначені фактори 
становлять основу соціально-економічних інтересів суб'єктів соціальних та 
трудових правовідносин у сфері виробництва й охорони праці. Значення 
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охорони праці полягає у сприянні росту ефективності суспільного 
виробництва через вдосконалення та поліпшення умов праці, підвищення 
рівня безпечності, зниження виробничого травматизму та професійних 
захворювань, збереженні трудових ресурсів, збільшенні сукупного 
національного продукту. 

3. Для забезпечення впровадження нормативних актів у сфері 
охорони праці, а також поліпшення дієвості цих положень особливо важливою 
є гармонійна, скоординована й ефективна співпраця структур, задіяних у 
системі охорони праці, інтерактивна взаємодія з роботодавцями та 
працівниками, заходи щодо роз’яснення та поширення положень, які 
стосуються безпечної життєдіяльності працівника в умовах виробничого 
середовища. Компетентним державним органам не вистачає комплексного 
підходу до нормативно-правового регулювання організації охорони праці та 
діяльності системи суб’єктів охорони праці у всіх сферах економічної 
діяльності і ці проблеми потрібно вирішувати найближчим часом. 

4. Основні ознаки суб’єктів трудового права у сфері охорони праці: 
вони є особами (фізичними або юридичними), які здійснюють діяльність, 
направлену на забезпечення та реалізацію норм з охорони праці; вони 
наділені правосуб’єктністю: правоздатністю і дієздатністю; можуть бути 
учасниками правовідносин з охорони праці лише на підставі норм, 
визначених спеціальними нормативно-правовими актами; мають домінуюче 
становище в системі учасників трудових правовідносин; можуть притягнути 
правопорушника до юридичної відповідальності; мають чітко передбачені 
законодавством контрольно-наглядові повноваження суб’єктів (органів 
державної влади та їх посадових осіб) щодо охорони праці; їх діяльність 
носить безперервний характер (вони повинні постійно контролювати 
трудовий процес). 

5. Під правовим статусом суб’єкта охорони праці слід розуміти 
регламентоване та гарантоване державою правове становище, що складається 
з чіткого переліку прав та обов’язків, відповідно до яких суб’єкт охоронних 
правовідносин обирає та координує власну поведінку. Тому правовий статус 
суб’єкта охорони праці є комплексним поняттям, якому притаманні 
характерні ознаки універсальності та системності. 

6. Правий статус працівника як суб’єкта охорони праці складається 
з таких елементів: трудова правосуб’єктність, основні (статутні) трудові 
права й обов’язки, юридичні гарантії (загальні й спеціальні), передбачена 
законодавством відповідальність за порушення трудових прав і обов’язків. 
Працівник є центральним суб’єктом правовідносин у сфері безпеки та гігієни 
праці, тому що саме з метою захисту його життя і здоров’я існують ці 
правовідносини. Нормативно закріплені права працівника на охорону праці 
можна розділити на загальні та спеціальні. У сфері охорони праці до змісту 
інституту охорони праці входять спеціальні норми, що встановлюють 
додаткові права у сфері охорони праці для окремих категорій працівників. 
Тому правовий статус працівника як суб’єкта у сфері охорони праці є 
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регламентованим та гарантованим державою правовим становищем, що 
складається з чіткого переліку прав та обов’язків, відповідно до яких 
працівник обирає та координує власну поведінку. 

7. Роботодавець за своєю природою є більш універсальним 
суб’єктом суспільних відносин, на відміну від працівника, у роботодавця 
існують права та обов’язки не тільки у власне трудових відносинах, а й у 
відносинах, що передують трудовим, а також у відносинах, що випливають з 
трудових, а також напряму у відносинах з державою із забезпечення охорони 
праці на виробництві. Права та обов’язки роботодавця можна поділити на 
такі, що стосуються виключно працівників із забезпечення і підтримання 
безпечних і здорових умов праці, за які він несе відповідальність як перед 
працівником, так і перед державою, а також існують права та обов’язки 
роботодавця перед державою, де роботодавець повинен створити належні 
умови праці і привести саме підприємство, установу чи організацію до 
відповідних стандартів з охорони праці, а також підтримувати їх протягом 
всієї діяльності. 

