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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження.  Розбудова української держави 

як соціальної та правової включає й питання визначення правового 

механізму, спрямованого на охорону праці працівників, можливість 

реалізувати ними право на належні, безпечні й здорові умови праці на 

підставі врахування приватних і публічних інтересів у досліджуваному 

інституті. Узагальнивши взаємопроникнення приватних і публічних 

інтересів у правовому інституті охорони праці, провівши ретельний аналіз 

законних інтересів у сфері праці й правовому механізмі встановлення 

безпечних умов праці, можна визначити науково обґрунтовану їх систему, 

а також окреслити концептуальні підходи щодо подальшого 

вдосконалення правового регулювання у сфері охорони праці.  

Інтерес виступає одним з основних рушійних сил поведінки людини 

у сфері праці, у правовому регулюванні охорони праці, при встановленні 

безпечних умов праці, у визначенні взаємовідносин між працівником та 

роботодавцем, запровадженні демократичних засад у виробничій сфері, 

підґрунтям створення умов безпеки виробництва тощо. Навколо саме 

складної категорії «інтерес» будуються різноманітні відносини в царині 

праці, спрямовані на його реалізацію, задоволення або захист, 

створюються правові підвалини для гарантування широкої низки 

соціально-економічних прав, у тому числі й конституційного права на 

працю та безпечні й здорові умови праці. 

Саме інтерес системно формує парадигму в царині праці, є 

підґрунтям напрацювання й створення загальнотеоретичних основ науки 

трудового права, а також системи понять і уявлень у сфері охорони праці, 

які властиві певному періодові розвитку цієї галузі. Інтерес впливає  майже 

на всі інститути трудового права, у тому числі й найважливіший із них – 

охорону праці, а також правові й організаційні складові створення 
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безпечних і здорових умов праці. Органічне, системне й всебічне 

поєднання публічного та приватного  інтересів  у  царині  праці  свідчить  

про  важливість  потреби у вдосконаленні правового регулювання  

складних відносин з охорони праці, у  чіткому визначенні та закріпленні  

прав та обов’язків працівника і роботодавця (щодо охорони праці), 

трудового колективу і керівника юридичної особи (щодо встановлення 

безпечних умов праці), органів нагляду та контролю тощо.   

Потрібно враховувати, що інтерес є елементом, який визначає весь 

правовий механізм, починаючи із встановлення правових норм, які 

регулюють суспільні відносини у сфері охорони праці та при здійсненні 

господарської діяльності, в яких інтерес може бути задоволений, та 

пошуку тих кореспондуючих прав та обов’язків суб’єктів трудових 

відносин (у тому числі і в частині охорони  праці), які формують власну 

дозволену поведінку працівника і роботодавця, або обов’язків інших осіб, 

виконання яких створить основу для реалізації інтересу. Категорія 

«інтерес»  є методологічним підґрунтям у взаємовідносинах між 

працівником і роботодавцем при визначенні змісту трудового договору, 

між трудовим колективом і власником при встановленні умов праці на 

підставі соціального партнерства й соціального діалогу. Особливо це є 

важливим при окресленні засад охорони праці та безпечних умов праці на 

підставі інтересів. Загальна категорія законних інтересів може бути 

представлена двома видами об’єктів, які в законодавчому полі мають дещо 

відмінні правові механізми їх реалізації, – це суб’єктивні права та 

охоронювані законом інтереси. Правові засоби реалізації останніх не 

мають забезпечувальних «обов’язків» із боку інших суб’єктів, хоча й 

можуть бути предметом захисту за допомогою засобів державного 

примусу. 
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Теоретичне значення категорії «інтерес» розкриває концептуальні 

засади більш глибокого і всебічного пояснення конкретних юридичних 

явищ у царині охорони праці, надає можливість узагальнення трудового 

законодавства й правореалізації при окресленні проблемних питань з 

охорони праці, а також при встановленні безпечних і здорових умов праці, 

порівнянні ефективності правового регулювання охорони праці з рівнем 

індивідуальної і суспільної правосвідомості та правової культури, 

визначенні напрямів впливу юридичної науки на практику й удосконаленні 

правового регулювання в царині охорони праці.  

Активне включення України в сучасний глобалізаційний та 

євроінтеграційний процес вимагає від науковців трудового права розробки 

нового концептуального підходу у правовому регулюванні охорони праці, 

виявлення та аналізу сучасних тенденцій розвитку комплексного 

законодавства з питань охорони  праці, безпеки й гігієни праці та 

виробничого середовища, пошуку інноваційних способів та засобів у 

вирішенні проблем правового забезпечення закріпленого у ст. 43 

Конституції України права кожного на безпечні і здорові умови праці на 

підставі співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому 

регулюванні охорони праці. Такий підхід сприяє розвитку демократичних 

засад у ході здійснення господарської діяльності, формує й наповнює 

новим змістом принципи трудового права,  такі як свобода об’єднання 

працівників та роботодавців; принцип рівності та взаємності прав та 

обов’язків працівників та організацій; право на проведення спільних 

консультацій та укладення колективних  договорів та угод тощо. 

Правове регулювання  охорони праці має постійно розвиватись і 

вдосконалюватись, оскільки розуміння її сутності й визначення змісту 

безпосередньо залежать від домінуючих у суспільстві правових і 

соціальних доктрин, а також темпів модернізації виробництва 
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(технологічного процесу), запровадження наукових досягнень, трансферу 

технологій тощо. На сьогодні Україна займає одне з останніх місць серед 

країн Європи і 90-те місце у світі за станом охорони праці, за кількістю 

нещасних випадків на виробництві та наявністю професійних захворювань. 

Однією з причин такого становища є дуже повільний темп зміни сталої 

технократичної доктрини охорони праці, що була сформована в першій 

половині минулого століття й базувалася здебільшого на фізіологічній 

безпеці працюючих. На порядку денному постає питання щодо розробки 

нових сучасних засад охорони праці, в основу яких мають бути системно 

покладені людино-центристські принципи й ризикоорієнтований підхід 

забезпечення безпеки і гігієни праці кожного працівника. 

Масове порушення правил і приписів з охорони праці, непоодиноке 

недотримання роботодавцями вимог законодавчих актів із безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища (слід зауважити, що ці акти нерідко 

потребують осучаснення й удосконалення) й залишковий принцип 

фінансування профілактичних заходів щодо охорони праці обумовлюють 

високий рівень травматизму серед працюючих, який негативно впливає не 

лише на стан здоров’я потерпілих на виробництві, а й на продуктивність 

праці, призводить до значних економічних втрат на виробництві. Така 

організація праці з боку роботодавців підриває економічну ефективність 

підприємств і не може бути основою для сталої стратегії розвитку як 

кожного з них, взятого окремо, так і всієї країни в цілому. 

Комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування 

сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація 

ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 

виробництві, що сприятиме сталому економічному розвиткові та 

соціальній спрямованості, збереженню та розвитку трудового потенціалу 
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України, є метою Загальнодержавної соціальної програми поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 рр.  

Задля досягнення цієї мети безсумнівну значимість має 

впровадження в Україні Програми гідної праці МОП для України на 2016–

2019 роки, яка є адекватною відповіддю на виклики глобалізації, зокрема в 

галузі охорони праці, і тому творче використання досвіду реалізації її 

завдань може підвищити ефективність правового регулювання трудових 

відносин у сфері забезпечення права на безпечні й здорові умови праці. 

Отже, однією з умов комплексного розв’язання вказаних проблем є 

стрімкий та якісний розвиток правового регулювання охорони праці, а  

виявлення тенденцій його розвитку є основною метою цього дослідження.   

Науково-теоретичну базу дослідження становлять наукові праці у 

сфері правового регулювання охорони праці таких відомих вчених-

правознавців у галузі трудового права, як: О. А. Абрамова, 

М. Г. Александров, С. А. Голощапов, О. Д. Зайкін, С. О. Іванов, 

А. Г. Касабова, Я. Л. Кисельов, Р. З. Лівшиць, Г. В. Муцинов, 

Н. О. Муцинова, А. Ю. Пашерстник, О. С. Пашков,  В. І. Семенков, 

О. В. Смирнов, О. І. Цепін та ін. 

В основу дисертаційної роботи покладені дослідження у зазначеній 

сфері таких українських вчених у галузі трудового права, як:  

Л. П. Амелічева, В. М. Андріїв, М. Й. Бару, Н. Б. Болотіна, В. Я. Бурак,  

В. С. Венедиктов, С. В. Вишновецька, І. О. Гуменюк, Г. С. Гончарова, 

В. В. Жернаков, О. С. Заржицький, І. В. Зуб, М. І Іншин,  П. О. Ізуїта, 

З. Я. Козак, І. Я. Кисельов, Д. М. Кравцов, Р. І. Кондратьєв, Т. А. Коляда, 

І. В. Лагутіна, С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, К. Ю. Мельник, 

О. В. Москаленко, О. М. Обушенко, О. Т. Панасюк, П. Д. Пилипенко, 

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

В. Г. Ротань, Б. С. Стичинський, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, 
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С. М. Черноус, М. М. Шумило, І. І. Шамшина, В. І. Щербіна, 

Ю. М. Щотова, О. М. Ярошенко й ін. 

Не применшуючи значення та наукової цінності вказаних наукових 

доробків, потрібно зауважити, що комплексне дослідження проблемних 

питань правового регулювання охорони праці, законодавчої техніки, 

виявлення та аналіз сучасних тенденцій розвитку комплексного 

законодавства у сфері права на безпечні і здорові умови праці в умовах 

глобалізації та євроінтеграції ще не проводилося. Не було також 

системного дослідження співвідношення приватних і публічних інтересів у 

правовому регулюванні охорони праці. 

Розробка проекту нового Трудового кодексу України також сприяє 

проведенню трудоправового дослідження, спрямованого на оновлення 

положень вітчизняного законодавства про охорону праці (на підставі 

врахування різноманітних інтересів суб’єктів трудового права), які 

потребують змін та удосконалення, приведення їх у відповідність до 

міжнародних стандартів охорони праці, в тому числі й до вимог директив 

Європейського Союзу. 

Усе вищезазначене й обумовлює актуальність та необхідність 

обраної теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана у Східноукраїнському національному 

університеті імені В. Даля відповідно до теми кафедри правознавства 

юридичного факультету «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства 

та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права», 

затвердженої на період з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2016 р., Переліку 

перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженого постановою Президії 

Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. за 
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№86/11, а також Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 

2011−2015 роки, затвердженим постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. за №14.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вдосконалення доктрини охорони праці, її правового регулювання на 

підставі врахування приватних і публічних інтересів при встановленні 

безпечних і здорових умов, виявлення й аналіз тенденцій розвитку 

законодавства України про охорону праці, встановлення його відповідності 

вимогам законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці, 

обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо подальшого поліпшення і 

змін чинного національного законодавства.  

Дослідження поставленої мети зумовило потребу вирішення 

відповідних дослідницьких задач: 

− установити основні риси і значення категорії «інтерес» у 

правовому регулюванні охорони праці; 

− охарактеризувати співвідношення приватних і публічних інтересів 

у правовому регулюванні охорони праці і при визначенні її безпечних 

умов; 

− показати місце й роль державної політики у сфері охорони праці як 

поєднання інтересів суб’єктів трудового права; 

− розглянути правові підвалини стратегії розвитку трудового 

законодавства в царині охорони праці на підставі міжнародного досвіду; 

− розкрити юридичну природу охорони праці як соціально-правового 

явища, у процесі її розгляду охорону праці в широкому й вузькому 

розумінні; 

− висвітлити суттєві ознаки поняття «охорона праці» як інституту 

трудового права;  
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− опрацювати зарубіжний досвід у досліджуваній сфері, виокремити 

основні стандарти в цьому напрямку; 

− сформулювати авторський підхід до категорії «інтерес» як 

елемента правового механізму регулювання трудових відносин; 

− узагальнити роль централізованого й локального регулювання у 

сфері охорони праці в умовах інноваційного  розвитку; 

− уточнити термінологію інституту охорони праці; 

− довести необхідність перегляду вітчизняної концепції охорони 

праці у світлі Програми Гідної праці МОП і теорії професійного ризику; 

− визначити особливості історичного розвитку стандартизації у сфері 

охорони праці в Україні; 

− окреслити проблемні моменти правового регулювання 

правовідносин з охорони праці та виробити пропозиції та рекомендації їх 

розвитку; 

− виявити і проаналізувати основні тенденції розвитку правового 

регулювання охорони праці 

− з’ясувати сутність методів правового регулювання інституту 

охорони праці в сучасних умовах; 

− обґрунтувати пропозиції з удосконалення чинного законодавства 

про охорону праці та проекту Трудового кодексу України з питань 

забезпечення безпечних і здорових умов праці; 

− здійснити фундаментальний аналіз практики захисту публічних і 

приватних інтересів у сфері праці Європейським судом з прав людини. 

Об’єктом дослідження є суспільно-трудові відносини реалізації 

конституційного права людини на працю й на безпечні і здорові умови 

праці. 

Предметом дослідження є співвідношення приватних і публічних 

інтересів у правовому регулюванні охорони праці. 
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Методи дослідження. Методологічним підґрунтям наукового 

дослідження є сукупність таких методів і прийомів наукового пізнання, як: 

діалектичний, логіко-семантичний, формально-логічний, історико-

правовий, системно-структурний, структурно-логічний, порівняльно-

правовий та ін. Діалектичний метод задіяно для поглиблення понятійного 

апарату інституту охорони праці, визначення сутності й особливостей 

правового регулювання трудових відносин з охорони праці на підставі 

співвідношення приватних і публічних інтересів (розділ 1). Формально-

юридичний метод застосовано для аналізу існуючої системи правових 

норм, які регулюють охорону праці, що в комплексі з методом логічного 

аналізу дозволило виявити тенденції правового регулювання в зазначеній 

сфері (розділи 2, 3). Для виокремлення етапів розвитку в Україні 

стандартизації у сфері охорони праці послужив історико-правовий метод 

наукового пізнання (підрозділ 3.5). Застосування порівняльно-правового 

методу допомогло запропонувати рекомендації щодо запозичення 

європейського досвіду з метою вдосконалення законодавства України про 

охорону праці (підрозділ 2.1).  

У процесі написання дисертаційної роботи стали в нагоді результати 

наукових досліджень загальної теорії держави і права, трудового, 

міжнародного, конституційного, екологічного права та інших правових 

галузей, а також праці зарубіжних учених-юристів. 

Основні положення й висновки дисертації ґрунтуються на приписах 

Конституції України, міжнародно-правових актів, на аналізі чинного 

законодавства про охорону праці, й на практиці його застосування, на 

досягненнях наук трудового й екологічного права, інших галузей 

юридичної науки України й держав Європейського Союзу. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше у 

вітчизняній правовій науці всебічно й комплексно досліджено проблеми 
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співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні 

охорони праці, виявлено тенденції його розвитку, вирішено завдання щодо 

гармонізації законодавства України в досліджуваній царині з нормами ЄС 

у сфері права на безпечні і здорові умови праці.  

На підставі проведеного дослідження в роботі сформульовано низку 

нових положень, висновків, пропозицій, які й виносяться на захист: 

уперше: 

− досліджено співвідношення приватних і публічних інтересів у 

правовому регулюванні охорони праці; 

− аргументовано стратегію й концептуальні підходи імплементації 

міжнародно-правових актів, законодавства ЄС з питань безпеки й гігієни 

праці й окреслено шляхи системного вдосконалення національного 

законодавства про охорону праці з урахуванням приватних і публічних 

інтересів; 

− сформульовано авторський підхід до інтересу як елемента 

правового механізму регулювання трудових відносин;  

− виявлено і проаналізовано такі тенденції розвитку 

централізованого державно-правового регулювання охорони праці, як: а) 

наближення національного законодавства з охорони праці до міжнародних 

і європейських стандартів у сфері безпеки, гігієни праці і виробничого 

середовища шляхом уніфікації термінів і понять; б) екологізація норм 

інституту охорони праці; в) розвиток норм охорони праці під впливом 

концепції гідної праці; г) удосконалення правових норм про честь, гідність 

і ділову репутацію працівника в рамках інституту «охорона праці»; д) 

розвиток норм у сфері охорони праці що стосуються підтримки 

підприємництва (мікропідприємництва, малого і середнього 

підприємництва); е) розвиток норм щодо стандартизації у сфері 
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забезпечення безпечних і здорових умов праці; є) посилення ролі 

колективно-договірного регулювання трудових відносин з охорони праці; 

− науково обґрунтовано принцип, на якому повинна базуватися 

державна політика України в галузі охорони праці, а саме поліпшення 

стану безпеки праці (охорони праці) на базі Програми гідної праці МОП в 

Україні на 2016−2019 роки, який слід передбачити в Законі України «Про 

охорону праці»;  

− обґрунтовано, що в період гармонізації законодавства України з 

міжнародними стандартами та стандартами ЄС у сфері безпеки, гігієни 

праці і виробничого середовища, коли активно здійснюється уніфікація 

законодавчої термінології, треба у главу XI «Охорона праці» чинного 

КЗпП України внести нову статтю, у якій закріпити дефініції таких понять, 

як гігієна, безпека праці й виробниче середовище (як синонім поняття 

«охорона праці»), тобто умови та чинники, що впливають або здатні 

впливати на здоров’я та безпеку працівників, тимчасових працівників, осіб, 

які працюють на умовах цивільно-правової угоди про працю, відвідувачів 

та будь-яких інших осіб на робочому місці; 

− доведено, що професійний ризик − це поєднання ймовірності 

виникнення небезпечної події чи впливу(-ів) та можливості настання 

істотної травми чи погіршення здоров’я, які можуть бути зумовлені такою 

подією чи впливом (-ами); 

− зроблено висновок про необхідність внесення до змісту будь-якого 

колективного договору на стадії його укладання обов’язку  учасників 

соціального діалогу вживати заходи з охорони праці, спрямовані на 

забезпечення гідної праці; 

− сформульовано юридичне визначення поняття «стандартизація у 

сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці», під якою слід 

розуміти встановлення у державному масштабі, а також у рамках 
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міжнародних організацій єдиних норм і вимог, що пред’являються до 

робіт, послуг, до вироблених сировини, напівфабрикатів, матеріалів, до 

виробничих процесів, товарів та ін.; 

 − запропоновано з метою фінансово - кредитної підтримки 

державою малого, середнього й мікропідприємництва при проведенні 

профілактичних заходів з охорони праці гарантувати роботодавцям право 

на отримання спеціальних кредитів від Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на здійснення таких заходів. У 

випадку успішного виконання останніх кредити повинні перетворюватись 

на безповоротні субсидії; 

− здійснено фундаментальний аналіз практики захисту 

Європейським судом з прав людини публічних і приватних інтересів осіб у 

сфері праці й установлення безпечних умов праці шляхом застосування 

принципу пропорційності при розгляді справ про звільнення, а також про 

порушення законодавства з охорони праці; 

− установлено, що державною політикою у сфері охорони праці 

мають визначатись основні стратегічні напрямки вироблення правового 

механізму,   серед яких особливе значення мають питання співвідношення 

приватного й публічного інтересів, також запровадження ідеї верховенства 

права у правовому регулюванні охорони праці.  

Удосконалено: 

− вчення, що стосується організаційно - правових форм в сфері 

охорони праці; 

− перелік організаційно-правових форм охорони праці (що включає: 

(а) медичні огляди (обстеження) працівників; (б) їх навчання щодо 

дотримання норм охорони праці; (в) атестацію робочих місць за умовами 

праці; (г) державну експертизу умов праці; (д) забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту; (е) санітарно-побутове 
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та лікувально-профілактичне обслуговування працівників), слід розширити 

такими формами, як (а) стандартизація у сфері охорони праці; (б) оцінка 

професійних ризиків та аудит з охорони праці; (в) облік і розслідування 

нещасних випадків на виробництві; 

− класифікацію етапів розвитку стандартизації у сфері охорони 

праці, починаючи з 1968 р. й до сьогодення, з виокремленням 4-х періодів 

такого розвитку: перший (1968 – 1972 рр.), за якого стандартизація у цій 

сфері за часів СРСР вперше стала повноцінною частиною 

загальнодержавної системи стандартизації; другий (1973 – 1991 рр.) 

відзначився створенням у СРСР першої у світі Системи стандартів безпеки 

праці; третій (1992 – 2002 рр.) характеризується прийняттям Закону 

України «Про охорону праці», декрету Кабінету Міністрів України «Про 

стандартизацію і сертифікацію»; четвертий (2003 – сучасний період) – 

активно розробляються і затверджуються національні стандарти на базі 

міждержавних та європейських стандартів, що поширюються на процес 

оцінки роботодавцями професійних ризиків та управління гігієною та 

безпекою праці; 

− питання теорії трудового права, що стосуються визначення й 

класифікації принципів охорони праці; 

− пояснення необхідності доповнити новий Трудовий кодекс 

окремою главою «Охорона праці», в якій сформулювати основні принципи 

правового регулювання охорони праці; 

− обґрунтування доцільності розроблення загальнонаціональної 

політики в царині охорони праці й програми її розвитку; 

         − аргументацію, що застосування принципу пропорційності при 

розгляді прав про звільнення Європейський суд з прав людини поширює 

на декілька рівнів відносин у сфері праці, а саме: працівника та держави; 

працівника та роботодавця; працівника та інших працівників – шляхом 
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визначення при цьому, чи були дотримані вимоги всіх складових цього 

принципу.  

Набули подальшого розвитку:  

− твердження, що основною тенденцією розвитку правового 

регулювання охорони праці є його трансформація від захисних заходів у 

бік профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних 

захворювань, інакше кажучи, трансформація компенсаційної моделі 

управління охороною праці в сучасну систему управління професійними 

ризиками, що дозволить реалізувати превентивні підходи до збереження 

здоров’я працівників на виробництві та скоротити всі види витрат, 

пов’язаних з негативними умовами праці. Адже профілактика є більш 

ефективною й менш витратною порівняно з лікуванням і реабілітацією 

потерпілих на виробництві; 

− рекомендація про поділ інституту охорони праці на такі 

підінститути, як «техніка безпеки» й «виробнича санітарія». Нині існує 

цілий масив недавно прийнятих норм з охорони праці (правила організації 

робочого місця, оцінювання вірогідності настання професійних ризиків, 

зниження їх рівня чи унеможливлення), які за логікою не можна віднести 

до названих підінститутів. Ці норми належить згрупувати у 2 нових 

підінститути інституту охорони праці: «ергономіка» і «професійні 

ризики»; 

− теза, що за допомогою використання в сукупності принципів 

єдності і диференціації як методів правового регулювання охорони праці в 

умовах глобалізації та євроінтеграції можливе досягнення оптимального 

поєднання застосування загальних правових норм зі спеціальними 

правовими нормами з охорони праці. 

− пропозиція стосовно доповнення КЗпП України та проекту 

Трудового кодексу України нормами, що закріплюють обов’язок 
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роботодавця протидіяти моббінгу (психологічному тиску або 

переслідуванню), що впливає на морально-психологічний стан працівника;  

− переконання, що існує потреба в розробленні та запровадженні в 

життя на робочих місцях учасниками соціального діалогу гендерно-

чутливих програм, які  охоплювали б такі питання охорони праці, як 

дискримінація за ознакою статі, психологічне переслідування, сексуальні 

домагання (як окремі додатки до колективного договору, що стануть 

реальним правовим шляхом подолання цих негативних явищ, 

принижуючих честь, гідність та ділову репутацію працівника).  

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в 

дисертаційному дослідженні положення та висновки у сукупності можуть 

бути використані: 

− у науково-дослідній сфері – для подальшого вирішення 

теоретичних та практичних проблем правового регулювання охорони 

праці; 

− у правотворчості – з метою вдосконалення чинного законодавства 

про охорону праці та розробки нових нормативно-правових актів 

Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством 

юстиції України, Комітетом з питань Європейської інтеграції та іншими 

органами, які здійснюють гармонізацію законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу; 

− у навчальному процесі – під час написання науково-практичних 

посібників з адаптації законодавства, підготовки підручників і практикумів 

з курсів «Трудове право України», «Охорона праці», при викладанні відпо-

відних навчальних дисциплін; 

− у сфері міжнародного співробітництва – в діяльності урядових та 

інших делегацій, постійних представників України в ЄС та в інших 
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європейських інтеграційних структурах щодо охорони прав і свобод 

громадян. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

й одержані висновки обговорені і схвалені на засіданнях кафедри 

правознавства Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, а також оприлюднені на наукових і науково-практичних 

конференціях: «Шляхи формування національної інноваційної системи та 

удосконалення інноваційного законодавства» (м. Харків, 2011 р.); 

«Актуальні проблеми надання юридичної допомоги в Україні: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (м. Харків, 2011 р.); «Правове життя 

сучасної України» (м. Одеса, 2012 р.); «Розвиток законодавства про працю 

і соціальне забезпечення» (м. Харків, 2012 р.); «Актуальні проблеми 

трудового права та права соціального забезпечення» (м. Запоріжжя, 2012 

р.); «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку 

державності та права»  (Одеса, 2012 р.); «Актуальні питання 

інтелектуальної власності та інноваційного розвитку» (м. Харків, 2012 р.); 

«Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних 

умовах державотворення» (м. Харків, 2012 р.); «Правове забезпечення 

соціальної сфери» (м. Одеса, 2013 р.); «Трудове законодавство: шляхи 

реформування» (м. Харків, 2013 р.); «Правові засоби забезпечення та 

захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Луганськ,  

2013 р.); «Актуальні питання розвитку правової держави в умовах 

сучасного становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 

2014 р.); «Єдність і диференціація трудового права та права соціального 

забезпечення» (м. Харків, 2014 р.); «Юридичні факти в системі правового 

регулювання» (м. Київ, 2015 р.); «Сучасні проблеми трудового права  та 

пенсійного законодавства» (м. Харків, 2015 p.); «Адаптація до права ЄС 

регулювання економіки України в сучасних умовах» (м. Харків, 2015 р.).  
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Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображено: в 

одній монографії, 20 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 

України; 5 наукових статтях у зарубіжних виданнях, а також у тезах до 17 

наукових повідомлень, оприлюднених на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань, предмета 

дослідження дисертація складається зі вступу, з чотирьох розділів, що 

містять дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел 507 

(найменувань). Основного тексту –   411 сторінок. Загальний обсяг 

дисертації становить  464 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ  ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНИХ 

І ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

1.1. Інтереси як елемент правового механізму регулювання 

трудових відносин 

Перехід до ринкових відносин (у тому числі і в царині праці) і 

запровадження новітніх організаційно-правових форм здійснення 

господарської діяльності, що відбувається в Україні, впливає як на всю 

правову систему в цілому, так і на окремі її галузі й інститути, особливо на 

такий важливий інститут, як охорона праці. Сучасні економіко-правові 

перетворення у виробничій сфері та глобалізація економічних процесів (у 

тому числі й в Україні) ставлять на порядок денний питання щодо 

реформування відносин з охорони праці й безпечних умов праці 

працівників, урегульованих нормами трудового права.  

Будь-яка праця є запорукою створення матеріальних цінностей та 

економічного добробуту суспільства, разом з тим у процесі виробничої 

діяльності або надання тих чи інших послуг – вона є джерелом негативного 

впливу за якого існують ризики заподіяння шкоди працівникові, випадків 

травматизму або виникнення професійних захворювань, а в окремих 

випадках - навіть втрати працездатності тощо. При цьому необхідно 

зауважити, що запорукою зменшення ризику нещасних випадків на 

виробництві є функціонування й правова регламентація такого важливого 

інституту, як охорона праці, що всебічне поліпшення й полегшення умов 

праці працівників є одним із найважливіших завдань будь-якої сучасної 

спільноти, держави (яка ставить життя, здоров’я й особу людини на перше 
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місце), роботодавця (для якого одержання прибутку стоїть поряд із 

процвітанням держави, турботою про працівників та ін.).  

Потрібно акцентувати увагу на тому, що в царині розгалуженої  

системі  прав  людини  фундаментальним і головним є  конституційне 

право  на  працю,  зміст та вагомість  якого  набувають нових обертів і 

значущості   з огляду на   розвиток демократичних засад у державі та 

виробничій сфері,  розбудову   громадянського суспільства тощо.   

Запровадження на теренах нашої країни  ідеї  соціальної   держави на 

підставі верховенства права, прагнення   України інтегруватись  у   

світовий  виробничий і правовий простір є підґрунтям щодо визначення та 

розробки  відповідних  підходів у царині охорони праці й створення 

безпечних умов праці,   вдосконалення способів правового регулювання й 

гарантій  права  на працю, права на охорону та на безпечні умови праці.   

При цьому виникає потреба у реформуванні законодавства про 

працю в цілому, і зокрема щодо охорони праці на підставі врахування й 

правового визначення  балансу інтересів  конкретного  працівника (на 

конкретному підприємстві або в установі, організації), профспілкових 

організацій та інших об’єднань працівників, певного трудового колективу 

та суб’єкта господарювання,  держави (й державних інституцій) та 

конкретних регіонів, громадянського  суспільства, конкретного 

роботодавця та об’єднань роботодавців тощо.  

Поділяємо точку зору П. С. Пацурківського, який слушно зазначає, 

що  специфіка нинішньої правової дійсності щодо питань реалізації 

соціально-економічних прав, на яку спрямоване правопізнання, полягає в 

тому, що в ній нерозривно переплелися катастрофічні й ренесансні засади, 

тенденції відмирання старого та утвердження нового. У межах людського 

духу, юриспруденції як одного з його проявів вони схрестились як 

різноспрямовані світоглядні вектори, народжуючи безліч найгостріших 
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психологічних, моральних та правових колізій і дисонансів [250, c. 5]. 

Саме такий підхід є методологічною основою для вдосконалення 

законодавства про охорону праці, визначення того, що інтерес системно 

формує парадигму в царині праці, розроблення загальнотеоретичних основ 

науки трудового права, а також напрацювання системи понять і уявлень у 

сфері охорони праці, які властиві певному періоду розвитку цієї галузі. 

Правове регулювання  охорони праці повинно постійно розвиватись і 

вдосконалюватись, оскільки розуміння її сутності й визначення змісту 

безпосередньо залежать від домінуючих у суспільстві правових і 

соціальних доктрин, а також темпів модернізації виробництва 

(технологічного процесу), запровадження наукових досягнень, трансферу 

технологій тощо. Останнім часом у сфері охорони праці як виключно 

важливій галузі трудових відносин окреслилися нові тенденції, що 

потребують ґрунтовного осмислення й урахування [166, c. 203].  Це 

знаходить своє відбиття у взаємовідносинах між працівником і 

роботодавцем при визначенні змісту трудового договору, між трудовим 

колективом і власником при встановленні безпечних і здорових умов праці 

на підставі соціального партнерства й соціального діалогу, розвитку 

сучасної науки, врахуванні публічних і правних засад у правовому 

регулюванні, та врахуванні індивідуальних і колективних інтересів при 

прийнятті нормативно-правових актів у царині праці тощо. 

За даними Міжнародної організації праці (далі - МОП), у світі від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щорічно 

гинуть близько 2,2 млн осіб. Близько 270 млн людей отримують травми і 

ще 160 млн страждають на короткочасні й тривалі захворювання з причин, 

пов’язаних з роботою. За оцінками МОП, загальні втрати від нещасних 

випадків і погіршення здоров’я становлять приблизно чотири відсотки 

світового валового внутрішнього продукту [253, c. 61-62]. 
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В Україні (за винятком тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини території у зоні проведення 

антитерористичної операції) лише упродовж 2015 року  зафіксовано 4254 

нещасні випадки, пов’язані із виробництвом. Кількість потерпілих від 

нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, становила 4444 особи (із 

них 1162 жінки). На виробництві загинуло 325 осіб, у тому числі 29 жінок 

[110]. 

Згідно з даними Державної служби статистики, в Україні за 2012 рік 

кожний десятий потерпілий на виробництві втратив працездатність і став 

інвалідом [409, c.8]; за даними за 2013 рік – кожний дев’ятий [410, c.8]; за 

даними за 2014 рік - кожний восьмий [411, c.8]; за даними 2015 року – 

кожний десятий [412, c.8]. Отже, на жаль, рівень безпеки праці на 

виробництві останнім часом дійсно знижується по всій Україні. Такі 

негативні явища виникають у тому числі через недосконале законодавство 

з охорони праці, ігнорування з боку роботодавців приписів і положень 

законодавства щодо створення безпечних умов праці тощо. 

Більшість роботодавців розглядають витрати на охорону праці як 

резерв для зменшення виробничих затрат, тому заходи щодо забезпечення 

безпечних та здорових умов праці фінансуються за залишковим 

принципом, унаслідок чого значна частина працюючих навіть не 

забезпечена найнеобхіднішими засобами індивідуального захисту [463, с. 

119]. Така ситуація, на жаль, має місце, з одного боку, через певні 

зловживання осіб, відповідальних за охорону праці, а з другого - 

недосконалість законодавства з охорони праці, нехтування при його 

розробці інтересами працівників тощо. 

Невипадково Уповноважена Верховної Ради України з прав людини 

наголошує, що в національному законодавстві існують певні юридичні та 

адміністративні недоліки з питань безпеки та гігієни праці стосовно 
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створення й уведення в дію узгодженої національної системи реєстрації 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і 

повідомлень про них. 

У спеціальній літературі зазначається, що в Україні за сучаcних умов 

непоодинокими є приховування нещасних випадків на виробництві (що 

спричинили втрату працездатності працівника) задля уникнення 

системного, всебічного їх розслідування та, як наслідок, понесення 

покарання роботодавця.  

При цьому мають місце неповне та упереджене їх розслідування (без 

залучення представників від колективу та відповідних фахівців),  спроби 

перевести їх у розряд таких, що не пов’язані з виробництвом, ігнорування 

приписів нормативно-правових актів у зазначеній сфері. Таким чином, у 

межах державної статистики віддзеркалюється лише четверта частина всіх 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (що 

спричинили втрату працездатності), які виникають на підприємствах (в 

установах, організаціях) України. Показники відношення нещасних 

випадків на виробництві, які закінчились смертельним наслідком, до таких, 

що не пов’язані з виробництвом, розкривають дуже небезпечну тенденцію, 

при збереженні якої Україна може перетворитися чи не в єдину державу у 

світі, в якій на виробництві реєструються тільки нещасні випадки зі 

смертельним наслідком. Крім того, віднесення зазначених нещасних 

випадків, особливо нещасних випадків зі смертельним наслідком, до таких, 

що не пов’язані з виробництвом, залишає без належного матеріального 

відшкодування десятки тисяч травмованих, а також сім’ї загиблих, які з 

утратою годувальника залишаються здебільшого фактично без засобів до 

існування. Про це, зокрема, свідчать матеріали численних скарг сімей 

загиблих на виробництві до Федерації профспілок України та їх звернення 

до судових органів України.  
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Статистика щодо професійних захворювань на виробництві (яка 

спричинила втрату працездатності) і аварійних ситуацій на виробництві не 

згрупована у державних щорічних статистичних бюлетенях, тому вона має 

відомчий (МОЗ та Міністерства надзвичайних ситуацій України, далі - 

МНС) характер і, як правило, не доводиться до широкого відома [232, с. 

29]. Із такою ситуацією не можна миритись, навпаки, їй слід запобігати. 

Таким запобіжником має стати вдосконалення нормативно-правових актів 

з охорони праці, підвищення юридичної відповідальності тощо.     

Слід погодитись з А. Я. Петровим, який переконливо доводить, що за 

сучасних умов вкрай потрібною є розробка нової концептуальної правової 

моделі з питань охорони праці та механізму створення належних умов 

праць, вдосконалення понятійного апарату (категорії, терміни, 

визначення). При цьому не можна не вказати, що від того, як розуміється 

те чи інше правове явище, який зміст вкладається у правове поняття чи 

наукову категорію, залежать визначення та структура законів і підзаконних 

нормативно-правових актів [253, c. 62]. Причому вдосконалення й 

систематизація законодавства з охорони праці мають проводитись з 

урахуванням міжнародного досвіду, за стандартами, визначеними 

Європейським Союзом (далі – ЄС). 

Безумовно, не можна ігнорувати і власний позитивний досвід щодо 

створення безпечних умов і здорових умов праці. Щодо цього невипадково  

ст. 35 Статуту МОП регламентує, що кожна країна, яка є її членом, 

повинна прагнути до ратифікації та виконання Конвенцій з урахуванням 

соціально-економічної та політичної ситуації, національної правової 

системи, традицій і звичаїв [388]. 

З. Я. Козак наводить переконливі аргументи на користь того, що 

розуміння й визначення охорони праці серед вітчизняних представників 

науки трудового права є різноплановим і сьогодні має тенденцію відходу 
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від її традиційного тлумачення, що сформульоване у минулому столітті, 

виключно як сукупності заходів і засобів, спрямованих на забезпечення 

безпеки і гігієни праці. Зміни відбуваються в напрямі: визнання людини 

квінтесенцією у системі організації охорони праці, а тому остання, 

забезпечуючи охорону здоров’я працюючої людини, повинна враховувати 

всі її особливості; цілісного, системного і комплексного підходу в 

організації охорони праці, що ґрунтується на превентивних засадах; 

виявлення, оцінки, прогнозування й попередження професійного ризику у 

нерозривній єдності з персоніфікацією його впливу щодо конкретної 

людини [161, с. 160]. Така позиція має становити основу комплексного 

реформування законодавства з охорони праці й  поліпшення правового 

регулювання на підставі категорії «інтерес», взаємодії його публічних і 

приватних складових. 

На розвиток попередньої тези В. С. Венедіктов [248, с. 76] правильно 

і справедливо  зауважує, що створення надійної та розгалуженої системи 

охорони праці в нашій державі ставить на порядок денний питання щодо 

розробки ефективного правового  механізму, який допоміг виявити 

загрози, ризики та інші негативні фактори, заклав підвалини  системного 

моніторингу, розробки і реалізації конкретних заходів, які були б 

спрямовані на зниження та запобігання негативному впливу виробничого 

середовища на працівників.  У цій площині велике значення має 

державний нагляд за охороною праці, який повинен здійснюватись з таких 

підстав: ретельна перевірка тих підприємств (установ, організацій), на яких 

мають місце найпоширеніші види ризику; спрямування та координація 

наглядових заходів на виробництвах, де зафіксовано високий рівень 

нещадних випадків, травматизму та професійних захворювань: звернення 

уваги на юридичних осіб, звідки постійно надходять скарги й звернення 

працівників про відсутність належних умов праці та ігнорування приписів 
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з охорони праці; сприяння розвитку діяльності профспілкових організацій, 

створення сучасної системи управління охороною праці. 

І такі підходи вже визначаються в законодавстві, де констатується, 

що комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування 

сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація 

ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 

виробництві, що сприятимуть сталому економічному розвиткові та 

соціальній спрямованості, збереженню та розвиткові трудового потенціалу 

України, є метою Загальнодержавної соціальної програми поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 рр. 

[281, c. 1199]. Разом з тим необхідно зазначити, що ця програма має  

декларативний характер і не містить конкретних заходів щодо 

реформування законодавства з питань охорони праці.  

Викладене вище яскраво свідчить, що на порядку денному в 

сучасних умовах правової системи України постають питання щодо  

теоретичної   та   практичної   значущості  проблематики   для  

співвідношення приватних і публічних інтересів щодо охорони праці на 

підставі наукових досліджень, напрацювання відповідної парадигми. Під 

час виконання працівником професійних обов’язків та при ігноруванні 

приписів з охорони праці й нехтування інтересами різних суб’єктів 

трудового права безліч разів повторювалися стандартні стереотипні 

виробничі ситуації, які призводять до нещасних випадків і травматизму, 

професійного захворювання і втрати працездатності, що створює напругу в 

суспільстві, сприяє збільшенню кількості інвалідів та непрацездатних осіб, 

які потребують піклування з боку держави і суспільства. Запобіжником 

такої ситуації є розробка парадигми співвідношення приватних і публічних 

інтересів як системи найбільш загальних вихідних і важливих 

обґрунтувань у царині охорони праці та встановлення безпечних умов 
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праці, яка визначає її концептуально-методологічний підхід до постановки 

і системного вирішення проблемних питань з охорони праці. При цьому 

зазначені інтереси мають об’єктивний характер і впливають на подальше 

вдосконалення законодавства. 

Слід погодитись із науковою думкою  Р. О. Стефанчука, який звертає 

увагу на те,  що  інтерес  за  своєю  сутністю  є поняттям об’єктивним, 

оскільки існує незалежно  від інших обставин. Разом з тим він (інтерес)  

має бути спрямований на задоволення   суб’єктивної   потреби   конкретної 

особи (у тому числі і в сфері праці), а тому через процес  усвідомлення  

набуває  ознак  суб’єктивного [390, с. 107]. Так, наприклад, дисципліна 

праці й охорона праці повинні забезпечуватися створенням із боку 

роботодавця необхідних організаційно-правових умов і заходів для 

нормальної високоефективної і безпечної роботи, творчим та свідомим 

ставленням до праці, методами переконання та змістового навчання 

охорони праці, а також заохоченням за сумлінну працю та дотримання 

норм з охорони праці. З другого боку, обов’язок і справа честі кожного 

працівника підприємства (установи, організації) - додержання Конституції 

та інших актів законодавства України, сумлінне виконання своїх 

службових обов’язків і приписів з охорони праці, ініціативність і творчість 

у роботі, дотримання трудової дисципліни й обов’язок повідомляти 

керівника у разі порушення норм щодо безпечних умов праці.  

Не випадково трудове законодавство України як демократичної, 

правової і соціальної держави ставить найбільш важливою метою захист 

прав і інтересів громадян, реалізацію їх соціально-економічних прав і 

свобод, у тому числі й конституційного права на працю, на безпечні й 

нешкідливі умови праці тощо.  

Необхідно підтримати  наукову позицію, яка ґрунтується на тому, що 

за умов демократизації суспільства, яка визначає вектор розвитку держави 
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(та компетенцію й статус учасників трудових правовідносин), групи 

інтересів стали підґрунтям впливу на суб’єктів трудового права, здатними 

суттєво впливати на динаміку і зміст політичних та економічних процесів. 

Різноманітне переплетіння й функціонування різних груп інтересів, які 

шукають шляхи впливу на процес ухвалення рішень і на переорієнтацію 

владних структур відповідно до інтересів самих своїх членів, стає 

чинником повсякденного політичного життя та перетворень економічних 

процесів. Групи інтересів – це надзвичайно динамічний і водночас 

найбільш ефективний елемент інституційної структури суспільства, який 

швидко реагує на все те, що відбувається в ньому. Інтереси відіграють 

ключову роль у структуризації сучасних суспільних систем і у визначенні 

параметрів трансформаційних зрушень. Спрямованість і характер дії тих 

чи інших інтересів мають визначальний вплив на вибір пріоритетів 

національної моделі розвитку, а рівень їх представництва і форми 

самоорганізації можна розглядати як найважливіші сукупні критерії оцінки 

якості розвитку демократичних процесів у суспільстві [362, с.3-5, 11].  

Особливо це важливо у виробничій сфері, у взаємовідносинах між 

працівниками і роботодавцями та іншими суб’єктами трудового права, де 

питання охорони праці мають пріоритетне значення, а життя і здоров’я 

працівників є одним з основних напрямів діяльності керівника 

підприємства тощо.  

Важливість наукового осмислення особливостей інституціоналізації  

груп інтересів у царині праці (де питання охорони праці пронизують усі 

інші інститути трудового права й регулюються широкою низкою 

нормативно-правових актів) поясняються системними суспільно-

політичними та економічними змінами, що відбуваються в сучасній 

Україні в цілому та виробничій сфері зокрема (функціонування різних 

видів власності, запровадження різних організаційно-правових форм 
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здійснення господарської діяльності, демократизація взаємовідносин між 

працівниками й роботодавцями та ін.), суб’єктами яких виступають 

суспільство і держава, працівники і роботодавці, профспілки й органи 

нагляду і контролю, різноманітні юрисдикційні органи з розгляду 

індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів) тощо. 

Тривалий час, майже всі роки незалежності нашої держави, 

погіршується стан справ з питань охорони праці. Роботодавці з осторогою 

ставляться до осіб, які не мають відповідного стажу та досвіду. Молодих 

фахівців приходиться перенавчати у всьому, витрачаючи на це зайвий час 

та додаткові фінансові засоби. При цьому підготовка працівників з такою 

специфікою проводиться без урахування інтересів та потреб виробництва 

тощо. Серед нагальних проблем, які треба вирішувати вже зараз як на 

науковому рівні, так й у практичній площині, - усунення неузгодженості 

стандартів національної освіти у зазначеній сфері з європейськими 

стандартами в царині охорони праці. Потрібні новітні інноваційні 

програми, зміни контролю в системі якості освіти, нові спеціальні 

програми розвитку академічного й виробничого середовища, системи 

підготовки навчання кадрів у сфері охорони праці та правового й 

організаційного забезпечення безпечних умов праці з урахуванням 

інтересів усіх суб’єктів трудового права. 

Слід погодитись із позицією О. Мельничук, яка з’ясувала  сутність  

публічного  та  приватного  інтересів на підставі  їх системного  поєднання  

та втілення в нормах права  у  забезпеченні  права  людини. Ця дослідниця 

наводить переконливі аргументи на користь того, що  наукова категорія  

«інтерес»  має неабияке теоретичне  та практичне значення у правовому 

регулюванні, вважається   загальнонауковою   і   фундаментальною 

[217, c.116].  Такий підхід є методологічно правильним та зваженим 

особливо з питань забезпечення низки фундаментальних соціально-
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економічних  прав працівників (у тому числі й права на працю, на охорону 

на праці та безпечні і здорові умови праці тощо).   А це можливо  у процесі 

поєднання  приватних та публічних інтересів (різних суб’єктів трудового 

права), які дають змогу, з  одного  боку, визнавати і захищати право 

кожного працівника на реалізацію зазначених прав (визначити взаємні 

права та обов’язки сторін трудових відносин з питань охорони праці та 

безпечних умов праці), а з другого – гарантувати можливість їх реалізації  

усім громадянам, які реалізують своє право на працю шляхом укладення 

трудового договору (контракту), можливість визначити принципи й засади 

охорони праці в усьому  суспільстві, на всіх підприємствах (в установах, 

організаціях) незалежно від виду власності, галузевого підпорядкування та 

організаційно-правової форми здійснення господарської діяльності, без 

будь-яких дискримінаційних проявів.  