8. Нормативно-правове регулювання діяльності системи суб’єктів 
трудових відносин у сфері охорони праці в Україні здійснюється на трьох 
рівнях: конституційному, законодавчому та нормативному. Вказані 
нормативно-правові акти з питань правового регулювання діяльності системи 
суб’єктів трудових відносин у сфері охорони праці відповідним чином 
приведені у відповідність до міжнародно-правових джерел, що ратифіковані в 
Україні. Встановлено, що компетентним державним органам не вистачає 
комплексного підходу до нормативно-правового регулювання організації 
охорони праці та діяльності системи суб’єктів охорони праці у всіх сферах 
економічної діяльності і ці проблеми потрібно вирішувати найближчим часом. 

9. Вдосконалення діяльності системи суб’єктів трудового права у 
сфері охорони праці потребує додаткового нормативно-правового 
регулювання, як і діяльність органів, які наділені контрольно-наглядовими 
повноваженнями та мають право здійснювати дозвільні процедури, оскільки їх 
робота супроводжується численними порушеннями, що виявляються у процесі 
перевірок в порядку нагляду; негативним чином на стан законності у галузі 
охорони праці та безпеки виробництва впливають факти дублювання функцій 
органів, які здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства про 
охорону праці; зберігається проблема надлишкового адміністрування з боку 
держави, а заходи, що вживаються для оптимізації повноважень органів 
державної виконавчої влади, які виконують контрольно-наглядові функції, не є 
достатніми. 

10. Міжнародний досвід свідчить, що важлива роль у формуванні та 
реалізації державної політики у сфері охорони праці належить національним 
інспекціям праці. Існуюча в Україні система інспекцій праці не є ефективною 
та такою, що відповідає вимогам МОП, актуальним є завдання вивчення та 
запозичення зразків ефективної організації та діяльності інспекцій праці в 
економічно розвинених країнах світу. У більшості країн світу створені та 
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функціонують спеціальні державні органи. Їх завданням є забезпечення 
реалізації законодавства з охорони праці, техніки безпеки, видання 
відповідних правил і стандартів, координація роботи в державних органах та 
неурядових установ. Як засвідчує аналіз зарубіжного досвіду, необхідним є 
перегляд усієї ієрархічної структури органів охорони праці в Україні. Так, 
удосконалення як державних, так і недержавних суб’єктів охорони праці 
дозволить зменшити виробничі ризики на підприємстві. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Пікуль В.П. Правовий статус суб’єктів трудових правовідносин у 
сфері охорони праці. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. − 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей 
правового регулювання статус суб’єктів трудових правовідносин у сфері охорони 
праці. У роботі досліджено вплив глобалізації на реформування відносин в 
сфері охорони праці, проаналізовано сучасний стан правового регулювання 
окресленої сфери дослідження, виокремлено напрями його розвитку, здійснено 
класифікації суб’єктів трудових відносин у сфері охорони праці, визначено їх 
правову категорію. 

Охарактеризовано права та обов’язки кожного суб’єкта трудових 
відносин у системі охорони праці. З’ясовано роль державних органів у 
регулюванні відносин у сфері охорони праці. Виокремлено інтерес суб’єктів 
соціально-трудових відносин у сфері охорони праці. 

Встановлено проблеми правового регулювання статусу суб’єктів трудових 
правовідносин у сфері охорони праці, а також надано пропозиції щодо їх 
вирішення. Сформовано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду 
у досліджуваній сфері. 