Таке органічне, системне й усебічне поєднання публічного та 

приватного  інтересів  у  царині  праці  свідчить  про  важливість  потреби в 

удосконаленні правового регулювання  складних відносин з охорони праці, 

у  чіткому визначенні та закріпленні  прав та обов’язків працівника і 

роботодавця (щодо охорони праці), трудового колективу і керівника 

юридичної особи (щодо встановлення безпечних умов праці), органів 

нагляду та контролю тощо.  Такий підхід надає можливість  здобуттю та 

системному отриманню згідно з певними й необхідними планами і 

програмами з охорони й безпеки праці відповідних знань, умінь, навичок, 

які зменшуватимуть виробничий травматизм і безпеку виробництва з 

урахуванням напрямку господарювання, незалежно від відомчої 

належності юридичної особи та організаційно-правової форми здійснення 

господарської діяльності. Зазначене в остаточному підсумку становитиме 

підґрунтя гарантування соціально-економічних прав працівників,  

сприятиме гармонійному розвитку конкретної  людини, гармонізуватиме 
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відносини між працівниками і роботодавцями, сприятиме розбудові 

соціальної, демократичної, правової  держави, розбудові громадянського 

суспільства на підставі загальновизнаних людських цінностей і стандартів 

у царині охорони праці й соціального партнерства.                                                                                  

Запровадження засад соціального партнерства, втілення в життя 

засад соціального діалогу, який інституціонально визначить 

взаємовідносини  «влада – зацікавлені групи» («роботодавці – працівники 

– держава - суспільство», «центральні інтереси – регіональні інтереси», 

«колективні інтереси – індивідуальні інтереси» тощо), запровадження 

цивілізованого, демократичного їх характеру та функціонування, 

підвищення репрезентативності останніх і ефективності їх взаємодії одна з 

неодмінних умов формування правової держави та підґрунтя економічного 

зростання й реалізації соціально-економічних прав громадян. Без 

урахування  різноманітних груп інтересів у виробничій сфері неможливий 

економічний розвиток держави в цілому й окремого підприємства 

(установи, організації) зокрема, неможливо системно та всебічно 

врегулювати відносини в царині праці (особливо в частині охорони праці в 

умовах функціонування ринкової економіки).  

При цьому в ході реформування трудового законодавства держава 

вимушена, з одного боку, йти шляхом забезпечення його відповідності 

ринковим умовам (зменшення впливу державних інституцій у 

взаємовідносинах між роботодавцем і працівниками), а з другого – активно 

захищати своїх громадян, працівників підприємств (установ, організацій) 

від тих можливих соціальних негараздів, що виникають у процесі 

лібералізації трудового законодавства, функціонування ринкової 

економіки зменшенням фінансових витрат на заходи щодо охорони праці. 

Таке подвійне взаємообумовлене завдання держава покликана вирішувати 

головним чином шляхом модернізації норм трудового права, 
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запровадження сучасних засад щодо охорони праці, втілення в 

законодавство з охорони праці світових соціальних стандартів тощо.  

Будучи самостійною галуззю національного права, трудове право за 

нинішніх умов стає ефективним засобом розробки сучасних 

концептуальних теоретичних положень стосовно взаємовідносин між 

суб’єктами трудового права з питань охорони праці, а також оновлення 

всієї низки норм у сфері праці й безпечних умов праці відповідно до 

міжнародних і європейських стандартів, а також конституційного 

положення, що людина є найвищою соціальною цінністю.  

Зазначена галузь права повинна стати могутнім бар’єром на шляху 

розвитку негативних наслідків, викликаних умовами ринку та збільшенням 

виробничого травматизму й професійних захворювань на підприємствах (в 

установах, організаціях). Особливо це буде ефективним, коли 

законодавство з охорони праці вдосконалюватиметься на підставі 

врахування інтересів суб’єктів трудового права й суспільства в цілому.  

Незважаючи на суттєві зміни, що відбулися у царині правового 

регулювання соціально-трудових відносин та охорони праці в умовах 

ринкових перетворень, продовжує існувати чимало складних проблем, які 

потребують якнайшвидшого вирішення. Так, не опрацьовано багато 

теоретичних питань, що стосуються змісту конституційного права на 

працю, визначення правового статусу суб’єктів трудового права щодо 

встановлення безпечних умов праці з урахуванням запровадження ідеї 

соціального партнерства та соціального діалогу, ролі профспілкових 

організацій та ролі держави у регулюванні відносин у сфері охорони праці, 

з’ясування організаційно-правових механізмів взаємодії суб’єктів 

трудового права в досліджуваній сфері, систематизації широкого кола 

законодавства про охорону працю, розробки додаткових правових гарантій 

щодо охорони праці окремим категоріям громадян, які не здатні 
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конкурувати на ринку праці, додаткових заходів (у тому числі й 

фінансового характеру) щодо охорони праці та ін. 

Глобальні перетворення сучасного світу, зумовлені піднесенням 

статусу особи в соціальній сфері, гуманізацією суспільних відносин з 

охорони праці, все частіше сприймаються в контексті становлення нових 

поглядів і підходів, нових способів комунікації й встановлення умов праці, 

що визначають правила взаємовідносин між суб’єктами при встановленні 

безпечних умов праці й підвищення рівня охорони праці на усіх 

підприємствах (в установах, організаціях).  

Виходячи з тієї ролі, яка відводиться у праві людині (а в трудовому 

праві - працівникові), її правам і свободам, юридична наука взагалі та 

наука трудового права зокрема мають бути готовими сформулювати 

принципово інші підходи до права, до гарантій реалізації прав у царині 

праці, які мають відповідати міжнародним стандартам.  

Мова йде про його сприйняття не об’єктно та відірвано від учасників 

правових комунікацій (як зовнішнього правопорядку, сукупності норм, 

правовідносин тощо), а суб’єктно: розуміння права як сфери, в якій 

розкриваються й реалізуються правові якості людини, її інтереси, 

формується особистість, а реформування законодавства в трудоправовій 

сфері здійснюється з урахуванням приватних і публічних інтересів.  

При такому сприйнятті точкою відліку в правовій системі координат 

має бути не правова норма або інший зовнішній стосовно самої людини 

прояв, а сам суб’єкт права, в першу чергу працівник – людина праці, яка 

створює матеріальні й духовні цінності, запроваджує інноваційні підходи 

та новітні технологічні процеси на виробництві тощо. Таке сприйняття 

права передбачає докорінну переробку низки існуючих юридичних 

конструкцій [377, с.6-7]. Такий підхід є надзвичайно важливим при 

досліджені питання щодо визначення приватних і публічних інтересів у 
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такому інституті, як охорона праці, оскільки саме в ньому виявляється 

захисна функція трудового права, визначаються правові механізми щодо 

безпечних умов праці, окреслюються напрями та межі реалізації 

конституційного права на працю, формуються обов’язки роботодавця в 

частині забезпечення безпечних умов праці, запроваджуються й 

забезпечуються засади загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, виявляються та визначаються складові соціальної держави 

Україна тощо. 

Як справедливо зазначає  В. О. Процевський, в умовах ринкової 

економіки у процесі реформування трудового законодавства необхідно 

враховувати певні тенденції, а саме: працівник як носій природної 

здатності до праці залишився без засобів виробництва. Замість цього він 

отримав можливість вільно розпоряджатися своєю здатністю до праці; 

вільно обирати рід діяльності, професію, спеціальність і роботодавця, або 

вільно погоджуватися на всі пропозиції відносно реалізації 

конституційного права на працю. Так економічний зв’язок носіїв праці і 

засобів виробництва, що в сукупності становили продуктивну силу 

соціалістичного суспільства, був розірваний. Відсутність власних засобів 

виробництва, але наявність свободи застосування людиною здатності до 

праці об’єктивно обумовили виникнення двох явищ, характерних для 

капіталістичного способу виробництва: ринок праці і свобода трудового 

найму. 

Ринкова економіка, на відміну від планової, виявила нові або 

практично загострила дві сутнісні ознаки найманої праці: перша – 

змінилося ставлення до змісту організації та управління трудовою 

діяльністю з боку наймача робочої сили – роботодавця; і друга – змінилося 
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співвідношення розподілу результатів праці між роботодавцем і 

працівником. 

Але в обох випадках залишилися присутність і зацікавленість 

держави, бо громадяни як члени суспільства мають бути захищені 

державою (ст. 3 Конституції України). Тому організація та управління 

виробництвом, у якому використовується праця найманих працівників, 

здійснюється з урахуванням вимог трудового законодавства як продукту 

волі держави, а розподіл результатів праці хоча і має обумовлений 

свободою трудового найму договірний характер, але держава встановлює 

мінімальний розмір оплати праці найманих працівників, який є 

обов’язковим для роботодавців [340, c.27-28]. Безумовно, у роботодавця й 

працівника у наведених випадках виникають різні інтереси. Роботодавець 

прагне отримати максимальні прибутки, зменшити різноманітні виплати 

працівникам, скоротити соціальну складову (яка притаманна трудовим 

відносинам), мінімізувати фінансові й організаційні витрати на охорону 

праці й безпечні умови праці, самостійно здійснювати розпорядження 

фінансовими ресурсами, обмежити вплив профспілкових організацій у 

встановлені умов праці та ін. У свою чергу,  працівник має за мету 

отримання більшої заробітної плати й збільшення соціальних гарантій і 

компенсацій, він зацікавлений у дотриманні заходів щодо охорони праці й 

гарантування безпечних умов праці (які базуються на сучасних 

досягненнях і наукових напрацюваннях), підвищення ролі та значення 

трудового колективу тощо. 

Інтереси і обов’язки держави, яка визначається соціальною й 

правовою, є такими: держава встановлює правові механізми забезпечення 

соціально-економічних прав, визначає правову політику з питань охорони 

праці й безпечних умов праці, вживає заходів щодо відповідальності 

роботодавців, які грубо порушують законодавство про працю  та про 



41 
 

  

охорони праці, тощо. Урешті-решт держава встановлює державні соціальні 

гарантії на підставі законів або інших нормативно-правових актів у сфері 

охорони праці,  визначає мінімальний розмір оплати праці для працівників 

і прожитковий мінімум, окреслює коло гарантійних та компенсаційних 

виплат працівникам, визначає правовий механізм відшкодування шкоди у 

разі порушення правил з охорони праці та безпечних умов праці, визначає 

засади загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання тощо.  

Державні соціальні стандарти встановлюються з метою визначення 

механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій 

громадян, закріплених Конституцією України. Державні соціальні 

стандарти - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами 

соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються 

рівні основних державних соціальних гарантій. Державні соціальні 

стандарти і нормативи встановлюються з метою: визначення механізму 

реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян, 

закріплених у Конституції України; визначення пріоритетів державної 

соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних 

благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації тощо. 

На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних 

соціальних гарантій: мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за 

віком, інших видів соціальних виплат і допомоги. Державні соціальні 

стандарти обов’язково враховуються при розробці програм економічного і 

соціального розвитку [275]. Визначення стандартів має неабияке значення 

в інституті охорони праці та встановленні безпечних умов праці, їх не 

можна звужувати та скорочувати, вони повинні враховувати наявність 

приватних і публічних інтересів. 
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Невипадково в рішенні  Конституційного Суду  України   від 22 

травня 2008 р. № 10-рп/2008 наголошується, що «звуження змісту та 

обсягу прав і свобод людини і громадянина», шляхом прийняття нових 

законів або внесення змін до чинних законів за ст. 22 Конституції України 

не допускається. Конституційний Суд України у Рішенні від 22 вересня 

2005 р. № 5-рп/2005, визначив, що «конституційні права і свободи 

гарантуються і не можуть бути скасовані (частина друга), при прийнятті 

нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина третя). 

Скасування конституційних прав і свобод - це їх офіційна (юридична або 

фактична) ліквідація. Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх 

обмеженням. У традиційному розумінні діяльності визначальними поняття 

«зміст прав людини» є умови і засоби, які становлять можливості людини, 

необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку. Обсяг прав 

людини - це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками 

можливостей людини, які відображені відповідними правами, що не є 

однорідними і загальними». При цьому Конституційний Суд України 

зазначив, що «загальновизнаним є правило, згідно з яким сутність змісту 

основного права в жодному разі не може бути порушена». Потреби, 

матеріальні зацікавленості та інші категорії перш за все базуються на 

інтересах головних суб’єктів трудового права – працівника, роботодавця, 

держави, на раціональному співвідношенні приватних і публічних 

інтересів тощо. Зазначене яскраво свідчить про необхідність подальшого 

наукового осмислення й напрацювання пропозицій удосконалення 

правового регулювання умов праці, визначення правового механізму 

охорони праці на підставі дослідження категорії «інтерес» у трудовому 

праві з урахуванням та окресленням приватних і публічних інтересів 

суб’єктів трудового права. 
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Слід підкреслити, що інтерес виступає одним з основних рушійних 

сил поведінки людини в царині праці, у правовому регулюванні при 

встановленні умов праці, у визначенні взаємовідносин між працівником та 

роботодавцем, запровадженні демократичних засад у виробничій сфері  

тощо. Саме навколо категорії інтерес будуються різноманітні відносини в 

царині праці, спрямовані на його реалізацію, задоволення або захист, саме 

інтерес пронизує майже всі інститути трудового права, у тому числі й 

найважливіший із них – охорону праці та правову і організаційну складові 

створення безпечних умов праці.  

Категорія «інтерес» виступає тим рушійним елементом, який формує 

весь правовий механізм, починаючи із визначення правових норм, які 

регулюють суспільні відносини у сфері охорони праці та при здійсненні 

господарської діяльності, в яких інтерес може бути задоволений, та 

пошуку тих прав та обов’язків суб’єктів трудових відносин (у тому числі і 

в частині охорони  праці), які визначають власну дозволену поведінку 

працівника і роботодавця, або обов’язків інших осіб, виконання яких 

створить основу для реалізації інтересу. З цих підстав категорія «інтерес» 

(особливо співвідношення публічних та приватних інтересів у царині 

праці) була та є предметом вивчення і дослідження різних наук, і перш за 

все соціології, психології, конфліктології, юриспруденції в цілому й 

трудового права зокрема, філософії права тощо.  

Незважаючи на значимість інтересу для соціальних наук та вияв 

зацікавленості до нього різних галузей права, розуміння цього поняття досі 

не набуло усталеності та одноманітності, особливо неоднозначно воно 

сприймається в такому важливому інституті трудового права, як охорона 

праці. При цьому незавжди при прийнятті новітніх законодавчих приписів 

і положень (у тому числі і з питань охорони праці) враховуються інтереси 

різних суб’єктів трудового права, що може призводити до нещасних 
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випадків на виробництві, створення умов, що сприяють поширенню 

конфліктів і виникненню трудових спорів,  до гальмування економічних 

перетворень і запровадження сучасних технологій та інноваційних 

підходів у здійсненні господарської діяльності тощо.  

Залишається дискусійним питання щодо природи інтересу – чи 

належить він до психічної сфери, будучи певною психічною 

налаштованістю суб’єкта, або до об’єктивної реальності, набуваючи 

характеру умови людського існування, або є феноменом суб’єктивно-

об’єктивним, що виявляється у цілеспрямованих діях суб’єкта, які 

зумовлені його намаганнями, бажаннями, що відбивають, у свою чергу, 

існуючи та іноді майбутні потреби (наприклад, при отриманні виробничої 

травми чи при настанні професійного захворювання, у процесі визначення 

гарантійних та компенсаційних виплат, здійснення пенсійних виплат особі, 

яка втратила годувальника у разі нещасного випадку на виробництві, 

тощо).  

Теоретичні питання розробки категорії «інтерес» під різним кутом 

зору має давню історію і починає витоки як впливовий механізм на 

державне управління і на взаємовідносини різних суб’єктів ще на початку 

ХІХ ст. й має велике значення за сучасних умов, про що справедливо 

зазначає професор В. Єкеринг [109, с.27, 29-30]. Виходячи з наукових 

досліджень А. Бенлі   [475, с. 20-25], Д. Трумена Р. Етмана та інших 

науковців, можна зазначити, що концепція вивчення і взаємодії різних 

груп інтересів була й залишається актуальною, є підґрунтям розвитку 

виробничої демократії, впливає на процес ухвалення рішень і визначає 

шляхи розвитку, оскільки суспільство є сукупністю різних груп інтересів. 

Інтерес, що зароджується, формується, зумовлюється перш за все 

об’єктивними умовами – видами власності, характером розподілу, 

природою та устроєм влади, типом культури, укладом життя. Разом з тим 
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інтерес є продуктом свідомої діяльності людей, коли визначаються їх 

потреби, співвідносяться цінності, з’ясовуються взаємовідносини. І тоді 

інтерес стає стимулом дій [405, с. 53]. Ця теза є методологічним 

підґрунтям у взаємовідносинах між працівником і роботодавцем при 

визначенні змісту трудового договору , між трудовим колективом і 

власником при встановленні умов праці на підставі соціального 

партнерства й соціального діалогу. Особливо це важливо при окресленні 

засад охорони праці та безпечних умов праці на підставі інтересів. 

Слід погодитись з Ю.М. Щотовою, яка зазначає, що в умовах 

системного реформування трудового законодавства в цілому та активної 

роботи над Проектом трудового кодексу України вирішення проблем 

правового регулювання трудових правовідносин набуває особливого 

значення.  Адже від запропонованих науковцями шляхів залежить 

ефективність правового регулювання [464, с. 218]. Такий підхід має стати 

однією з основ при визначенні: теоретичних засад правового регулювання 

праці в частині поєднання публічних та приватних інтересів щодо 

працівників та роботодавців; ролі держави з питань правового 

регулювання умов праці; правового статусу працівника, керівника 

підприємства (установи, організації) тощо. Таким чином, саме зазначений 

підхід надасть змогу системно реформувати трудове законодавство, у тому 

числі і в частині охорони праці працівників, підвищити безпечні умови 

праці на підставі міжнародних стандартів. Наведене вище свідчить про 

необхідність дослідження такої важливої категорії, як інтерес, у тому числі 

і у сфері охорони праці й захисту прав працівників. 

Означена категорія повинна досліджуватись системно, оскільки є  

багатоаспектною та червоною ниткою проходить майже через усі 

інститути трудового права. Цікавим є науковий підхід, згідно з яким 

інтерес розглядається як єдність об’єктивного і суб’єктивного. Так  
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характеризував зазначену категорію В. П. Грибанов, який справедливо 

відмічав, що суб’єктивна сторона інтересу виявляється у психічному 

ставленні суб’єкта до об’єкта (явища) реальної дійсності, намаганні 

володіти, пізнавати або бути до нього причетним, зумовлює ж поведінку 

людей об’єктивна необхідність, до якої належать економічний стан, 

національні особливості, політика та ідеологія, індивідуальні та професійні 

умови та обставини, тощо [79]. На підставі зазначеного можна зробити 

висновок, що і в межах трудового права інтерес багато в чому залежить від 

власності на засоби виробництва, меж впливу держави на взаємовідносини 

між працівником і роботодавцем, ролі й можливостей профспілкових 

організацій, прав і обов’язків трудового колективу, розвитку основних 

засад соціального партнерства  тощо.  

Кожній суспільно-економічній формації притаманні свої спосіб 

виробництва й організації та управління праці, організаційно-правові 

форми здійснення господарської діяльності, техніко-організаційні й 

управлінські принципи виробничої діяльності, процес поєднання 

працівника із засобами виробництва, кінцева складова праці, можливість 

впливати на розподіл прибутку тощо. Способи виробничої діяльності та 

організаційно-правові форми господарювання розрізняються за характером 

праці та формами залучення до неї, умовами праці й засадами охорони 

праці, а також за способом підтримки трудової дисципліни у разі 

невиконання або неналежного виконання покладених на працівника 

обов’язків (у тому числі і в частині охорони праці), а головне – способом 

розподілу результатів праці та формами відтворення робочої сили, 

соціальною складовою у процесі реалізації конституційного права на 

працю. Саме ці елементи суспільної організації праці найбільше 

стосуються інтересів працівника, людини, роботодавця, суспільства і 

держави. 
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Слід підкреслити, що багатьма правниками на порядок денний 

ставиться питання щодо визначення засад співвідношення та правового 

механізму розмежування приватного й публічного права. Широке коло 

науковців акцентує увагу на складній та неоднозначній проблематики цієї 

наукової парадигми. У літературі наголошується, що у сфері приватного 

права на законодавчому рівні визначаються  загальнообов’язкові, 

імперативні приписи та правила, у тому числі заборони, що обмежують 

самостійність і ініціативу учасників регульованих відносин. Разом з тим 

підкреслюється, що наявність таких правил не усуває необхідності 

встановлення чіткого розрізнення приватного й публічного права, тому що 

відносини, що включаються в ту чи іншу сферу, набувають різного 

правового режиму  394, с. 33. Так, наприклад, забезпечення здорових та 

безпечних умов праці покладається на власника підприємства (установи, 

організації). Керівник підприємства суб’єкта господарчої діяльності 

зобов’язаний запроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, 

попереджувати виробничий травматизм і проводити відповідні навчання з 

техніки безпеки, забезпечувати санітарно-гігієнічні умови (які не дають 

можливості виникати професійним захворюванням працівників) тощо. 

Виробничі будівлі й споруди (як нові, так і реконструйовані), обладнання, 

технологічні процеси повинні відповідати сучасним вимогам, які 

забезпечують повну безпеку й нешкідливість умов праці тощо. При 

введенні в експлуатацію виробничих будівель і споруд потрібно 

дотримуватись правил і норм з охорони праці. Жодне підприємство, цех, 

ланка виробництва не можуть бути прийняті чи введені в експлуатацію, 

якщо на них не забезпечені здорові й безпечні умови праці. Усе стосується 

інтересів держави, працівника та роботодавця, оскільки на останнього 

покладаються додаткові витрати, на державу - контрольні функції, на 
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працівника - необхідність виконувати правові приписи щодо виконання 

правил з охорони праці тощо.  

Слід зазначити, що дискусія з приводу значення інтересу в правовому 

регулюванні, а також у частині співвідношення приватних і публічних 

інтересів (у тому числі зі складних питань охорони праці) триває значний 

час, незважаючи на системне і всебічне реформування трудового 

законодавства за сучасних умов, втім одностайності з цього питання досі 

немає.  

В. Бернацький, досліджуючи природу інтересу, визначив такі три його 

ознаки: зміст інтересу є адекватним змісту потреби; поза суспільне 

відношення, яке остаточно формує інтерес, він не зароджується, а різновид 

суспільних відносин визначає й сутність конкретного інтересу; інтереси 

виникають не самі по собі, а лише всередині суспільного формування, 

тобто завжди мають свого носія [32, с. 45]. У сфері праці ця тенденція має 

особливе значення та знаходить свій вияв майже в усіх інститутах 

трудового права (наприклад, у положеннях про преміювання, у 

колективних договорах при визначенні додаткових умов соціального, 

медичного і пенсійного страхування, у процесі соціального діалогу, 

окресленні правового механізму відшкодування завданої матеріальної 

шкоди, контрольних функціях державних органів у питаннях виконання 

законодавства з охорони праці і безпечних умов виробництва, ролі 

профспілкових організацій і трудових колективів щодо визначення умов 

праці тощо). 

У структурі інтересу О. Г. Здравомислов визначив такі моменти: 

а) соціальний стан суб’єкта або сукупність його практичних зв’язків із 

суспільством; б) ступінь усвідомлення стану, яке здатне мати широкий 

діапазон – від нерозуміння через невиразні відчуття й до ясності 

розуміння; в) ідеальні рушійні сили або мотиви діяльності, спрямовані на 
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визначення об’єкта інтересу; г) сама дія, яка є утвердженням суб’єкта в 

ідеальному світі [125, с. 29]. Такі характеристики інтересу дозволили O. Г. 

Здравомислову означити інтерес як стан, який рефлексує у свідомості, і 

разом з тим розуміння, яке переходить в дію [125, c. 29]. Так, при 

визначенні умов оплати праці, додаткових заходів щодо оздоровлення та 

охорони здоров’я працівників необхідно спиратися на певні соціальні 

стандарти, враховувати інтереси працівників, визначати можливості 

виробництва, в умовах конкуренції окреслювати випуск новітньої 

продукції тощо. Роботодавець зобов’язаний забезпечити належне технічне 

облаштування усіх робочих місць і створити для працівника умови, які 

відповідають правилам з охорони праці (у тому числі правилам з техніки 

безпеки, санітарним нормам і правилам тощо). На роботодавця 

покладається проведення інструктажу працівників із безпеки праці, 

виробничої санітарії і протипожежної безпеки та інших правил з охорони 

праці, а також постійний контроль за дотриманням працівниками 

інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки тощо. Працівники, у свою 

чергу, повинні дотримуватись і виконувати інструкції з охорони праці, які 

встановлюють правила виконання робіт і поведінки у виробничих 

приміщеннях, поведінки на будівельних майданчиках, дотримуватись 

вимог поводження з обладнанням і різноманітними механізмами, 

користуватись засобами індивідуального захисту (яке повинен надати 

роботодавець) тощо. 

Отже, інтерес завжди є об’єктивно та суб’єктивно обумовленим, 

пов’язаним із потребами конкретної особи і таким, що виявляється у 

відносинах між людьми, між працівником і роботодавцем. З одного боку, 

він знаходиться поза межами об’єктивної дійсності, хоча нею зумовлений 

та у ній виявляється при визначенні змісту трудових відносин і безпечних 

умов праці. З другого боку, він незримо визначає майбутні дії та стан 
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людських відносин, розвитку демократичних засад у виробничих 

відносинах.  

Завдяки неодмінному вияву в суспільних відносинах інтерес 

потрапляє у поле впливу права, яке може як ураховувати і сприяти його 

реалізації, так і не відповідати йому, підштовхуючи до утворення нових 

інтересів, що, у свою чергу, має сприяти підвищенню матеріального 

благополуччя працівників конкретного підприємства (установи, 

організації), сталому розвитку суспільства в цілому.  

У сфері законодавчого регулювання інтерес найчастіше 

використовується у значенні самостійного об’єкта правовідносин, 

реалізація якого задовольняється або блокується правовими засобами. Р. Є. 

Гукасян зазначив, що правова наука недооцінила роль у праві особистих 

інтересів, у той час як у механізмі правового регулювання керівна роль 

належить їм, оскільки правове регулювання у всіх випадках має бути 

орієнтованим зрештою на особисті інтереси [81, с. 443]. Саме з цих 

підстав, вважаємо, останніми роками посилилася увага науковців різних 

галузей права до категорії «інтерес». І, на жаль, мало уваги цьому 

приділяється фахівцями трудового права, у тому числі і в питаннях 

охорони праці за сучасних умов здійснення господарської діяльності.  

Різноманітні інтереси впливають на механізм визначення умов праці, 

які повинні визначатись певним характером трудової функції працівника і 

важкістю  його роботи, а також цілою низкою параметрів і показників 

навколишнього виробничого середовища, шкідливого впливу на організм 

працівника тощо. Облаштовуючи робоче місце працівника, роботодавець 

повинен врахувати й забезпечити таке: можливість працівника протягом 

робочого дня  продуктивно  працювати й виконувати покладені на нього 

обов’язки; працівник має витрачати мінімум фізичних зусиль і комфортно 
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почуватися на робочому місці; працівник має бути захищеним від будь-

якого впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів тощо.  

Слід зазначити, що за сучасних умов (та в межах цього дослідження) 

охорона праці повинна розглядатись як основний інститут трудового 

права, як система забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників під 

час реалізації права на працю у ході трудової діяльності, що включає в 

себе правові, соціально-економічні, санітарно-гігієнічні, лікарсько-

профілактичні, профілактичні, реабілітаційні та інші заходи на підставі 

сучасних досягнень науки й техніки. 

Значна роль у зазначених вище заходах належить правовим засобам 

дотримання правил охорони праці, забезпечення безпеки життя і здоров’я 

працівників, оскільки вони не тільки закріплюють права та обов’язки 

працівників та роботодавців у царині праці, а й встановлюють гарантії 

прав працівників (у тому числі і в питаннях охорони праці) та 

компетентність відповідних посадових осіб, а також передбачають 

відповідальність сторін трудового договору за невиконання або неналежне 

виконання відповідних обов’язків щодо приписів з охорони праці. При 

цьому норми та приписи з охорони праці поширюються на всі 

підприємства (установи, організації) незалежно від організаційно-правової 

форми здійснення господарської діяльності, виду власності, напрямку 

виробництва та відомчої підпорядкованості.  

Сукупність відносин, які регулюють цю групу відокремлених 

відносин, становить самостійний інститут у галузі трудового права – 

охорону праці. Зауважимо, що поряд  із зазначеними нормами інститут 

охорони праці у трудовому праві коло питань щодо охорони життя і 

здоров’я працівників у процесі праці системно забезпечується й іншими 

нормами трудового законодавства: щодо права на працю та гарантій його 

реалізації; щодо робочого часу та часу відпочинку; у частині нормування 
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праці й оплати праці; у частині обов’язкового соціального страхування та 

соціального захисту працівників тощо. Наведене дає підстави зробити 

висновок, що чинне законодавство про працю спрямоване на охорону 

праці і здоров’я працівників, з урахуванням інтересів останніх, а також 

інтересів роботодавців та держави. Крім того, систематизація 

законодавства про охорону праці і підвищення його ефективності має 

місце при збалансованості цих інтересів.   

У сучасній правовій науці усталеною є позиція щодо 

фундаментального значення інтересу для правової реальності. Інтерес не є 

з точки зору права наперед визначеним, юридично сформульованим, 

конкретизованим, безумовним та очевидним. Він є можливим, допустимим 

та іноді навіть передбачуваним, і має бути дотриманий у разі його 

виявлення особою. Разом із потребами та цілями інтереси є рушійною 

силою діяльності суб’єкта, що пояснюється таким їх взаємозв’язком: 

«об’єктивні умови – потреби – інтереси – цілі – діяльність особи» [50, с. 

16].  Зазначене має становити методологічне підґрунтя для реформування 

трудового законодавства та прийняття нового Трудового кодексу України, 

встановлення правового статусу суб’єктів трудового права, окреслення їх 

прав та обов’язків щодо охорони праці та визначення умов праці, 

запровадження інноваційних технологічних процесів та новітніх 

виробництв тощо. 

За такого значення інтересу в аспекті впливу на правове регулювання 

суспільних відносин його можна віднести до передумов, або факторів, 

формування правового механізму в царині трудових відносин та охорони 

праці. При цьому фактором такого впливу слід визнати не окремий 

особистий або приватний інтерес окремого суб’єкта, а комбінацію й 

переплетіння приватних та публічних  інтересів різних суб’єктів трудового 

права (працівника, роботодавця, держави). Останні в окремих випадках 
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можуть мати рівне правове становище (наприклад при укладенні трудового 

договору або визначенні змісту колективного договору), навіть 

виступаючи у різних правових статусах, або за становища, що припускає 

певне їх підпорядкування (наприклад, при окресленні й виконанні 

виробничих завдань, розробці правового механізму охорони праці й 

створенні безпечних умов праці на конкретному підприємстві, в установі, 

організації).  

Більше того, та сама особа одночасно є носієм різних «нашарувань» 

інтересів: особистих, колективних, публічних, інтересів інших осіб 

приватного права. Так, наприклад, і колективні інтереси трудового 

колективу, і інтереси роботодавця у процесі колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин є інтересами конкретного 

працівника, які також враховуються в актах соціального партнерства та 

при запровадженні засад соціального діалогу тощо. 

Отже, кожному суспільному відношенню властиве переплетіння 

інтересів його учасників (працівника, роботодавця, держави, трудового 

колективу), які є багатоплановими і різноманітними, зумовленими не 

тільки змістом самих відносин, а й іншими складовими правового 

становища та об’єктивної реальності суб’єктів трудового права, 

демократичних або інших засад правового регулювання в царині праці.  

Суспільне відношення стає «площиною вияву» комбінації інтересів 

різних його учасників, утім, без конкретного їх позначення. Як правило, 

вони виявляються в різних елементах правового механізму й перш за все - 

у правах та обов’язках суб’єктів правовідносин з охорони праці, які 

визначені на рівні закону та які самостійно взяті ними на себе (шляхом 

фіксації у договорах, локальних нормативних актах, актах соціального 

партнерства, наприклад, у колективному договорі можуть бути визначені 

додаткові виплати тим чи іншим працівникам, встановлені підвищені 
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відрахування до різних фондів соціального страхування, фінансування 

дитячих закладів тощо). 

У той же час на кожному етапі реалізації правовідношення в ньому 

наявна й публічна компонента навіть у тому разі, якщо йдеться про 

приватноправові відносини. Публічна складова має вияв перш за все у тих 

правових нормах імперативного характеру, які через застосування заборон 

та приписів обмежують міру можливої і дозволеної поведінки їх учасників. 

У такий спосіб відбуваються урахування й юридичне закріплення 

публічних інтересів, що пов’язані із виконанням державою покладених на 

неї функцій щодо забезпечення належного рівня життя населення, 

соціально-економічного розвитку країни, забезпечення безпеки на її 

території (наприклад, встановлення додаткових заходів безпеки  на 

підприємствах з підвищеною небезпекою) та ін. 

Отже, кожне правовідношення (у тому числі в частині охорони праці і 

при встановленні належних умов праці) стає фокусом поєднання 

різноманітних приватних та публічних інтересів, які можуть за певних 

обставин (визначених законом) виходити за рамки правового механізму 

регулювання суспільних відносин, але безпосередньо визначають його 

елементи, оскільки одночасно належать не тільки до його передумов, а й і 

визначають результати його застосування. 

Інтереси суб’єктів трудового права (особливо роботодавця і 

працівника) існують та виявляються у суспільних відносинах, маючи 

суб’єктивно-об’єктивний характер. Їх виникнення та розвиток не залежать 

від їх фіксації у нормах права. Більше того, випадки закріплення інтересів 

у правових нормах є доволі нечастими. Як правило, закріплюється загальне 

правило про врахування інтересів приватних та публічних осіб при 

правовому регулюванні певних відносин. Прикладом є права профспілок 



55 
 

  

при встановленні окремих умов праці, звільненні працівника, веденні 

колективних переговорів тощо. 

Інтереси як у суспільстві в цілому, так і на окремому підприємстві (в 

установі, організації), вельми різнорідні і мають широке коло у процесі 

правового визначення, закріплення та реалізації. Їх можливо поділити 

таким чином: за ступенем спільності – індивідуальні, групові, суспільні; за 

своїм спрямуванням – політичні, економічні, соціальні та ін.; за 

характером суб’єкта - національні, класові та ін.; за ступенем свідомості – 

ті, які діють стихійно, та ті, які діють на основі конкретної розробленої 

програми; за можливістю їх здійснення – реальні та уявні; за відношенням 

до об’єктивних процесів – прогресивні, консервативні та ін. [431, с. 168-

169]. В основному всі вони присутні в такому важливому інституті 

трудового права, як охорона праці. 

У правовій науці визначено поділ інтересів на законні та незаконні, 

які не підлягають захисту та не гарантуються державою у зв’язку із 

порушенням чи обмеженням прав і свобод інших фізичних і юридичних 

осіб, держави, не відповідають загальносуспільним інтересам, цінностям, 

нормам Конституції чи законів України, загальновизнаним принципам 

права. Так, наприклад, відповідно до ст. 4 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 

р. № 137/98-ВР, вимоги найманих працівників на виробничому рівні 

формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) 

найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і 

вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів 

трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх 

структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог збори (конференція) 

найманих працівників визначають орган чи особу, які будуть представляти 

їх інтереси. Тобто визначення обґрунтованості інтересів не може мати 
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стихійного характеру, повинно базуватись на правових нормах, 

визначатись за певною процедурою та в межах певних дискреційних 

повноважень. Наприклад, невиконання з боку роботодавця законодавства з 

охорони праці, нехтування ним приписів щодо безпечних умов праці надає 

право колективу працівників ініціювати колективний трудовий спір  та у 

такий спосіб відстоювати свої інтереси. 

У правовій літературі акцентується увага на визначення й правове 

визначення інтересу залежно від суб’єкта. Так, наприклад, Р. Майданик 

розрізняє й виокремлює публічні та приватні інтереси, як відповідно 

інтереси держави та інтереси суспільства, з одного боку, та інтереси 

окремих приватних осіб - з другого. Він також виокремлює суспільний 

інтерес, що являє собою гармонізований інтерес публічних та приватних 

партнерів і може кваліфікуватися як суспільна користь, соціальний ефект 

від здійснення партнерства в будь-якій сфері права. Такий підхід знаходить 

свій вияв при вирішенні питань щодо  особливостей правового 

регулювання праці співвласників господарських товариств, правового 

статусу голови правління акціонерного товариства, визначення кола його 

повноважень та компетенцій (у тому числі і в питаннях охорони праці й 

створення безпечних умов праці для працівників) тощо. 

Серед законних інтересів приватних осіб особливе значення мають 

охоронювані законом інтереси, а в інституті охорони праці встановлення 

безпечних умов праці є обов’язком роботодавця з одного боку, й 

реалізацією суб’єктивного права та інтересу працівника – з другого. З. 

Ромовська зазначила, що віднесення інтересу до групи охоронюваних 

законом інтересів створює для його носія можливість діяти певним чином, 

претендувати на певну поведінку іншої особи, а у разі незадоволення цього 

інтересу звертатися за його захистом [356, с. 77]. Саме питання щодо 

охорони праці працівників та створення безпечних умов праці, охорони 
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праці інвалідів, жінок, неповнолітніх та підвищення гарантій безпеки 

їхньої праці має знайти втілення в новому Трудовому кодексі України й 

конкретизуватись в актах соціального партнерства з урахуванням інтересів 

найманих працівників та суспільства. 

Свого часу С. Н. Братусь вважав інтерес зовнішнім моментом щодо 

суб’єктивного права, а саме - його передумовою та ціллю. Зміст же 

суб’єктивного права вбачався ним як сукупність декількох можливостей 

[43, с. 20-21]. Так, наприклад, у трудовому договорі (контракті) мають 

бути вказані достовірні характеристики умов праці, визначені компенсації 

й пільги працівникам за виконання важких робіт та роботи зі шкідливими і 

небезпечними умовами праці. При виникненні в процесі роботи 

безпосередньої небезпеки  життю та здоров’ю працівника останній має 

право відмовитись від виконання роботи до усунення цієї небезпеки. 

Відмова працівника від виконання покладеної на нього трудової функції  у 

разі виникнення безпосередньої небезпеки  для його життя та здоров’я або 

відмова від виконання важкої роботи або роботи зі шкідливими чи 

небезпечними умовами праці, які не обумовлені трудовим договором 

(контрактом), а також у разі незабезпечення працівника засобами 

індивідуального захисту не тягне за собою негативних наслідків 

(працівника не можна притягнути до дисциплінарної відповідальності або 

матеріальної відповідальності). 

Н. Г. Олександров як елементи суб’єктивного права визначив такі три 

можливості: можливість визначеної правовою нормою поведінки 

володільця суб’єктивного права; можливість вимагати певної поведінки від 

інших осіб; можливість вдатися у необхідних випадках до примусової сили 

державного апарату [4, с. 108]. Реалізувати конституційне право на працю 

можна й необхідно в умовах, які відповідають вимогам безпеки й гігієни 

праці, пожежної безпеки тощо. Ці конституційні положення  знайшли 
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відбиття в Законі України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 

2694-ХІІ, у статті шостій якого встановлюється, що працівник має право на 

певні умови праці на робочому місці. Безпека технологічних процесів, 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан 

засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати 

вимогам законодавства. Таким чином, працівник має право на обладнане 

належним чином робоче місце, яке захищене від  впливу шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, що можуть викликати виробничу 

травму, професійне захворювання чи зменшення працездатності; на 

відшкодування шкоди, яке спричинене каліцтвом чи професійним 

захворюванням або ушкодженням здоров’я, пов’язаного з виконанням ним 

трудових обов’язків.  

Також працівник має право на отримання достовірної інформації від 

роботодавця про стан умов праці і охорони праці як на підприємстві, так і 

на його робочому місці, де він повинен виконувати свою трудову функцію, 

про наявність ризиків щодо ушкодження здоров’я,  а також про вжиті 

заходи щодо захисту працівника від впливу шкідливих та небезпечних 

факторів виробництва. При цьому  у разі відмови роботодавця надати 

працівнику вищезазначену інформацію він має право звернутися до 

відповідних органів нагляду та контролю із проханням проведення 

інспекції його робочого місця, а також звернутися зі скаргою до 

відповідних органів державної влади або до профспілкової організації у 

зв’язку з незадовільними умовами й охороною праці тощо.  

На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого 

виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною 

праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце 

роботи, а також середній заробіток. 
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Н. І. Матузов додав ще одну можливість до змісту суб’єктивного 

права – можливість користуватися на його основі певним соціальним 

благом [214, с. 84]. Працівник має право розірвати трудовий договір за 

власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про 

охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. 

У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, 

передбаченому колективним договором, але не менше розміру 

тримісячного заробітку.  

Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного 

висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен 

перевести за його згодою на таку роботу на термін, зазначений у 

медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий 

день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої 

професії відповідно до законодавства.  

Раніше О. Єрошенко сформулював, що охоронюваний законом 

інтерес є юридично передбаченим намаганням суб’єкта досягнення тих 

благ, володіння якими дозволено державою та забезпечено шляхом 

надання особі правових можливостей певного виду [112,  с.19].  Так, 

наприклад, працівник має право на спеціалізовану медичну допомогу, на 

відшкодування шкоди (у тому числі й моральної) у разі виробничої травми, 

нещасного випадку на виробництві (яке спричинило втрату 

працездатності) як за рахунок роботодавця, так за рахунок відповідного 

фонду тощо.  

Цікавим є підхід Р. Гукасяна, на підставі якого зроблений акцент на 

можливості правового захисту охоронюваних законом інтересів, якими він 

визначав соціальні потреби, взяті законом під свою охорону не шляхом 

надання їх носіям суб’єктивних матеріальних прав, а наданням їх (або 

іншим особам) права звернутися за судовою або іншою правовою формою 
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захисту [81, с. 42].  Безумовно, судовий захист є суттєвою гарантією 

реалізації права на охорону праці, на безпечні умови праці, але в цьому 

механізмі велику роль відіграють і профспілкові організації, й спеціальні 

юрисдикційні органи тощо. На всіх суб’єктах господарської діяльності 

повинно здійснюватись перспективне і поточне планування робіт з 

покращення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища та з інших 

напрямів.  Таке системне планування робіт із питань охорони праці і 

безпечних умов праці передбачає визначення конкретних завдань 

відповідним підрозділам і службам підприємства, проведення навчань з 

охорони праці, різноманітних інструктажів тощо. При цьому обов’язково 

враховується план економічного розвитку суб’єкта господарської 

діяльності і організаційно-правові форми соціального захисту працівників; 

організаційні, технічні, технологічні та інші заходи і підходи, спрямовані 

на підвищення ефективності виробництва, пошук інноваційних підходів і 

напрямків розвитку та випуск нової продукції або сучасних послуг; 

узагальнені матеріали проведеної паспортизації конкретних цехів,  

виробничих дільниць, конкретних робочих місць на відповідність їх 

вимогам охорони праці, а також результати атестації робочих місць за 

умовами праці; нормативні приписи та розпорядження органів нагляду та 

контролю, служб охорони праці, висновків профспілкових організацій та 

експертних установ тощо. 

До наведених у визначеннях акцентів у категорії «охоронюваний 

законом інтерес» додаткові характеристики надано М. Б. Величко, серед 

яких: наявність об’єктивної можливості існування, відбиття блага та його 

належності певній особі, а також вираженість останнім власної потреби у 

цьому благі. Формою реалізації охоронюваного законом інтересу ним 

визнано процедурні (організаційні) правовідносини, в рамках яких у 

правомочної особи виникає суб’єктивне право на процедуру, тобто право 
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вимагати від визначеного законом кола осіб здійснення певних дій 

(утримання від їх здійснення), метою яких є задоволення потреби у благі 

зацікавленої в ньому особи [49]. Так, важливе значення має визначення 

правового механізму розслідування нещасного випадку на виробництві. 

При цьому також підлягають розслідуванню будь-які травми (які 

спричинили або могли спричинити втрату працездатності), причини та 

умови виникнення різноманітних  професійних захворювань, отруєнь 

працівників, теплових ударів, опіків, уражень електричним струмом, а 

також ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха тощо. У разі 

будь-якого нещасного випадку чи професійного захворювання 

роботодавець повинен в обов’язковому порядку вжити заходів щодо  

надання потерпілому працівникові долікарської допомоги, організувати 

доставляння його до лікувально-профілактичного закладу (медпункт, 

поліклініку, лікарню), також складається відповідний акт, проводиться 

спеціальне розслідування тощо. 

На правовідносини як форму реалізації інтересу також указував С. В. 

Михайлов, додаючи, що змістом таких правовідносин, є потреба суб’єкта, 

яка має соціальний характер та виявляється в усвідомленні й реалізації 

цілей [223, с. 35].  Дуже важливим у даному контексті є напрацювання 

соціально-економічних заходів, а саме: розвиток та всебічне 

запровадження обов’язкового соціального страхування  від тимчасової 

непрацездатності, від професійних захворювань, від нещасних випадків 

тощо. Важливим  є визначення правового механізму надання додаткових 

оплачуваних відпусток на небезпечному виробництві, скорочення 

тривалості робочого часу на роботах зі шкідливими умовами праці, а 

також окремих категорій працівників (інвалідів, неповнолітніх) тощо. 