Ключові слова: охорона праці, працівник, сфера охорони праці, 
суб’єкти охорони праці, трудова діяльність, безпека і гігієна праці, трудові 
відносини. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Пикуль В.П. Правовой статус субъектов трудовых правоотношений 

в сфере охраны труда. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 
обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена системному и обстоятельному анализу 
особенностей правового регулирования статус субъектов трудовых 
правоотношений в сфере охраны труда. В работе исследовано влияние 
глобализации на реформирование отношений в сфере охраны труда, 
проанализировано современное состояние правового регулирования 
обозначенной сферы исследования, выделены направления его развития, 
осуществлено классификации субъектов трудовых отношений в сфере 
охраны труда, определителе их правовую категорию. 
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Охарактеризованы права и обязанности каждого субъекта трудовых 
отношений в системе охраны труда. Выяснена роль государственных органов 
в регулировании отношений в сфере охраны труда. Выделены интерес 
субъектов социально трудовых отношений в сфере охраны труда. 

Установлено проблемы правового регулирования статуса субъектов 
трудовых правоотношений в сфере охраны труда, а также даны предложения 
по их решению. Сформировано направление заимствования положительного 
зарубежного опыта в исследуемой сфере. 

Обосновано, что систему гарантий работодателя в сфере охраны труда 
следует делить на общие и специальные. К общим гарантиям относятся: право 
знать свои права и обязанности, возможность защиты нарушенных прав в суде, 
обжалование в суде решений органов государственной власти, в том числе 
специальных органов по надзору за охраной труда, возможность на возмещение 
материального или морального вреда за счет государства, причиненного 
неправомерным решением, и другие. Специальные гарантии работодателя: 
обязанность работника, проявление инициативы уволиться по собственному 
желанию, в случае, если работодатель не выполняет законодательство по охране 
труда, предупредить его об этом за две недели, а также право на возмещение 
ущерба, причиненного работником, предприятию, учреждению или 
организации в результате нарушения правил и нормативов по охране труда на 
производстве 

Охарактеризовано признаки субъектов трудового права в сфере 
охраны труда: они являются лицами (физическими или юридическими), 
которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение и 
реализацию норм по охране труда; они наделены правосубъектностью: 
правоспособностью и дееспособностью; могут быть участниками 
правоотношений по охране труда только на основании норм, определенных 
специальными нормативно-правовыми актами; имеют доминирующее 
положение в системе участников трудовых правоотношений; могут 
привлечь правонарушителя к юридической ответственности; должны четко 
предусмотрены законодательством контрольно-надзорные полномочия 
субъектов (органов государственной власти и их должностных лиц) по 
охране труда; их деятельность носит непрерывный характер (они должны 
постоянно контролировать трудовой процесс). 

Определены направления заимствования положительного зарубежного 
опыта в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: охрана труда, работник, сфера охраны труда, 
субъекты охраны труда, трудовая деятельность, безопасность и гигиена 
труда, трудовые отношения. 
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ANNOTATION 
 

Pikul V.P. Legal status of subjects of labor legal relations in the sphere of 
labor protection. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 
12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the systematic and thorough analysis of the 
peculiarities of legal regulation of the status of subjects of labor legal relations in the 
field of labor protection. The paper examines the impact of globalization on the reform 
of relations in the field of labor protection, analyzes the current state of legal regulation 
of the outlined scope of the study, identifies the directions of its development, classifies 
the subjects of labor relations in the field of occupational safety, determines their legal 
category. 

The rights and obligations of each subject of labor relations in the system of 
labor protection are described. The role of state bodies in regulation of relations in the 
field of labor protection has been clarified. The interest of subjects of social and labor 
relations in the field of labor protection is singled out. 

The problems of legal regulation of the status of subjects of labor legal relations 
in the field of labor protection were established, as well as proposals were made for 
their solution. The directions of borrowing positive foreign experience in the 
investigated sphere have been formed. 

Key words: labor protection, worker, sphere of labor protection, subjects of labor 
protection, labor activity, safety and hygiene of labor, labor relations. 
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