О. В. Абрамова звертає увагу на невідповідність, що склалася між 

доктринальним та законодавчим підходами, до розуміння охоронюваного 
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законом інтересу. На доктринальному рівні такими називалися інтереси, 

об’єктивовані суб’єктивним правом, та охоронювані об’єктивним правом. 

Але в законодавстві термін «охоронюваний законом інтерес» вживався 

поряд із поняттям «законний інтерес», що використовувався як його 

синонім, в іншому контексті: як особлива група інтересів, не 

опосередкована суб’єктивним правом, але яка знаходиться під охороною 

закону. Такий підхід є методологічною основою системного визначення 

правового механізму інституту охорони праці на підставі переплетіння і 

взаємопроникнення приватних і публічних інтересів.  

З’ясування змісту й застосування категорії «охоронюваний законом 

інтерес» стало предметом розгляду Конституційного Суду України у 

справі № 1-10/2004 за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини 1 статті 4 

Цивільного процесуального кодексу України. Конституційний Суд 

України визначив поняття «охоронюваний законом інтерес» у логічно-

змістовому зв’язку з поняттям «права» як прагнення до користування 

конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений 

загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у 

суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним 

об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою 

задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не 

суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, 

справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим 

засадам. 

КСУ визначено такі ознаки охоронюваного законом інтересу: а) 

виходить за межі змісту суб’єктивного права; б) є самостійним об’єктом 

судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті 

задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не 
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може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, 

загальновизнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну 

можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий 

легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом.  

Найтісніший зв’язок інтерес має з поняттям «суб’єктивне право», 

разом із яким вони стосуються встановлення меж дозволеної поведінки 

людини. На відміну від суб’єктивних прав, яким притаманна формально 

юридична конкретизація шляхом прямого закріплення, інтереси 

визначаються простим дозволом – дозволено все, що не забороняється 

законом. Саме тому вони виявляють себе найчастіше лише у разі їх 

порушення, вже у правоохоронних відносинах, оскільки також, як і 

суб’єктивне право, гарантуються і охороняються державою. 

Конституційний Суд України визначив таку особливість інтересу, як 

відсутність забезпечення юридичним обов’язком інших осіб. Він відбиває 

лише легітимне прагнення свого носія до того, що не заборонено законом, 

тобто тільки його бажання, мрію, потяг до нього, а отже, не юридичну, а 

фактичну (соціальну) можливість. Охоронюваний законом інтерес регулює 

ту сферу відносин, заглиблення в яку для суб’єктивного права 

законодавець вважає неможливим або недоцільним. 

О. В. Малько та В. В. Субочев, на підставі аналізу співвідношення 

суб’єктивного права та законного інтересу за змістом та структурою, 

зробили висновок, що сутністю суб’єктивного права є юридично 

гарантована та забезпечена зобов’язаннями інших осіб можливість, а 

сутність законного інтересу, на відміну від суб’єктивного права, полягає у 

простому правовому дозволі. Тому законний інтерес становить своєрідне  

«усічене право», «усічену правову можливість» без протистояння з 

конкретним юридичним обов’язком. Зміст законного інтересу, на відміну 
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від суб’єктивного права, складається не з чотирьох, а тільки з двох 

можливостей: користуватися певними соціальними благами та звертатися 

у певних випадках за захистом до компетентних органів [207, с. 96 – 98].  

Так, наприклад працівнику, який постраждав  від нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання і продовжує виконувати 

трудові обов’язки,  мають нараховуватися  індексація суми його заробітної 

плати, а також щомісячні грошові виплати (нараховані у зв’язку з 

нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням), а 

також  пенсія (якщо вона йому нарахована відповідно до чинного 

законодавства України.) 

На підставі глибокого аналізу ознак охоронюваного законом інтересу 

І. В. Венедіктовою було відзначено, що інтерес є передумовою 

виникнення, розвитку та припинення суб’єктивного права. Суб’єктивне 

право (міру дозволеної поведінки) можна розглядати як засіб реалізації 

інтересу, який полягає у соціальній потребі (необхідності) такої поведінки. 

Шляхом реалізації суб’єктивних прав інтереси перетворюються у 

правовідносини, які урегульовані нормами права. Такий підхід є зваженим 

і може стати методологічним підґрунтям удосконалення законодавства з 

охорони праці в частині врахування інтересів при визначенні безпечних 

умов праці. Так, наприклад, працівники, які отримали певну групу 

інвалідності внаслідок трудового каліцтва, мають право на отримання  

щомісячних  страхових виплат із відповідного Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 

Така думка вченої, вважаємо, заслуговує на увагу, оскільки в ній 

розкривається те, що залишено без визначення Конституційним Судом 

України: з формально-юридичної точки зору охоронюваний законом 

інтерес та суб’єктивне право є різними об’єктами правового регулювання, 
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але за своєю природою вони обидва виявляють потребу особи, визначають 

її прагнення. Інакше кажучи, названі феномени мають єдине походження – 

сформовані з урахуванням об’єктивних умов потреби особи. Відповідно 

суб’єктивне право, на наш погляд, виступає правовим засобом реалізації 

тієї частини законних інтересів, які визнані державою як такі, що для неї є 

з якихось причин важливими або значущими. Для таких інтересів 

суб’єктивні права стають правовим засобом їх реалізації.  

У той же час охоронювані законом інтереси виділяються 

законодавцем як самостійні об’єкти, що відрізняються. Така постановка 

питання дозволяє розширити розуміння аспектів співвідношення 

суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, а також 

суб’єктивних прав та законних інтересів у цілому. Більше того, воно 

дозволяє розкрити динаміку формування та здійснення інтересу, який не 

заборонений законом, яка може бути подана таким чином: об’єктивні 

умови – потреби – інтереси – цілі – правові засоби (у тому числі 

суб’єктивні права) – поведінка/діяльність особи - правовідносини. 

Таким чином, у загальній категорії законних інтересів можна 

виокремити два види об’єктів, що розрізняються за правовими 

механізмами їх реалізації, – суб’єктивні права та інтереси, що 

охороняються законом. Правові засоби реалізації останніх не мають 

забезпечувальних «обов’язків» із боку інших суб’єктів, втім за допомогою 

засобів державного примусу можуть бути предметом захисту.  
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1.2. Публічні та приватні інтереси у сфері праці 

Розбудова Української держави як соціальної та правової включає й  

визначення правового механізму, спрямованого на охорону праці 

працівників, можливість реалізувати ними право на належні, безпечні і 

здорові умови праці. Значення охорони праці як комплексного і 

самостійного інституту особливої частини трудового права визначається в 

двух аспектах, а саме: у правовому і соціально-економічному. В правовому 

аспекті він визначається в тому, що розгалужена система нормативно-

правових актів спрямовується на: 1) гарантування соціально-економічних 

прав працівників; сприяння працівникам у реалізації конституційного 

права на працю відповідно до своїх здібностей (навичок вмінь та 

інтересів). При цьому враховуються не лише умови праці, а й фізіологічні 

особливості окремих категорій працівників; 2) забезпечення права 

громадян (які уклали трудовий договір) на охорону праці і юридичних 

гарантій його реалізації в процесі виконання працівниками покладених на 

них трудових обов’язків;  3) врахування взаємообумовлених інтересів 

різних суб’єктів трудового права, у тому числі і в процесі колективно-

договірного регулювання умов праці. 

Значення охорони праці в соціально економічному аспекті полягає 

перш за все в тому, щоб: 1) оберігати життя і здоров’я працівників від 

впливу можливих шкідливих і небезпечних факторів виробництва; 2) 

запобігати нещасним випадкам та професійним захворюванням на 

виробництві, визначати причини та умови їх виникнення, зберігати 

працездатність і трудове довголіття працівників; 3) сприяти культурно-

технічному зростанню людини праці, запроваджувати інноваційні підходи 

на виробництві і сучасні технології. Таким чином охорона праці сприяє і 

гуманізації трудової діяльності, підвищенню продуктивності праці,  

зростанню виробництва, проведенню економічних реформ зниженню 
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виробничого травматизму та професійних захворювань, скороченню 

витрат робочого часу тощо [414,  с.477-478]. Наведене вище свідчить про 

те, що охорона праці є багатоаспектною категорією, а тому потребує 

системних підходів, розгалуженої системи гарантій, у тому числі і у 

складних питаннях соціального захисту працівників.   

Системне забезпечення й усебічне гарантування безпечних умов праці 

працівників, запобігання виникненню нещасних випадків й поширенню 

професійних захворювань та виробничого травматизму, прагнення щодо 

усунення впливу небезпечних та шкідливих факторів виробництва – одне з 

найголовніших завдань державних інституцій та обов’язку роботодавця 

незалежно від організаційно-правової форми здійснення господарської 

діяльності. Соціальна держава повинна виступати гарантом реалізації 

соціально-економічних, конституційних прав працівників, забезпечити 

правове регулювання за участю відповідних державних інституцій, 

системного і зрозумілого прийняття нормативно-правових актів, у тому 

числі і в частині охорони праці щодо взаємовідносин між роботодавцями 

та працівниками. Д. М. Кравцов наводить переконливі аргументи на 

користь того, що головна мета законодавства про охорону праці – 

сприяння полегшенню та оздоровленню умов праці, запобіганню 

травматизму та професійним захворюванням, зменшенню ризиків настання 

нещасного випадку на виробництві. У разі порушення  норм з охорони 

праці й настання нещасного випадку або виникнення професійного 

захворювання (що спричинили втрату працездатності), застосовується 

правовий механізм щодо відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю 

працівника, та відновлення його працездатності, застосовуються заходи з 

виявлення причин та умов настання нещасних випадків чи професійних 

захворювань, проводиться розслідування таких випадків тощо [175, с. 5-7]. 
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В. Андріївим було справедливо висловлено лаконічну, але змістовну 

думку про те, що «держава і право були створені суспільством для того, 

щоб забезпечити природні права усіх і кожного члена даного суспільства» 

[23, с. 68]. А право на працю, право на охорону праці та безпечні і здорові 

умови праці є природними правами і поширюються без будь-якого винятку 

на усіх роботодавців, де застосовується наймана праця. Невипадково ст. 

153 КЗпП України чітко регламентує, що на всіх підприємствах, в 

установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. 

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на 

роботодавця. При цьому не має значення є роботодавець фізичною чи 

юридичною особою. 

Методологічно виваженим є науковий підхід О.І. Процевського, який 

зазначав, що свою регулятивну функцію право здійснює шляхом 

встановлення правил поведінки особи через передбачення їх суб’єктивних 

прав і обов’язків, які й визначають зміст правовідносин [341, с. 65]. А 

правила поведінки в питаннях охорони праці є надзвичайно важливою 

складовою правового статусу суб’єктів трудових відносин. Враховуючи 

конституційні положення щодо реалізації права на працю та права на 

безпечні і здорові умові праці, законодавство про охорону праці визначає 

відповідний правовий механізм реалізації зазначених прав, розширює межі 

їх гарантування на підставі цілої низки нормативно-правових актів, які 

чітко встановлюють приписи і правила з охорони праці, визначає їх зміст і 

спрямовує зусилля на запобігання порушенням норм та приписів щодо 

охорони праці, визначає права та обов’язки суб’єктів трудового права.  

Останні теоретичні дослідження категорії інтересу у різних галузях 

правової науки створюють підґрунтя для формування думки щодо все 

дедалі зростаючого значення законних інтересів порівняно із роллю 

суб’єктивних прав у правовому регулюванні суспільних відносин. У той 



69 
 

  

же час слід відзначити, що аналіз положень чинного КЗпП України 

свідчить про закріплення більшою мірою суб’єктивних прав, ніж законних 

інтересів суб’єктів трудового права.  

У науковій літературі переважно аналізуються питання щодо 

реалізації суб’єктивних трудових прав, нерідко поглинаючи їх зміст 

обсягом законних інтересів суб’єктів трудового права.  Так, О. Є. 

Костюченко законний інтерес у трудових правовідносинах визначає як 

прагнення учасника цих відносин задовольнити свої потреби на підставі 

прав й обов’язків, визначених у законодавстві та трудових договорах. Він 

запропонував класифікувати законні інтереси учасників трудових 

правовідносин на декілька видів за різними критеріями: 1) за змістом - 

матеріальні та нематеріальні; 2) за порядком встановлення - 

централізовані, локальні, індивідуальні; 3) за сферою дії - фізіологічні, 

соціальні, духовні; 4) за формою - грошові, натуральні.  

Наведена позиція науковця свідчить про прирівняння та акцентування 

уваги на тій частині законних інтересів суб’єктів трудового права, які 

реалізуються через закріплення суб’єктивних прав учасників трудових 

правовідносин. Так, наприклад, Закон України «Про охорону праці» 

встановлює імперативне правило, що  роботодавець зобов’язаний створити 

на робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці 

відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання 

вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

У той же час Л. О. Золотухіна визначила інтерес у трудовому праві як 

результат відображення в діяльності суб’єктів трудового права 

об’єктивних умов їх існування та розвитку з метою найбільш повного 

задоволення потреб названих суб’єктів. На підставі аналізу істотних ознак 

і соціального змісту законних інтересів у трудовому праві авторка 

запропонувала їх поділ на інтереси, які виявляються у власне трудових 
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відносинах (обумовлені потребою сторін трудових відносин в укладенні, 

зміні та припиненні трудового договору і визначаються в умовах 

трудового договору), та інтереси, які виникають у відносинах, тісно 

пов’язаних із трудовими (із приводу навчання на виробництві, підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації; встановлення умов праці; вирішення 

трудових спорів; у відносинах соціального партнерства тощо). Крім того, 

за суб’єктним складом нею виокремлено інтереси працівників, трудових 

колективів та власників підприємств, установ, організацій. Саме остання 

класифікація інтересів у трудовому праві виявляється основоположною 

для визначення співвідношення та взаємодії публічних і приватних 

інтересів у відповідній сфері правовідносин. Саме з цих позицій потрібно 

виходити при прийнятті нового Трудового кодексу України. 

Особливу увагу сучасне трудове право приділяє закріпленню та 

гарантуванню суб’єктивних прав працівників, які історично на теренах 

нашої держави вважалися менш захищеною стороною трудових відносин. І 

це дійсно таку, оскільки працівник має тільки здатність до праці, він не є 

власником засобів виробництва, основним джерелом його доходів є 

заробітна плата, яку він отримує в процесі реалізації конституційного 

права на працю, забезпечення охорони праці покладається на роботодавця. 

Основні трудові права громадян визначені Конституцією України 

(статті 43–46), яка встановлює, зокрема таке: 

‒ кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 

собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується;  

‒ кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, 

на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;  

‒ використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для 

їхнього здоров’я роботах забороняється;  
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‒ громадянам гарантується захист від незаконного звільнення; 

‒ право на своєчасне одержання винагороди за працю 

захищається законом; 

‒ ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів;  

‒ кожен, хто працює, має право на відпочинок;  

‒ громадяни мають право на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 

законом.  

КЗпП України деталізує та доповнює найважливіші права працівників, 

серед яких слід відзначити такі права: 

‒ на вільний вибір професії, роду занять і роботи,  

‒ укладати, змінювати й розривати трудовій договір; 

‒ виконувати роботу, що обумовлена трудовим договором; 

‒ на здорові і безпечні умови праці, в тому числі знати до 

початку роботи за трудовим договором про умови праці, наявність на 

робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я; 

‒ на компенсацію матеріальної та моральної шкоди, заподіяної 

під час виконання трудових обов’язків; 

‒ на своєчасне одержання заробітної плати; 

‒ на створення професійних спілок, право вступати до них і 

захищати свої трудові права, свободи й законні інтереси; 

‒ на участь в управління підприємством; 

‒ на ведення колективних переговорів, укладення колективного 

договору, інформацію щодо їх виконання; 
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‒ право звернення до суду для вирішення трудових спорів 

незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади та ін. 

Наведені суб’єктивні права працівників відбивають їх основні 

потреби перш за все у матеріальному забезпеченні свого життя та життя 

своєї родини завдяки здатності до праці, яка визначає як основний фактор і 

рівень заробітної плати, одержуваної працівником. Крім безпосереднього 

отримання оплати свого труда, інтерес до матеріального забезпечення 

реалізується також у таких суб’єктивних правах працівника, як право на 

матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, у 

разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну 

допомогу в разі безробіття. Більше того, сьогодні вагомого значення 

набуває отримання від роботодавця поряд із оплатою праці так званого 

«соціального пакету», який спрямований на зниження видатків працівника 

на своє щоденне проживання (оплата медичних послуг, телефонних 

розмов, проїзду, участі у заходах, спрямованих на професійний розвиток, 

та ін.). 

Але не тільки матеріальні потреби працівників відбивають 

суб’єктивні права, що закріплені у трудовому законодавстві. Навіть 

простий погляд на зміст ст. 2 КЗпП України свідчить про закріплення 

через конструкцію суб’єктивних прав і нематеріальних інтересів 

працівників. Зокрема, проведення значного часу протягом дня та тижня на 

робочому місці, умови якого впливають на стан здоров’я фізичної особи, 

зумовлює важливість права на здорові і безпечні умови праці. Від умов 

праці залежать режим праці, тривалість відпустки, додаткові грошові 

виплати, забезпечення їжею, спеціальним засобами захисту тощо.  

Можливість активно впливати на внутрішню політику на 

підприємстві, яка охоплює найважливіші питання діяльності працівників, й 

через це опосередковано здійснювати превентивний захист своїх прав та 
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інтересів, відбивається у праві працівників на участь в управлінні 

підприємством, на об’єднання в професійні спілки, на ведення переговорів 

та укладення колективних договорів (угод), на вирішення колективних 

трудових конфліктів (спорів) тощо. 

Трудову діяльність не можна трактувати тільки як дію зі створення 

предметів, здатних задовольнити потреби людини, як спосіб добування 

прожитку. Поряд із роллю праці як об’єктивного процесу, що має зовнішні 

результати, не менш значущими є духовні та соціальні цінності. 

Природний зміст трудової діяльності працівника – це сукупність свідомих 

чуттєво-предметних дій, спрямованих на практичне застосування своїх 

здібностей, самоствердження і розвитку у межах укладеного трудового 

договору [174, с. 263]. Адже працівник є соціальною істотою, а тому йому 

небайдуже визнання його  трудових успіхів та здобутків, застосування 

заходів заохочення й надання різноманітних нагород і матеріальних виплат 

у тому числі й за виконання приписів з охорони праці у процесі виконання 

покладених на нього трудових обов’язків 

Права працівників, закріплені у національному трудовому 

законодавстві, відповідають міжнародним стандартам у сфері праці, й 

перш за все, тим, що закріплено у Загальній декларації прав людини від 10 

грудня 1948 р., у якій як невід’ємні та невідчужувані права людини, 

зокрема, визнано право на працю та вільний вибір роботи, на справедливі 

та сприятливі умови праці та на захист від безробіття. У Міжнародному 

пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. у ст. 6 

сформульовано, що держави визнають право на працю, яке включає право 

кожної людини на отримання можливості заробляти собі на життя трудом.  

Більш розгорнуте тлумачення права на працю міститься в 

Європейській соціальній хартії 1961 р. У ст. 1 Хартії «Право на працю» 

зазначається таке:  
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«З метою забезпечення ефективного здійснення права на працю 

Сторони зобов’язуються:  

1. Вважати однією зі своїх найголовніших цілей і одним зі своїх 

найголовніших обов’язків досягнення та підтримання якомога високого і 

стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення повної зайнятості. 

2. Ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя 

професією, яку він вільно обирає. 

3. Створювати безкоштовні служби працевлаштування для всіх 

працівників або забезпечувати їхнє функціонування. 

4. Забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку та 

перекваліфікацію або сприяти їм». 

Розширено і деталізовано у Європейській соціальній хартії й право на 

справедливу винагороду, яке відповідно до ст. 4 охоплює: 

1) право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і 

їхнім сім’ям достатній життєвий рівень;  

2) право працівників на підвищену ставку винагороди за 

роботу в надурочний час з урахуванням винятків, передбачених 

для окремих випадків;  

3) право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за 

працю рівної цінності;  

4) право всіх працівників на розумний строк попередження 

про звільнення з роботи; 

5) дозвіл відрахування із заробітної плати тільки на умовах і в 

розмірах, передбачених національними законами або правилами чи 

встановлених колективними договорами або арбітражними 

рішеннями. 

Крім наведених, у Європейській соціальній хартії визначаються й інші 

трудові права: право на справедливі умови праці (ст. 2); право на безпечні 
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та здорові умови праці (ст. 3); право на створення працівниками і 

роботодавцями місцевих, національних або міжнародних організацій для 

захисту своїх економічних і соціальних інтересів та вступ у такі організації 

(ст. 5); право на укладання колективних договорів (ст. 6); право дітей та 

підлітків на захист та право працюючих жінок на охорону материнства 

(статті 7, 8); право на професійну орієнтацію та право на професійну 

підготовку (статті 9, 10); право на соціальне забезпечення (ст. 12). 

Отже, закріплені у трудовому законодавстві суб’єктивні права 

працівників відбивають найбільш значущі, основоположні їх інтереси, 

пов’язані із реалізацією своєї здатності до праці та задоволенням 

матеріальних, соціальних та духовних потреб. Так чи інакше реалізація 

майже усіх прав знаходить своє відбиття у праві на охорону праці та 

безпечні і здорові умови праці, переплетінні приватних і публічних 

інтересів працівників, роботодавців, держави.  

При правовому закріпленні й конкретному визначенні широкого кола 

прав та інтересів працівників припускається наявність й інших 

охоронюваних законом інтересів, які іноді згадуються у змісті статей актів 

трудового законодавства для громадян, які реалізують своє право на працю 

шляхом укладення трудового договору (контракту). Наприклад, у ч. 2 ст. 

23 КЗпП України вказується на необхідність урахування при укладенні 

строкового трудового договору не тільки характеру наступної роботи або 

умов її виконання, а й інтересів працівника. 

Потрібно зауважити, що у трудовому праві визначаються також й 

інтереси, які не засновані на конкретних нормах трудового права, не є 

чітко встановленими дозволеними правовими можливостями. Зокрема, до 

них належать інтереси працівників при проведенні колективних 

переговорів, укладенні або зміні колективного договору, а також при 

розгляді та вирішенні колективних спорів із роботодавцем. Про такі 
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інтереси згадують М. В. Лушникова, А. М. Лушников, зазначаючи, що їх 

охорона забезпечується специфічними формами та способами захисту, 

заснованими на узгоджувальних, примирювально-посередницьких 

процедурах, включаючи страйк [2]. Саме такий підхід відбиває специфіку 

й особливості методу правового регулювання у трудовому праві, де 

працівники беруть участь у встановленні безпечних і здорових умов праці, 

окреслюють коло інтересів у тому числі і в частині соціального захисту 

працівників у разі порушення норм з охорони праці, визначають додаткові 

заходи та витрати у правовому механізмі охорони праці, створюють 

спеціальні юрисдикційні органи з розгляду трудових спорів (конфліктів) - 

комісії по трудових сопорах, примирні комісії, трудові арбітражі, тощо. 

Відповідно у трудовому праві, крім інтересів працівників, які 

визначені через закріплення суб’єктивних прав, а також передбачення 

інших їх законних інтересів, визначаються інтереси, які, перш за все 

визначають «сумарні», спільні інтереси працівників трудового колективу 

на підприємстві, втім, не мають чітко встановленої моделі правової 

поведінки – дозволеної можливості. Такі інтереси часто позначаються як 

колективні інтереси у трудовому праві.  

Колективні інтереси у трудовому праві традиційно розглядаються як 

такі, що виражають спільні потреби трудових колективів, а їх задоволення 

відбувається через правові механізми колективно-договірних процедур та 

соціального партнерства, які дозволяють забезпечити активну участь 

представницьких органів трудящих у регулюванні соціально-трудових 

відносин. 

Представниками західноєвропейської школи трудового права трудове 

право розподіляється на індивідуальне та колективне. Зокрема, М. Матей-

Тирович, під час свого виступу на «круглому столі» з актуальних проблем 

трудового права та права соціального забезпечення, що проводився в 
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Одеській національній юридичній академії 17–18 жовтня 2002 р., 

відзначила загальне визнання такого поділу в Європі та вбачає його основу 

у різниці між правами та інтересами, які потребують захисту: 

індивідуальні права та інтереси працівників, а також колективні права та 

інтереси  працівників і роботодавців.  

До основних принципів колективного трудового права відносять  такі: 

‒ свобода об’єднання працівників та роботодавців; 

‒ принцип рівності та взаємності прав та обов’язків працівників 

та організацій; 

‒ право на проведення спільних консультацій та укладення 

колективних трудових договорів та угод; 

‒ право на проведення колективних акцій протесту – страйку та 

локауту у разі конфліктів інтересів; 

‒ право на подачу колективної скарги для захисту порушених 

прав. 

Серед правових інститутів колективного трудового права виділяють: 

соціальне партнерство; правовий статус трудових колективів; правовий 

статус професійних союзів; правовий статус організацій роботодавців; 

колективні переговори; колективні договори та угоди; колективні трудові 

спори. 

Вихідні колективні інтереси, пов’язані із можливістю об’єднання 

працівників та роботодавців у національні та міжнародні організації для 

захисту своїх прав, та право на колективні переговори отримали 

закріплення у конвенціях МОП, Протоколах № 12 та 14 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – ЄКПЛ), у 

Європейській соціальній хартії,  які були підписані та ратифіковані 

Україною.  



78 
 

  

Зокрема, Європейська соціальна хартія 1961 р.  у ст. 6 закріпила право 

на укладання колективних договорів, яке припускає сприяння: 

1) проведенню спільних консультацій між працівниками та 

роботодавцями;  

2) створенню механізму переговорів на добровільній основі 

між роботодавцями або організаціями роботодавців та 

організаціями працівників з метою регулювання умов праці за 

допомогою колективних договорів;  

3) створенню та використанню належного механізму 

примирення та добровільного арбітражу для вирішення трудових 

спорів. 

Крім того, зазначене право охоплює визнання права працівників і 

роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, 

включаючи право на страйк, з урахуванням зобов’язань, які можуть 

випливати із раніше укладених колективних договорів. 

Сутність колективних прав працівника полягає в тому, що в них 

закладений потенціал тих природних та незамінних якостей, які необхідні 

для нормальної життєдіяльності особистості у сфері праці. Здійснення 

колективних прав залежить від дій представників працівників, 

спрямованих на досягнення соціального миру з роботодавцем або іншими 

сторонами соціального партнерства шляхом реалізації різних колективних 

інтересів у сфері праці, включаючи участь в управлінні організаціями, 

вирішення колективних розбіжностей та ін. [128, с. 83]. Такий підхід є 

підґрунтям для всебічного запровадження ідей соціального діалогу та 

соціального партнерства, які максимально враховують колективні й 

індивідуальні інтереси у процесі правового регулювання умов праці та 

визначенні пріоритетних напрямів щодо поліпшення охорони праці на 

підприємстві (в установі, організації). 
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І. Я. Кисельов зазначав, що колективне правовідношення пов’язане з 

функціонуванням на ринку праці і на виробництві професійних спілок, які 

укладають від імені працівників договори з підприємцями (їх 

організаціями), а організаційне правовідношення відбиває регулювання 

питань втручання держави в діяльність профспілок або державну 

діяльність з посередництва при працевлаштуванні [152, с. 92]. Такий підхід 

є методологічною основою в питаннях визначення прав трудового 

колективу, профспілкових організацій. 

Т. А. Зикіна визначає колективні права працівників як частину 

гарантованих державою прав працівників, які відбивають різноманіття 

колективних інтересів, реалізація яких здійснюється в колективній формі, 

відрізняється колективним представництвом та має кінцевою метою 

покращення правового та фактичного становища кожного окремого 

працівника. Домогтися реалізації колективних прав можна не тільки 

шляхом колективних дій працівників або їх представників. Колективні 

права можуть встановлюватися й через здійснення прав індивідуальних 

[128, с. 85]. 

Як уже було зазначено, Європейською соціальною хартією 1961 р.  

закріплено право на укладання колективних договорів (ст. 6). Колективний 

договір належить до однієї з основних договірних форм вираження 

колективних інтересів працівників та їх узгодження з інтересами 

роботодавця. Він розглядається як локальний нормативно-правовий акт, 

який регулює трудові, соціально-економічні та виробничі відносини між 

роботодавцем та працівниками підприємства, установи , організації 

[266, с. 199].  

Колективний договір, як і колективна угода, належить до правових 

актів соціального партнерства, які укладаються між працівниками і 

роботодавцями під час соціального співробітництва і спрямовані на 
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досягнення взаємоприйнятного компромісу, вирішення проблем, що 

виникають у процесі трудової діяльності [438, с. 326]. 

У колективному договорі відображається узгоджена воля роботодавця 

та працівників щодо питань їх трудових, соціально-економічних та 

виробничих відносин,  яка закріплюється через встановлення взаємних 

прав та обов’язків сторін у сфері праці та гарантії їх реалізації. Стаття 13 

Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 

3356-ХІІ відносить до змісту колективного договору такі умови, як: зміни в 

організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; 

нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів 

заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій 

та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового 

колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства 

(якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу 

і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, 

культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і 

відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших 

представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів 

оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків; заборона дискримінації. Колективний договір може 

передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами 

гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення 

та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо. 

Сторонами колективного договору є роботодавець та трудовий 

колектив підприємства, установи, організації, від імені яких беруть участь 

у всіх етапах колективно-договірних переговорів їх представники: з боку 

роботодавця – це керівник підприємства, установи, організації, з боку 
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трудового колективу – профспілки або інші уповноважені на це органи чи 

відповідним чином обрані та уповноважені трудовим колективом 

представники трудящих. Від сторін колективного договору відмежовують 

учасників колективно-договірних відносин, до яких належать усі суб’єкти 

трудового права, які прямо чи опосередковано беруть у цьому участь: 

профспілки або інші уповноважені на представництво трудовим 

колективом органи, керівники юридичної особи, працівники, певні 

посадові особи, державні органи, загалом держава [349, с. 7].  

Відносини, які регулюються за допомогою колективних договорів, 

стосуються питань управління працею на підприємстві, в установі, 

організації. Управління працею працівників – особлива функція, яка 

виникає з самої природи суспільної праці і входить до складу останньої. 

Відповідно, усі відносини, які виникають у зв’язку з управлінням та 

організацією праці, мають саме трудовий характер.  

Отже, колективні інтереси у трудовому праві виявляються перш за все 

у закріпленні спільних прав як працівників, так і роботодавців у 

встановленні взаємоприйнятних засад, балансу в їх взаємодії при 

вирішенні питань, які стосуються умов здійснення трудової функції, 

організації її виконання. Їх можна визначити як самостійні інтереси у 

трудовому праві, які зумовлені нерівним становищем суб’єктів: 

працівників та роботодавців. Вони відбивають прагнення працівників 

впливати на вирішення питань щодо умов їхньої діяльності, що неможливо 

без застосування правових механізмів. Із цих причин, вважаємо, спочатку 

виникло право на страйк як вияв крайньої форми незгоди працівників зі 

ставленням до них та їхньої праці з боку роботодавців. Надалі стали 

виникати правові механізми, які були спрямовані на вирішення 

колективних конфліктів на раніших стадіях – примирення та 

добровільного вирішення колективних трудових спорів. 
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На виконання превентивної, попереджувальної функції трудовим 

правом були розроблені такі правові механізми, які дозволяють зняти 

суперечливі моменти до виникнення конфлікту -  проведення між 

представниками працівників та роботодавців переговорів, консультацій та 

укладення колективних трудових договорів та угод. 

Таким чином, норми «колективного» трудового права закріплюють 

правові механізми вираження спільних інтересів працівників та 

роботодавців як основних учасників трудових правовідносин та їх 

урівноваження, збалансування, правові механізми вироблення 

взаємоприйнятних рішень з урахуванням конкретних інтересів кожного з 

них, а також у разі виникнення глибокої суперечності між ними, що 

набрала сили та набула форми конфлікту, та сукупність правових засобів 

їх розв’язання. 

На підставі наведеного можна зробити висновок, що колективні 

інтереси у трудовому праві належать процедурних питань, що виражають 

не матеріальні або духовні потреби суб’єктів трудового права, а 

уособлюють процедуру їх узгодження з обох боків, допустимі з цією 

метою процес та засоби їх урівноваження. 

Отже, колективні інтереси є самостійною групою інтересів суб’єктів 

трудового права, які не відповідають дихотомії поділу інтересів на 

«матеріальні та нематеріальні». Вони також не протистоять 

індивідуальним інтересам – спрямовані на їх спільне задоволення шляхом 

застосування певних правових засобів та механізмів.  

Індивідуальні інтереси, крім узгодження між собою, мають 

узгоджуватися із публічними інтересами, які також знаходять вияв і 

закріплення у нормах трудового права. 

Публічні інтереси. Інтереси завжди гостро сприймалися і глибоко 

аналізувалися юристами та правниками. Відомий німецький правознавець 
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Р. Ієринг у своїх працях «Інтерес і право» та «Боротьба і право» 

висловлював думку, що мета права полягає у врівноваженні інтересів у 

суспільстві, у находженні компромісу між ними. Мета права – мир, засіб 

для цього – боротьба. Особливо такий підхід важливий у процесі 

взаємовідносин між працівниками і роботодавцями, зокрема в питанні 

охорони праці. 

Т. Гоббс як засновник «договірної» теорії виникнення держави, 

розглядаючи її як результат домовленості між людьми, якою закінчилася 

додержавна стадія «війни всіх проти всіх», висловлював думку про 

можливість обмеження державою приватного життя та інтересів заради 

досягнення спільних благ. Французький мислитель часів епохи 

Просвітництва Д. Дідро зазначав, що кожній людині необхідно 

поступатися частиною своєї природної незалежності та підкоритися волі, 

яка б становила волю всього суспільства та була б спільним центром 

єдності всіх їх воль та всіх їх сил [259, с. 139].  

Публічні інтереси найчастіше застосовується у правовій літературі як 

узагальнююче поняття, що відбиває закріплені у правових нормах та 

забезпечувані державним примусом інтереси держави та її населення, 

територіальних громад, а також суспільства в цілому.  

Ю. О. Тихомиров визначив публічний інтерес як визнаний державою 

та забезпечений правом інтерес соціальної спільності, задоволення якого 

служить гарантією її існування та розвитку [404, с. 55].  

А. А. Даньковим на підставі узагальнення основних ознак публічних 

інтересів визначено такі: 

– єдність для певної соціальної спільності, що припускає наявність 

певних встановлених правил, норм, вимог, які є основоположними для 

існування та підтримання всієї соціальної структури цього суспільства, 
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оскільки відтворюють його стійкі зв’язки та цим забезпечують його 

цілісність; 

– прагнення до стабільності, певного упорядкування суспільних 

відносин; 

– обов’язкове визнання та забезпечення правом тієї держави, яка у 

результаті усвідомлення об’єктивних потреб свого існування та розвитку 

визначила цей публічний інтерес як значущий для себе й такий, що 

становить основу соціальної спільності, конкретизувала шляхи та способи 

його досягнення, та підготувала для захисту визнаного нею інтересу 

заходи державного примусу; 

– відносно територіальний характер, що виявляється у можливості 

кожної держави мати свій інтерес у межах території, на яку поширюється її 

суверенітет; 

– прагнення до самозбереження шляхом створення механізмів 

(системи норм), які підкорюють приватний інтерес публічному; 

– рухомість меж між приватними та публічними інтересами, яка 

зумовлюється рівнем соціально-економічного та особливостями 

історичного розвитку суспільства, визначається законодавцем залежно від 

нагальних потреб державного та суспільного розвитку; 

– неоднорідність приватних та публічних інтересів, що зумовлює 

виникнення суперечностей не тільки між ними, а й між окремими їх 

різновидами; 

– захист у разі порушення здійснюється за ініціативою органів 

державної влади у формі адміністративного або кримінального процесу, на 

відміну від захисту приватного інтересу, що відбувається на вимогу самої 

особи у формі цивільного процесу в результаті подання цивільного позову 

[88].  
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Найбільшому обговоренню та дискусії у правовій науці підлягає 

питання меж та пріоритетності між приватними та публічними інтересами. 

Як правило, прослідковується тенденція до обґрунтування їх кореляції 

належністю дослідників до галузевих наук, їх визначенням основної мети 

правового регулювання та держави. Представники публічної сфери права, 

обґрунтовуючи першочергове значення забезпечення миру та 

правопорядку, висловлюють позицію пріоритетності суспільних інтересів, 

які дістали закріплення у законодавстві шляхом встановлення 

імперативних вимог при регулюванні тих чи інших суспільних відносин. 

Також такий підхід нерідко пов’язаний із посиланням на засади правового 

регулювання, що застосовувалися за часів існування СРСР, в якому через 

термін «державний» припускався вираз загальнолюдських інтересів, 

заперечуючи наявність відмінних від них індивідуальних інтересів та 

прагнень осіб. Фактично ставився знак рівності між державним інтересом 

як «сумою» загальних спільних інтересів громадян країни. Отже, слід 

визнати історичні та ідеологічні передумови для формування теоретичних 

підходів законодавчого закріплення та правозастосування пріоритетності 

публічних інтересів над приватними. 

У той же час вагомого значення наприкінці минулого сторіччя на 

теренах нашої держави знову набула теорія природних прав, яка надала 

імпульсу для активного розвитку сфери приватного права. Представники 

галузей, що належать до останньої, схильні абсолютизувати значення 

індивідуальних інтересів та суб’єктивних прав осіб, вважаючи, що саме їх 

задоволення виступає або має бути кінцевою метою правового 

регулювання та діяльності держави. З цим пов’язане піднесення інститутів 

громадянського суспільства, які нерідко вступають у «конкурентну 

боротьбу» з традиційними інститутами державної влади. 
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Однак слід визнати, що правова наука починає відходити від крайніх 

позицій у розумінні співвідношення публічних та приватних інтересів, їх 

цінності та ролі у правовому механізмі регулювання суспільних відносин. 

Справедливою видається думка Ю. О. Тихомирова, який зазначав, що 

розуміння права як свого роду юридичного консенсусу припускає 

узгодженість, пошук та офіційне визнання нормативної міри соціальних 

домовленостей та компромісів. У праві завжди представлені обидві грані 

інтересу, і пріоритетність може виражати усередненість або узгодженість 

соціальних інтересів [404, с. 55]. Учений вказував на відому рухомість меж 

між публічними та приватними інтересами, яка виражається в тому, що 

певні явища перестають мати суспільний або державний інтерес та 

зберігають значення інтересів приватного характеру. А можливо і навпаки, 

коли певні приватні інтереси, зважуючи на їх суспільне значення, 

визнаються правом як публічні інтереси [404, с. 59]. Ним вказувалося, що 

часто відповідь на питання – чи існує в певному випадку публічний 

інтерес, чи ні – залежить від аналізу конкретних обставин. І оцінка 

публічного (суспільного) інтересу ускладнюється, як правило, тим, що 

дана категорія не є постійною у просторі та часі [342, с. 93].  

Наприклад, за часів СРСР діяльність підприємств, які всі належали до 

державної форми власності, планувалася міністерствами через 

затвердження ним щорічних обов’язкових показників та кошторисів. За 

умов ринкової економіки підприємства самостійно стали здійснювати 

внутрішнє планування своєї господарської діяльності, що відбиває їх 

власні інтереси, перш за все, в одержанні прибутку та досягненні інших 

соціальних результатів. Незважаючи на збереження для підприємств 

державної власності узгоджувального механізму планування, слід 

відзначити їх самостійність у визначенні основних напрямків діяльності, 

засобів їх реалізації та за планових показників, які лише затверджуються 
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органом, до сфери управління яких належить підприємство, а не 

«спускається зверху». 

Одним з інтересів держави у трудовій сфері є потреба у створенні 

правових умов та можливостей для досягнення компромісу інтересів 

працівника та роботодавця з метою виконання свого призначення у 

суспільстві [174, с. 262]. У той же час у сфері трудових відносин йдеться 

про збалансування не тільки інтересів сторін трудового договору, й навіть 

не тільки спільних інтересів працівників та роботодавців. Актуалізується 

питання гармонізації потреб зазначених категорій суб’єктів трудового 

права з інтересами самої держави. Наприклад, С. Глинська виділяє серед 

спеціально-юридичних функцій трудового права, в яких реалізується 

соціальне призначення трудового законодавства, не тільки захист прав та 

інтересів працівників, створення сприятливих умов праці, захист прав та 

інтересів роботодавців, а й вказує на оптимальне поєднання інтересів 

сторін трудових відносин та держави [65, с. 184]. Адже саме держава 

визначає правову політику щодо виникнення, зміни та припинення 

трудових відносин, правову й організаційну політику в питаннях охорони 

праці та створення безпечних і здорових умов праці тощо. 

Останніми роками в Україні все більше уваги приділяється тенденції 

проникнення публічних засад правового регулювання у сферу праці. 

Публічна тенденція в розвитку сучасного трудового права України полягає 

в посиленні державного втручання у трудові правовідносини з метою 

забезпечення інтересів працівників як більш слабкої сторони цих відносин, 

а також з метою забезпечення суспільних інтересів. До основних її проявів 

належать розширення сфери відносин, які є предметом цієї галузі права, 

посилення публічного втручання у трудові відносини державних 

службовців і підвищення ролі нагляду й контролю за дотриманням 

законодавства про працю. Зокрема, потреба в посиленні державного 
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втручання у трудові відносини, учасниками яких є державні службовці, 

пояснюється її метою – забезпечення рівного доступу до державної 

служби, посилення контролю за діяльністю цієї категорії працівників, 

особливо державних службовців вищих категорій, і створення системи 

оцінки праці держслужбовців. Необхідність посилення державного 

нагляду у сфері праці має припускати перехід органів з нагляду за 

дотриманням законодавства про працю від формальних методів роботи до 

моніторингу в цій царині, що надавало б змогу виявляти незаконне 

використання праці дітей, а також запровадити нагляд і контроль за 

проявом у трудових правовідносинах так званих нових ризиків, що 

викликають психологічні стреси [442]. 

Надалі ця дослідниця у своїй дисертаційній роботі обґрунтовано 

доводить, що в розумінні публічного і приватного права, по-перше, слід 

повернутись до історичних висновків. По-друге, треба враховувати, що 

публічний інтерес можна поділити на два види: 1) власне публічний 

інтерес, який є інтересом індивіда остільки, оскільки індивід усвідомлює, 

що його власне благополуччя залежить від стабільності і багатства 

держави; 2) публічний інтерес, який пов’язаний з усвідомленням державою 

(людьми, які здійснюють керівництво державою) публічного значення 

благополуччя, життя і здоров’я, честі та гідності людини (індивіда) [441, c. 

25-26]. 

При розкритті змісту та особливостей публічного інтересу Ю. 

О. Тихомировим біло виділено три їх різновиди: державний, суспільний, 

територіальний. 

У  трудовому праві зазначені види публічного інтересу мають свою 

специфіку щодо його вияву та законодавчого закріплення. До інтересів 

держави у сфері трудових відносин належить перш за все реалізація 

конституційного права кожного на працю, що є одним з основних напрямів 



89 
 

  

її діяльності. Відповідно до ст. 43 Конституції України держава створює 

умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 

програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки 

кадрів відповідно до суспільних потреб. Крім того, державою гарантується 

громадянам захист від незаконного звільнення, право на своєчасне 

одержання винагороди за працю. 

Слід звернути увагу на те, що Конституційний Суд України (в Рішенні 

від 8 квітня 1999 р. у справі № 1-1/99)  невипадково зазначив, що «інтереси 

держави» є оціночним поняттям, що державні інтереси закріплюються як 

нормами Конституції України, так і нормами інших правових актів. 

Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників суспільних 

відносин. В основі перших завжди є потреба у здійсненні 

загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, 

програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, 

державного кордону України, гарантування її державної, економічної, 

інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як національного 

багатства, захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання 

тощо. Інтереси держави можуть збігатися повністю, частково або не 

збігатися зовсім з інтересами державних органів, державних підприємств 

та організацій чи з інтересами господарських товариств з часткою 

державної власності у статутному фонді. Проте держава може вбачати свої 

інтереси не тільки в їх діяльності, а й у діяльності приватних підприємств, 

товариств. 

У цьому контексті,  вважаємо, слід вказати на тісний зв’язок між 

інтересами держави, які полягають у виконанні нею функцій щодо 

забезпечення належного рівня життя її населенню, та закріпленням 

суб’єктивних індивідуальних прав, які, будучи мірою дозволеної поведінки 
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працівників, одночасно виступають засобом забезпечення реалізації 

публічних потреб. Можна погодитися з О. Є. Костюченко в тому, що 

держава, суспільство, трудовий колектив та роботодавець можуть досягти 

своїх інтересів у трудовій сфері, задовольнивши потреби працівника, а 

інтерес працівника, у свою чергу, може задовольнити досягнення певної 

мети у роботі, яка полягає у поєднання матеріальних та нематеріальних 

потреб [174, с. 264]. 

Таким взаємозв’язком можна пояснити посилення уваги держави 

щодо регулювання соціально-трудових відносин, удосконалення правових 

механізмів та засобів реалізації суб’єктивних прав та інтересів працівників 

і роботодавців.  Наприклад, в умовах посилення впливу глобалізації на 

зайнятість населення держава розвиває стійку тенденцію до використання 

політики трудового протекціонізму – захисту національних ринків праці. 

Трудовий протекціонізм – це завжди синтез і наслідок політичного, 

економічного, фінансового та товарного протекціонізму. До методів 

захисту відносять такі регулятори, як квотування та ліцензування імпорту, 

вибір шляхів технологічного розвитку, цілеспрямована експертиза 

міжнародних технологічних та економічних проектів, регулювання 

валютних курсів. Однак на ринку праці використовуються також свої 

специфічні методи захисту: адміністративне обмеження емігрантів 

(робочої сили), регулювання ціни на робочу силу (заробітної плати) на 

національному ринку праці та ін. [115]. 

Територіальні інтереси пов’язані із виконанням органами місцевого 

самоврядування покладених них повноважень. Зокрема, у статтях 27, 32, 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначається, 

що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать забезпечення збалансованого економічного та соціального 

розвитку відповідної території, ефективного використання природних, 
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трудових і фінансових ресурсів; забезпечення створення необхідних умов 

для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, 

професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; підготовка і подання на 

затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і 

умов праці та виробничого середовища, територіальних програм 

зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення 

від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових 

регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та 

виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються 

відповідно районними, обласними радами; участь у соціальному діалозі, 

веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, 

здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових 

спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, 

розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в 

установленому порядку колективних договорів і територіальних угод 

відповідного рівня; прийняття рішень про створення на підприємствах, в 

установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою 

працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також 

погодження ліквідації таких робочих місць. 

Перелік наведених повноважень органів місцевого самоврядування 

відбиває їх функції, виконувані на відповідній території. Як зазначила 

І. В. Дробуш, соціальна роль місцевого самоврядування найбільш повно 

розкривається у функціях його представницьких органів. Функції є 

основою, з якої випливають повноваження, форми і методи діяльності цих 

органів. Саме у функціях виявляється постійний, цілеспрямований вплив 

населення, органів самоврядування на муніципальні відносини з метою 

найбільш ефективного вирішення питань місцевого значення. Авторка 

визначила функції органів місцевого самоврядування як основні, тобто 
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найбільш загальні і постійні напрями і види муніципальної діяльності, які 

виражають волю та інтереси відповідних територіальних громад та 

забезпечують вирішення питань місцевого значення при оптимальному 

поєднанні інтересів певної території з інтересами загальнодержавними. 

Основні функції органів місцевого самоврядування є найбільш 

постійними, однак при цьому не є незмінними, оскільки вони безперервно 

розвиваються та удосконалюються [98, с. 7].  

Отже, публічні інтереси у сфері праці пов’язані перш за все з 

функціями, які виконують держава в особі її органів та органи місцевого 

самоврядування. Функції, виконувані органами державної влади, 

відбивають соціальну спрямованість держави, яка полягає у створенні 

належних умов життєдіяльності населення та захисті інтересів своїх 

громадян, висуванні на перший план людини, права якої набувають 

значення найвищої цінності у суспільстві. 

Територіальні інтереси мають зв’язок із територіальною громадою і 

відбивають інтереси жителів певної адміністративно-територіальної 

одиниці. Важливим у цьому контексті видається зауваження І. В. Дробуш, 

що оскільки місцеве самоврядування є суспільною, громадівською 

інституцією, то і функції його представницьких органів мають 

громадівський, а не державний характер. Адже держава не може взяти на 

себе розв’язання всіх питань, так як і право не може регулювати весь 

комплекс суспільних відносин, а регулює їх частково [98, с. 7]. 

Дійсно останні тенденції українського політичного та суспільного 

життя доводять справедливість такої постановки питання. Інтереси 

територіальної громади все більше уособлюються та навіть іноді 

диференціюються від інтересів загальнодержавних. Це зумовлюється 

особливостями національного складу жителів адміністративно-

територіальних одиниць, рівнем економічного розвитку регіонів, їх 
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природними умовами, територіальним розташуванням та ін. Вважаємо, що 

повноваження органів місцевого самоврядування закріплюють напрями 

суспільного життя, в яких державою визнано можливість прояву інтересів 

населення певної адміністративно-територіальної одиниці, які можуть бути 

не однаковими з інтересами жителів інших місць. 

Таким чином, можна зробити висновок, що публічні інтереси не є 

однорідними: вони належать не тільки до сфери державних, а й 

суспільних. Таке положення не суперечить усталеному розумінню проявів 

суспільних інтересів у сфері праці, до яких відносять соціальне 

партнерство. Принцип соціального партнерства та соціально орієнтованої 

економіки жодною мірою не позбавляє державу її керівної ролі в процесі 

розробки та реалізації політики, спрямованої на підтримку стабільності й 

забезпечення розвитку національної економіки [63, с. 153]. До основних 

правових актів соціального партнерства відносять колективні угоди, які 

являють собою правові акти, що укладається між соціальними партнерами 

та містять їхні зобов’язання про встановлення умов праці, зайнятість і 

соціальні гарантії для працівників держави, галузі, регіону. Колективна 

угода поєднує в собі риси договору і нормативно-правового акта [438, с. 

327].  

Отже, у трудоправовій царині соціальні інтереси виконують роль не 

стільки механізмів соціального партнерства, а також забезпечують 

функціонування інституту місцевого самоврядування у сфері захисту 

інтересів та реалізації гарантованого Конституцією України права на 

працю мешканців адміністративно-територіальних громад. З огляду на 

наведене існують державні та суспільні публічні інтереси, які за критерієм 

суб’єктності розподіляються на інтереси територіальної громади та 

соціальне партнерство. 
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Фактично поза увагою під час розгляду питання щодо співвідношення 

та взаємодії приватних та публічних інтересів у сфері праці залишаються 

інтереси роботодавців: чи належать вони до публічних, чи до приватних 

інтересів, що пов’язано, на  наш погляд, з традиційним їх віднесенням до 

«сильної» сторони у трудових відносинах. Як зазначає Н. О. Мельничук, 

сьогодні трудове право більше позиціонується як право захисту інтересів 

працівника. Звісно, що саме у роботодавця є більше важелів впливу на 

працівника, але в умовах ринкової економіки сторони трудових відносин 

знаходяться в одній площині відносин, тому й сам роботодавець потребує 

захисту своїх інтересів [215, с. 159].  

Непоодинокими є випадки висловлювання зауважень не тільки 

юристами-практиками, а й представниками правової науки, що підвищення 

рівня правосвідомості громадян та уваги держави щодо захисту їх 

конституційних прав мають «зворотну» сторону – зростання зловживань 

своїми правами, в тому числі трудовими. У трудових правовідносинах до 

них належать випадки використання відпуски як підстави для 

неможливості розірвання з працівником трудових відносин, оскарження 

підстави звільнення та інші. Відповідно права та інтереси роботодавця 

також потребують «введення» у коло інтересів у сфері праці. 

Роботодавцем для працівників виступають юридичні особи 

публічного і приватного права, фізичні особи-підприємці. Кожна з них 

виступає у правових відносинах самостійним суб’єктом, який виступає від 

власного імені та несе самостійну відповідальність. Застосування робочої 

сили фізичною особою-підприємцем спрямоване на задоволення його 

власних, особистих інтересів, які спрямовані на отримання прибутку від 

здійснення господарської діяльності. Його інтереси у сфері праці як 

роботодавця «продовжують», доповнюють його інтереси у сфері 

господарювання. Це надає підставу для їх віднесення до приватних 
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інтересів фізичної особи-підприємця, який виступає роботодавцем у 

трудових відносинах. 

Встановлення природи інтересів юридичної особи у трудових 

відносинах пов’язане із їх цивільно-правовою характеристикою. Цивільно-

правові утворення осіб для спільної діяльності можна назвати предтечею 

тієї конструкції, яка у подальшому набула певного відокремлення і 

самостійного юридичного буття, ставши особою юридичною (моральною) 

на противагу особі фізичній [78, с. 264]. Різні акценти у змісті конструкції 

юридичної особи ставилися у різні часи вченими різних країн, які 

зумовили появу багатьох правових теорій, основними серед яких стали 

теорія фікції (Ф. К. фон Савін’ї, Г. Ф. Шершеневич, Є. О. Суханов), теорія 

реального суб’єкта (Щ. Гірке, Д. М. Мейєр, Д. М. Генкін, О. А. 

Красавчиков), теорія, що заперечує самостійне значення юридичної особи 

як суб’єкта права (Р. Ієринг, Ю. К. Толстой, А. В. Венедіктов, С. І. 

Аскназій), агностична теорія (Х. Кельзен, В. В. Лаптєв). 

Незалежно від розуміння природи юридичної особи, вона стала 

категорією соціальної реальності і правового буття. Вона увійшла як 

невід’ємний учасник товарного обороту. Більше того, юридична особа 

набула значення правового інструменту реалізації певних спільних 

інтересів.  

На підставі аналізу історичного розвитку інституту юридичних осіб 

Ю. В. Тарасенко формулює, що єдиною загальною метою для всіх моделей 

юридичних осіб є відокремлення певного майна як базису для певної 

діяльності, метою чого виступає обмеження майнової відповідальності 

осіб, які реально здійснюють цю діяльність. «Створюється уявлення, що і 

самі зобов’язання, і сама діяльність ведуться від імені такого 

відокремленого майна, що й підштовхує людей спочатку до образного, а 
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потім і до юридичного відокремлення нової штучної особистості» [78, с. 

265]. 

Безумовно, й інші цілі ставляться засновниками при створенні 

юридичної особи, зокрема, щодо акумуляції активів або залучення осіб для 

спільної мети. Але одне з основних питань, відповідь на яке впливає на 

вирішення багатьох інших питань, - це майновий «поріг» та межі майнової 

відповідальності власників. Їх погодження підводить до наступного 

питання – ефективне використання виділеного майна для досягнення 

економічних та/або соціальних інтересів засновників (учасників). Майно 

юридичної особи виступає не тільки фундаментом для початку діяльності, 

а й інструментом для досягнення і гарантування інтересів її власників. 

Ю. К. Толстой висловив думку стосовно того, що не можна 

обмежитися характеристикою юридичної особи як особливого засобу, 

потрібного для того, щоб задля досягнення тієї або іншої мети застосувати 

до відокремленого майнового комплексу сукупність прав та обов’язків, 

вжити щодо нього заходів відповідальності за їх неналежне виконання 

[407, с. 91]. За застереженням ученого, такому підходу властивий відхід від 

встановлення живих людей, які напрацьовують та реалізують волю 

юридичної особи. 

Наведені наукові позиції викристалізовують питання, яке 

обговорюється тривалий час, – це проблема самостійності волі юридичної 

особи: чи є в неї власний інтерес або вона має сукупність інтересів її 

учасників. Якщо з теоретичної точки зору, з урахуванням природи 

юридичної особи, це питання й сьогодні обговорюється, то практично 

сучасний стан розвитку цього правового явища вже дозволяє говорити про 

розроблення правових механізмів виявлення волі такого суб’єкта, яка 

враховує та формується під впливом його засновників (учасників), але не 
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зводиться і навіть не завжди відповідає прямим конкретним інтересам цих 

осіб.  

Ю. О. Тарасенко висловив з цього питання думку, що воля самої 

юридичної особи може не збігатися з волею осіб, які є учасниками такої 

особи, що виявляється не тільки в колективних утвореннях, а й в тих 

випадках, коли юридична особа створена одним учасником. Існування 

різних воль, які не збігаються за характером виникнення, а також за 

спрямованістю інтересів, дозволяє ученому говорити про самостійний, а не 

фіктивний характер самої юридичної особи [78, с. 268]. 

Визначення і виявлення волі юридичної особи як перш за все 

правового утворення зумовило необхідність вироблення з цією метою 

певного правового механізму та його подальшого законодавчого 

закріплення. Такий механізм стосується встановлення порядку виразу 

інтересів власників, їх узгодження і прийняття оптимального для їх 

задоволення рішення щодо наступної діяльності юридичної особи. Ним 

стала категорія «органи юридичної особи», яка дозволила визначити 

можливий у правовій площині процес формування волі такого суб’єкта 

цивільного права, який фактично належить до сфери внутрішніх відносин. 

Компетенція органів юридичної особи, закріплена в установчому 

документі останньої, якою вони наділені за згодою засновників, виступає 

«територією і кордоном» волеутворення юридичної особи, що спричинено 

і відповідає загальним інтересам її власників. Як зазначає Б. Б. Ебзеєв, воля 

акціонерного товариства формується безпосередньо в кожному з органів 

товариства, але лише стосовно кола питань, що віднесені до компетенції 

цих органів [466, с. 91]. 

Отже, правовий механізм формування волі юридичної особи, який 

«покладений» в основу діяльності органів її управління, перш за все 

залежить від конкретних цілей власників (засновників) останньої, які 
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встановлюють коло їх повноважень. Можна сказати, що воля засновників 

(а надалі – учасників) є джерелом компетенції органів, а значить і 

волеутворення самої юридичної особи. Завданню виявлення і узгодження 

волі засновників (власників) юридичної особи підпорядковані різні 

конкретні правові засоби, що стосуються діяльності її органів, – 

проведення зборів засновників із фіксацією їх умов і порядку, визначення 

кількості голосів учасників під час голосування, встановлення порядку 

прийняття рішень та ін. У той же час формування і реалізація  волі такого 

суб’єкта відбуваються з урахуванням законодавчо закріплених вимог до 

обраної організаційно-правової форми такого колективного утворення.  

Таким чином, воля юридичної особи «викристалізовується» та 

виявляється в діяльності її органів управління, які приймають рішення 

щодо прийняття на роботу працівників, їх посадових обов’язків, графіку 

праці, умов соціального захисту, припинення трудових відносин. 

Вирішуючи всі ці та інші питання щодо своїх працівників, органи 

юридичної особи, безумовно, виходять із інтересів самої юридичної особи, 

які узгоджуються і відповідають меті її створення й діяльності та належать 

до приватної сфери. 

Інтереси роботодавця зводяться до того, щоб досягати цілей, задля 

яких роботодавець наймає на роботу працівників. Зважуючи на те, що у 

психологічній науці розрізняють безпосередній інтерес, що викликається 

привабливістю об’єкта, та опосередкований інтерес до об’єкта як засобу 

досягнення цілей діяльності, то інтерес роботодавця до працівників є 

опосередкованим інтересом. Тобто інтерес роботодавця до працівника 

зумовлюється можливостями працівника завдяки своїй праці досягти 

поставлених перед роботодавцем цілей його існування [215, с. 160]. 

Слід відзначити, що ставлення законодавця щодо визнання та захисту 

інтересів роботодавців поступово змінюється. Це відбиває положення 
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проекту нового Трудового кодексу (доопрацьований реєстр. № 1658), ч. 1 

ст. 1 якого визначено, що метою Трудового кодексу України є 

встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових правовідносин, 

забезпечення реалізації передбачених Конституцією України трудових 

прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення 

захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. У проекті Трудового 

кодексу (ст. 24) системно визначено основні права роботодавця, а саме: 

1) право на добір працівників, у тому числі шляхом тестування у 

випадках, передбачених законом; 

2) право на укладання, зміну та розірвання трудових договорів з 

працівниками; 

3) право вимагати від працівника належного виконання роботи 

відповідно до умов трудового договору, дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку, нормативних актів роботодавця, правил охорони 

праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна; 

4) право на ведення колективних переговорів з метою укладання 

колективних угод, договорів; 

5) право заохочувати працівників за результатами праці; 

6) право застосовувати до працівників, винних у порушенні своїх 

трудових обов’язків, дисциплінарні стягнення; 

7) право на відшкодування шкоди, заподіяної працівником унаслідок 

порушення ним своїх трудових обов’язків; 

8) право приймати нормативні акти; 

9) право на створення організацій роботодавців. 

Узагальнюючи аналіз законних інтересів у сфері праці, можна 

визначити такі суспільні відносини, що знаходять вияв у соціальному 

партнерстві та діяльності органів місцевого самоврядування. Крім 

приватних та публічних інтересів не менш важливими є колективні 
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інтереси, що виявляють вимоги трудового колективу та захищаються 

створеною на підприємстві профспілковою організацією. Такі інтереси не 

можна віднести до суспільних інтересів, оскільки вони пов’язані з 

вираженням та захистом системи. До приватних інтересів можуть 

належати індивідуальні інтереси не тільки працівників, а й роботодавців. 

Серед публічних інтересів у сфері праці потрібно виокремлювати інтереси 

державні та інтереси незначної кількості (у масштабах суспільства та 

держави) людей, які перебувають із певним роботодавцем у трудових 

відносинах. 
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1.3. Захист публічних та приватних інтересів у сфері праці 

Європейським судом з прав людини 

Дотримання балансу між інтересами держави та суспільства та 

інтересами окремих осіб (фізичних та юридичних) набуло особливої 

актуальності у зв’язку із ратифікацією Україною Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року Законом від 17 липня 1997 р. 

№ 475/97-ВР, стаття 1 якого закріпила визнання обов’язковою юрисдикції 

Європейського суду з прав людини (далі – Суд, або ЄСПЛ) в усіх 

питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Суд 

зобов’язує національні суди при вирішенні спорів забезпечувати баланс 

між публічними та приватними інтересами, що виступає важливою 

передумовою для справедливого судового розгляду, зіставляючи у процесі 

розгляду та винесенні рішення особисті інтереси з інтересами спільноти. 

Як відомо, при застосуванні положень ЄКПЛ Суд нерідко прагне до 

віднайдення належної рівноваги між різними, здебільшого протилежними 

правами й інтересами. При цьому однією із прикметних особливостей 

правоінтерпретаційної діяльності Суду є застосування останнім керівного 

морально-правового принципу – справедливості, який опосередковує 

забезпечення необхідного співвіднесення, зважування й узгодження 

ситуативно конфліктуючих між собою потреб та інтересів учасників справ 

[374, с. 55]. 

Установлення справедливої збалансованості інтересів особи і 

суспільства ЄСПЛ вважає одним із основних засобів забезпечення 

правомірності взаємовідносин у системі «людина-держава» [344, с. 46]. 

Справедливість при цьому виступає своєрідною мірою соціальної гармонії, 

яка шляхом коригування формальної рівності прав та свобод забезпечує 

рівновагу правових цінностей. Якщо ж має місце конфлікт цінностей, то 

принцип справедливості упорядковує їх, визначає, яка із них повинна мати 
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пріоритетне значення для розвитку суспільства, реалізації здібностей 

людини й одночасно рівноваги суспільних відносин [25, с. 31]. 

Підходи до обґрунтування такої збалансованості можна знайти у 

багатьох рішеннях ЕСПЛ. Зокрема, у справі Soering v. United Kingdom 

у Рішенні від 7 липня 1989 p. Суд зазначив таке: «...Конвенція спрямована 

на пошук справедливого співвідношення між потребами, пов’язаними з 

інтересами суспільства загалом, і вимогами захисту основних прав 

людини». У справі Rees v. United Kingdom Судом у Рішенні від 17 жовтня 

1986 р. було зазначено, що, з’ясовуючи, чи існує позитивне зобов’язання 

держави стосовно людини, «належить врахувати справедливий баланс, 

який має бути встановлений між інтересами всього суспільства й 

інтересами окремої людини; пошук цього балансу — мета всієї Конвенції». 

У справі В. v. France Суд у Рішенні від 25 березня 1992 р. мотивував 

наявність порушення права на повагу до сімейного життя (ст. 8 Конвенції) 

тим, що в актах судових органів держави-відповідача «справедливого 

балансу між загальними інтересами та інтересами особи не було 

досягнуто» [343]. 

У пункті 144 Рішення у справі «Дубецька та інші проти України» від 

10 лютого 2011 р., заява № 30499/03, Судом сформульовано, що оскільки 

призначення Конвенції захищати реальні права людини, а не ілюзорні, 

справедливий баланс між різними інтересами, що розглядаються, може 

бути порушено не тільки тоді, коли відсутні положення для захисту 

гарантованих прав, а й коли їх не дотримуються належним чином (див. 

Рішення у справі «Морено Гомес проти Іспанії» (Moreno Gomez v. Spain), 

заява № 4143/02, пп. 56 та 61, ECHR 2004X). Процедурні гарантії, доступні 

заявнику, можуть бути визнані недієвими, а держава — відповідальною за 

Конвенцією, якщо процедура прийняття рішень є необґрунтовано 

тривалою або якщо прийняте рішення в результаті протягом значного 



103 
 

  

періоду залишається невиконаним (див. Рішення у справі «Ташкін та інші 

проти Туреччини», пп. 124–125). 

Досягненню «справедливості» у рішеннях ЄСПЛ допомагає 

застосування також іншого принципу – принципу пропорційності. 

Страсбурзький суд приділяє пильну увагу перевірці пропорційності 

вжитих заходів і поставленої легітимної мети при застосуванні обмежень 

тих чи інших прав і свобод [106, с. 121]. Адже, як свідчить західний досвід, 

доволі часто національними судами та іншими органами публічної влади 

обираються засоби, явно непропорційні цілям, у результаті чого 

невиправдано дискримінуються права окремих осіб чи колективних 

суб’єктів. Отож, означений принцип виступає юридичною основою для 

встановлення «справедливого балансу» у рішеннях Суду [451, с. 225]. 

Пропорційність – нове поняття для українського правознавства, яке 

активно упроваджується у правозастосовчу практику завдяки визнанню 

практики ЄСПЛ одним із джерел права в Україні. Крім того, цьому сприяє 

її належність до країн із ліберальним типом праворозуміння, заснованого 

на ідеях співробітництва (партнерства) і досягнення балансу протилежних 

або суперечливих інтересів (між контрагентами, між публічним та 

приватним інтересом) [205] На законодавчому рівні такий принцип не має 

універсального закріплення. На думку Р. Майданика, його можна 

розглядати як пропорційність обмежень права власності податковою 

заставою, помірність обмежень права власності кредиторів підприємств 

комунальної форми власності, пропорційність і право власності на 

колекцію образотворчого мистецтва і право власності на депозитні кошти 

тощо. 

Отже, дотриманню балансу публічних та приватних інтересів при 

розгляді справ Судом слугують такі принципи, як принцип пропорційності 

та принцип справедливості. Якщо перший із них спрямований на перевірку 
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дотримання співвідношення фактично внутрішніх заходів держави з 

інтересами її приватних осіб, що поглинаються обсягом державного 

суверенітету, то другий – на забезпечення рівноваги цінностей публічного 

та приватного характеру вже на етапі вирішення спору самим Судом. Це 

дає підстави для висновку, що упорядкування інтересів суб’єктів як 

публічного так і приватного права Судом забезпечується на рівні питань 

національних, внутрішніх питань держав - учасниць ЄКПЛ, а також на 

рівні самостійного визначення змісту та співвідношення цінностей у 

спірних правовідносинах. Такий «подвійний» підхід до встановлення 

балансу публічних та індивідуальних інтересів у практиці Суду свідчить 

про принципове значення цього аспекту в процесі винесення рішення. 

В Україні Конвенцію та практику ЄСПЛ визнано джерелами права 

відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», у тому числі й 

при вирішенні справ щодо захисту трудових прав. 

Однак особливістю захисту трудових прав у ЄСПЛ стало те, що 

прямих положень у Конвенції не закріплено. Більше того, не прийнято 

окремих Протоколів до неї, які розкривали б механізм та особливості 

розгляду трудових спорів Судом.  

Спочатку Конвенція взагалі не охоплювала своїм регулюванням 

питання захисту соціальних та економічних прав. Вона стосувалася тільки 

цивільних та політичних прав як реакція на наслідки війни та складності 

досягнення порозумінь при розробці Пакту про права людини. Президент 

Європейського Суду Л. Вільдхабер писав, що Конвенція була 

інноваційною відповіддю, можливо, навіть революційною на геноцид, 

звірства та жахливі події Другої світової війни. 

Уперше ЄСПЛ розглянув можливість захисту соціальних прав на 

підставі Конвенції у справі Airey v. Ireland у 1978 р. Було зроблено 
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висновок, що Конвенція повинна тлумачитися у світлі сучасних умов та 

бути призначеною для захисту людини реальним та практичним чином. 

Визначалося, що відсутня «водонепроникна межа» між соціальними та 

економічними правами, які прямо передбачені Конвенцією, а тому Суд 

обрав позицію, що можливо поширити охоронну зону Конвенції й на 

соціально-економічну сферу. 

Відповідно трудові спори не оминули предмет діяльності цієї 

установи. Вони розглядаються та вирішуються шляхом тлумачення низки 

статей ЄКПЛ, які присвячені захисту інших прав людини. До найбільш 

застосовуваних шляхів захисту трудових прав у ЄСПЛ стала їх 

кваліфікація як складових або різновидів таких прав, як:  

‒ заборона примусової праці (п. 2 ст. 4 Конвенції); 

‒ право на повагу до приватного життя (ст. 8 Конвенції);  

‒ свобода вираження поглядів (ст. 10 Конвенції); 

‒ заборона дискримінації (ст. 14 Конвенції).  

Як зазначає С. Бурак, практика Суду свідчить, що стосовно трудових 

прав найчастіше порушуються статті 4, 6 та 8 ЄКПЛ. Громадяни України 

найчастіше звертаються до ЄСПЛ про застосування ст. 6 – права на 

справедливий суд. У той же час рідко звертаються про застосування статей 

4 та 11 Конвенції, які стосуються безпосередньо трудових прав громадян. І 

у ЄСПЛ відсутні справи про захист від дискримінації у трудових 

відносинах. 

Право на повагу до приватного життя найчастіше застосовується 

позивачами як підстава для розгляду спору про порушення трудових прав 

ЄСПЛ. Стаття 8 Конвенції закріплює, що кожен має право на повагу до 

свого приватного i сiмейного життя, до свого житла і кореспонденції. 

Органи державної влади не можуть втручатися у здiйснення цього права,  

за винятком випадків, коли втручання здійснюється згiдно із законом і є 
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необхiдним у демократичному суспiльствi в iнтересах нацiональної та 

громадської безпеки чи економiчного добробуту країни, для запобiгання 

заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралi або для 

захисту прав i свобод iнших осіб. 

Право на повагу до приватного життя є не лише одним із 

суб’єктивних прав, закріплених конвенційними нормами, радше, це певна 

моральнісна межа взаємин особи і суспільства, важливий елемент 

індивідуальної свободи людини, який набуває статусу європейської 

цінності сьогодення [373, с. 412]. Слід звернути увагу, що в Конвенції 

вживається термін «повага до приватного життя», яка забезпечує гнучкість 

захисту різних сторін приватного життя. «Повага» трактується не тільки як 

заборона на втручання держави, а й як покладання на державу позитивного 

зобов’язання забезпечити за допомогою законодавства та інших засобів 

поваги особистої сфери громадянина та її захист від втручання з боку 

третіх осіб [150, с. 95].  

Відповідно стосовно захисту трудових прав обов’язки держави також 

розглядаються у двох аспектах: негативному та позитивному. Негативний 

бік охоплює обов’язок держави не втручатися у здійснення громадянами 

цих прав. Позивний бік стосується зобов’язання держави забезпечити 

ефективний захист порушених прав. Отже, звернення за захистом 

трудовим прав до ЄСПЛ може стосуватися кожного із зазначених аспектів.  

Основна мета ст. 8 ЄКПЛ полягає у захисті окремої особи від 

втручання державної влади; вона встановлює певні позитивні 

зобов’язання, які мають забезпечити «повагу» до сімейного життя. Однак 

межі між позитивними і негативними зобов’язаннями, які виходять із цієї 

статті, важко чітко визначити. В обох випадках – і в цьому вони схожі – 

необхідним є справедливий баланс між конкуруючими інтересами окремої 

особи, з одного боку, та суспільства – з другого; в обох контекстах 
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Держава користується певною свободою розсуду (Gul., 38). Щоб 

встановити, чи існує подібне позитивне зобов’язання, Суд бере до уваги 

справедливий баланс, який необхідно встановити між інтересами 

суспільства в цілому та протилежними їх інтересами відповідної особи чи 

осіб (McGinley et Egan, 98) [89]. 

Як уже було зазначено, ст. 8 Конвенції прямо не вказує на включення 

до особистої сфери людини трудових прав. Однак у процесі застосування її 

положень ЄСПЛ у справі Niemietz v. Germany від 16 грудня 1996 р. 

сформулював позицію, що було б досить строго обмежувати її інтимним 

колом. Повага до приватного життя має також включати до певної міри 

право встановлювати й розвивати відносити з іншими людьми. Розуміння 

«приватного життя» настільки широке, що ЄСПЛ не бачить принципових 

підстав виключати з особистої сфери діяльність професійного та ділового 

характеру, оскільки саме у своїй роботі більшість людей має значну, якщо 

не більше, кількість шансів розвинути відносини із зовнішнім світом. 

Стаття 8 Конвенції захищає право на особистий розвиток і право 

встановлювати та розвивати стосунки з іншими людьми й навколишнім 

світом (Рішення ЄСПЛ у справі Pretty v. The Unated Kindom). Крім того, ст. 

8 Конвенції охоплює питання захисту честі та репутації як частину захисту 

права на повагу до приватного життя (Рішення ЄСПЛ у справі Pfeifer v. 

Austria). 

Отже, обмеження, накладені на доступ до професії, визнаються 

такими, що впливають на «приватне життя» (Рішення ЄСПЛ у справі 

Bigaeva v. Greece). До ст. 8 Конвенції звертаються заявники найчастіше у 

випадках незаконного звільнення, причини яких пов’язані з особистими 

характеристиками та поглядами особи. Вони стосуються здебільшого 

думки заявника про необґрунтоване втручання у його приватні інтереси, 

яке було підтримано рішеннями національних судів, чим було порушено 
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баланс приватних та публічних інтересів. Зокрема, до ст. 8 Конвенції 

звертаються, коли звільнення було зумовлене релігійними поглядами або 

належністю до певних релігійних організацій, пов’язане із розкриттям 

інформації про особу або порушенням її права на захист персональних 

даних. 

У справі Ihsan Ay v. Turkey Суд визнав, що звільнення заявника було 

втручанням у право на повагу до його приватного життя. Заявник був 

звільнений з посади вчителя за наявність судимості за поширення 

комуністичної пропаганди. Відповідальність за цей злочин була 

встановлена Кримінальним кодексом, який втратив чинність до моменту 

звільнення заявника з роботи, однак запис про наявність судимості був 

знищений після відповідного звернення до суду. ЄСПЛ зазначив, що 

національними судами при розгляді справи про незаконне звільнення не 

було досліджено питання про злочин, скоєний заявником, а також не була 

аргументована відмова судів розглянути довід заявника про те, що запис 

був знищений на підставі рішення суду. Суд підкреслив, що зобов’язання 

обґрунтувати рішення є істотною процесуальною гарантією у здійсненні 

прав, які передбачені Конвенцією. Порушення цього обов’язку судами у 

цій справі надало підставу для висновку ЄСПЛ, що втручання не було 

домірним законній меті – захисту прав учнів – і не було необхідним у 

демократичному суспільстві. 

Неспіврозмірним втручанням у приватне життя та порушення права 

на повагу до нього було встановлено й у справі Schuth v. Germany, у якій 

ЄСПЛ було визнано незаконним звільнення органіста Католицької церкви 

за подружню зраду та двоєженство. Заявник проживав окремо від родини, 

не оформив розлучення та став батьком дитини від жінки, з якою не 

перебував у шлюбі. Такі обставини приватного життя заявника стали 

підставою для його звільнення як ті, що є недопустимими для працівників 
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церкви. Однак Суд, розглядаючи цю справу, встановив, що зобов’язання 

лояльності щодо церкви, навіть якщо обмежує певною мірою право на 

повагу до приватного життя, не може бути розтлумачено як зобов’язання 

вести самотнє життя після розлучення. ЄСПЛ визнав, що державою-

відповідачем було порушено ст. 8 Конвенції, оскільки національні суди, 

відмовляючи у визнанні звільнення незаконним, більшого значення надали 

правам релігійної організації, ніж це було припустимим, та не надали 

належного захисту праву заявника до його приватного життя. 

Іншою справою, пов’язаною із захистом трудових прав, яка становить 

цікавий приклад у визначенні співвідношення приватних та публічних 

інтересів серед розглянутих ЄСПЛ, є справа «Костянтин Маркін проти 

Росії». 

Після розлучення із дружиною із Костянтином Маркіним, російським 

військовослужбовцем, залишився проживати його син. Йому було 

відмовлено у наданні відпустки за доглядом за дитиною до досягнення 

останнім трирічного ріку на пій підставі, що російським законодавством 

можливість отримання такої відпустки передбачена тільки для 

військовослужбовців-жінок. Національні суди Російської Федерації 

визнали таку відмову законною, що стало приводом для звернення 

Маркіна до ЄСПЛ та Конституційного Суду РФ (остання скарга була 

подана після заяви до ЄСПЛ). Конституційний Суд відхилив його скаргу, 

мотивуючи особливим характером військової служби та добровільною 

відмовою військовослужбовців від низки своїх прав із вступом на службу. 

У своєму рішенні ним було визнано, що заборона на надання відпустки за 

доглядом за дитиною конституційно обґрунтована та пропорційна 

правомірним цілям, оскільки захист Вітчизни був би неможливим, якщо б 

військовослужбовці у масовому порядку попросили надання їм відпустки 
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по догляду за дитиною. Така міра є особливим елементом захисту 

військовослужбовців-жінок. 

ЄСПЛ, вирішуючи зазначену справу, сформулював декілька важливих 

із точки зору захисту трудових прав позицій. Ним зазначено, що 

«відпустка за доглядом за дитиною та відповідна допомога, яка надає 

одному із батьків можливість залишатися дома для догляду за дитиною, 

заохочують сімейне життя та необхідним чином впливають на те, як воно 

організоване. Тому відпустка по догляду за дитиною та допомога батькам 

входять у сферу дії ст. 8 Конвенції. Отже, ст. 14 Конвенції у її 

взаємозв’язку зі ст. 8 є такою, що підлягає застосуванню. Відповідно, хоча 

ст. 8 і не припускає права на відпуску за дитиною або якого-небудь 

позитивного обов’язку держави щодо виплати допомоги по догляду за 

дитиною, але якщо держава вирішує створити схему відпустки по догляду 

за дитиною, то вона має роботи це таким чином, який сумісний зі ст. 14 

Конвенції (п. 45). 

ЄСПЛ визнав, що відмова заявнику у наданні відпустки по догляду за 

дитиною має поєднання двох підстав: статусу військовослужбовця та статі 

(п. 46 Рішення). Ним було визнано, що система військової дисципліни за 

своєю природою припускає можливість покладення обмеження на певні 

права та свободи членів військових сил, які не можуть бути накладені на 

цивільних осіб. Держави, на думку Суду, мають свободу розсуду стосовно 

обмежень на сімейне та особисте життя у більш вузьких межах. Так, 

держава може встановлювати певні обмеження прав військовослужбовців, 

якщо існує реальна загроза боєздатності військових сил, оскільки належне 

функціонування армії навряд чи можливо уявити без правових норм, які  

призначені попередити її підрив військовослужбовцями. Суд, однак, 

уточнив, що національна влада не може посилатися на такі норми для 

позбавлення підстав здійснення окремими членами військових сил свого 
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права на повагу до їх сімейного чи особистого життя, яке застосовується 

до військовослужбовців тією мірою, як і до інших осіб, що перебуваються 

під юрисдикцією держави. Крім того, ствердження про можливу загрозу 

боєздатності мають бути підтверджені прикладами (п. 53 Рішення). 

Суд звернув увагу на те, що відсутні будь-які конкретні докази, які 

свідчать про шкоду національній безпеці. Немає жодних указівок на те, що 

проводилося яке-небудь експертне вивчення чи статистичне дослідження 

для оцінки числа військовослужбовців, які могли б звернутися за наданням 

ним відпустки по догляду за дитиною до досягнення віку трьох років у той 

чи інший час та бажали б зробити це. Відповідно, Конституційний Суд 

ґрунтував свою ухвалу суто на припущенні, не намагаючись оцінити 

шляхом зіставлення зі статистичними даними чи зважування 

конфліктуючих інтересів підтримання боєздатності армії, з одного боку, та 

захисту військовослужбовців від дискримінації у сфері сімейного життя та 

урахування найкращих інтересів дітей – з другого. ЄСПЛ не визнав, що 

йому було переконливо доведено, що проблеми боєздатності ймовірного 

характеру та рівня були викликані наданням військовослужбовцям права 

на відпустку по догляду за дитиною. 

Наведені приклади рішень зі справ ЄСПЛ, які пов’язані із 

звільненнями заявників на роботі, дозволяють зробити висновок, що 

правовим засобом дотримання балансу між приватними та публічними 

інтересами, у практиці ЄСПЛ стала перевірка дотримання з боку держави 

вимог щодо допустимості втручання. При цьому у вирішенні справ щодо 

захисту трудових прав у контексті ст. 8 Конвенції відіграє вирішальне 

значення принцип пропорційності. Суд не тільки теоретично, а з високою 

часткою ймовірності перевіряє, чи було втручання у приватне життя 

заявника обґрунтовано законною ціллю, чи було воно співрозмірним, 
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зважаючи на заходи, вжиті державою, та приватними інтересами 

працівника у приватне життя.  

Принципові позиції у практиці ЄСПЛ було сформовано, як не дивно, у 

справі проти України, а саме – «Волков проти України». Вона містить 

найважливіший висновок про те, що ст. 8 включає право встановлювати та 

розвивати відносини з іншими людьми, яке порушується незаконним 

звільненням.  

Порушення ст. 8 Конвенції було констатоване ЄСПЛ з огляду на те, 

що втручання у приватне життя заявника, яким було його звільнення з 

посади судді, не було законним, оскільки: 

‒ воно здійснювалось з порушенням встановленої законодавством 

процедури особистого голосування народних депутатів; 

‒ застосовні при цьому законодавчі положення не були 

передбачуваними щодо їхніх наслідків та не забезпечували гарантій від 

свавілля. У цьому зв’язку Суд зазначив, що положення щодо звільнення 

судді через порушення присяги були сформульовані недостатньо чітко, що 

в принципі не є суворою вимогою, однак при цьому не існувало ані 

відповідних практики чи керівних принципів їхнього застосування, ані 

гарантій від свавілля, ані правил пропорційного застосування існуючих 

дисциплінарних санкцій (перелік яких був дуже обмеженим), ані 

можливості незалежного та безстороннього перегляду відповідних рішень. 

Наведені справи, що розглядалися ЄСПЛ та визначені при розгляді їх 

позиції, доводять істотне, навіть вихідне значення принципу 

пропорційності. Він яскраво виявляється у питаннях щодо визначення 

наявності балансу публічних та приватних інтересів - при визначенні 

співрозмірності втручання держави у сферу приватних інтересів особи. 

Вирішуючи це питання, Суд поетапно встановлює, чи було таке втручання 

передбачено національним законом, чи переслідувало воно правомірну 
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мету, та чи було воно необхідним у демократичному суспільстві. 

Європейський суд у своїх рішеннях послідовно зазначає, що оцінка 

пропорційності втручання держави у здійснення прав та свобод є 

складовою частиною аналізу його «необхідності у демократичному 

суспільстві» [111]. Він визнає втручання обґрунтованим у тому разі, якщо 

його застосування було викликано нагальною суспільною потребою, було 

співрозмірним для досягнення правомірних цілей, а аргументи держави-

відповідача на його користь є переконливими та незаперечними [172, с. 

103]. 

Принцип пропорційності охоплює три підпринципи:  

– адекватність (міра є адекватною для досягнення завчасно 

встановленої цілі, якщо бажаного результату може бути досягнуто тільки 

за умови звертання до цієї міри);  

– необхідність (міра є законною з найменш можливими обмеженнями 

за умови досягнення легітимної мети);  

– пропорційність як сувора вимога (серйозність втручання та 

серйозність причин, які виправдовують це втручання, мають бути 

пропорційними щодо одна одної) [491]. 

Зміст принципу пропорційності становлять вимоги, які визначають 

разом обґрунтованість та правомірність заходу обмеження прав та свобод, 

перевірку на виконання яких такий захід має «пройти». Причому 

послідовна відповідність кожному з них є передумовою перевірки на 

дотримання наступного. До таких вимог, що становлять зміст принципу 

пропорційності, практикою ЄСПЛ віднесено: 1) встановлення законом; 2) 

наявність легітимної цілі, яка зазначена в Конвенції; 3) необхідність у 

демократичному суспільстві; 4) домірність меті, що переслідується [46, с. 

50]. 
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Змістовний акцент у розумінні обмеженні прав людини зробила 

В. В. Лапаєва, на думку якої під нею розуміється не обмеження свободи як 

змісту цього чи іншого права, а обмеження умов та меж реалізації цієї 

свободи у відповідній сфері суспільного буття. З цього вчена робить 

висновок, що обмеження прав не стосується посягання на саму свободу, а 

тільки міри свободи, яка надається у розпорядження того чи іншого 

суб’єкта [194, c. 21]. 

За такого підходу в умовах обмеження прав людини гармонізація 

конкуруючих прав людини можлива тільки за умови визнання ієрархії прав 

людини та, відповідно, надособистої цінності, відносно якої можлива 

побудова такої ієрархії [403, c. 12]. Різні вчені визнають різні цінності 

такою цінністю, що може слугувати виправданням обмеження сфери 

приватних інтересів особи. Одні вважають можливим порівнювати та 

відповідно обирати тільки однопорядкові цінності, якими у конкретному 

контексті виступають саме суб’єктивні права особи. Відповідно право 

однієї людини може бути обмежено правом законом тільки з метою 

захисту інших прав людини і тільки тією мірою, якою це не порушує 

принципу формальної рівності при здійсненні цього права [194, с. 105].  

Однак практикою ЄСПЛ правомірність втручання або обмеження 

прав та свобод людини обґрунтовується не тільки необхідністю 

дотримання приватних прав та свобод інших суб’єктів, а й певних 

загальних цінностей, публічних інтересів, пріоритетність підтримання та 

захисту яких визнається допустимою ціллю для таких дій із боку держави. 

Такими визнаються: інтереси національної безпеки, територіальної 

цілісності, суспільного порядку, суспільного спокою, економічного 

благополуччя держави; попередження безладів та злочинів; охорона 

здоров’я та моральності; захист прав та інтересів інших осіб (в тому числі 

захист особи від протиправного насилля), приватного життя чи репутації: 
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дотримання інтересів дітей та неповнолітніх; забезпечення загального та 

публічного інтересу, інтересів, авторитету та неупередженість правосуддя; 

сплати податків, інших зборів чи штрафів; запобігання розголошення 

інформації, отриманої конфіденційно [47]. 

Як зазначає В. В. Лапаєва, захист цінностей, що виражають суспільні 

інтереси, може служити ціллю чи підставою для обмеження прав, однак 

ніде не зазначено, що вони можуть бути обмежені тією мірою, якою це 

необхідно для захисту таких цінностей [194, с. 109]. Ні Конвенція, ні інші 

міжнародно-правові акти, ні сам ЄСПЛ не визначає межі втручання у 

сферу приватних інтересів осіб. Це питання належить внутрішній 

юрисдикції кожної держави та пов’язане з доктриною «свободи розсуду», 

відповідно до якої кожна держава-учасниця має певну свободу у прийнятті 

законодавчих, адміністративних актів та судових рішень у сфері дії 

Конвенції під наглядом європейський структур і перш за все 

Страсбурзького суду [209, c. 29].  

При розгляді справи Handyside v. UK Суд визначив свою позицію з 

приводу допустимості обмеження свободи вираження за ст. 10 (2) 

Конвенції, якщо таке обмеження необхідне для захисту моралі. Суд 

зазначив, що у зв’язку з прямими та постійними контактами з життєво 

важливими структурами своєї країни органі державної влади мають більш 

вигідну позицію, ніж міжнародний суддя, для оцінки конкретного змісту 

цих вимог, а також «необхідності обмеження». Відповідно п. 2 ст. 10 

залишає Договірним країнам певну сферу розсуду. Ця сфера розсуду 

надана як законодавцю («передбачено законом»), так і органам, судовим у 

тому числі, які покликані тлумачити та приводити закони у дію (п. 48). 

Однак п. 2 ст. 10 не надає Договірним країнам абсолютну владу розсуду. У 

повноваженнях Суду, який разом із Комісією відповідальний за 

забезпечення гарантії виконання цими державами своїх зобов’язань (ст. 
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19), входить винесення остаточного рішення з питання про відповідність 

якого-небудь «обмеження» чи «санкції» свободі вираження думки, як вона 

гарантована ст. 10 (п. 49). 

Суд також сформулював, що втручання в право має установлювати 

справедливу рівновагу, розумне співвідношення пропорційності між 

застосовуваними засобами та ціллю, мірою, що переслідується (справа 

«Гладишева проти Російської Федерації»). 

Обмеження прав не буде визнано пропорційним, якщо шкода, 

заподіяна при обмеженні прав, перевищуватиме ту користь, що буде 

досягнута. Дотримання балансу та співрозмірності у втручанні у приватну 

сферу життя особи не припускає досягнення результату за будь-яку ціну та 

полягає в найменшому обмеженні прав та найбільшому результаті для 

суспільства. Б. А. Тоцький зазначає, що важливим аспектом при 

дослідженні пропорційності stricto sensu також є наявність альтернативних 

шляхів вирішення проблеми. Так, якщо існували альтернативні способи 

досягнення легітимної мети, які б менше обмежували права, то таке 

обмеження стає автоматично непропорційним. Однак, головним аспектом 

при дослідженні альтернативних методів при обмеженні прав є досягнення 

легітимної мети, адже якщо така мета в результаті не досягається або 

досягається меншою мірою, то така альтернатива не буде задовольняти 

вимоги принципу пропорційності [408, c.73]. 

Розглядаючи справи про звільнення з роботи як втручання у право 

працівника на повагу до приватного життя, ЄСПЛ визначає 

співрозмірність такого обмеження, пропорційність такого заходу обраній 

цілі. У справі Pay v. United Kingdom заява про незаконність звільнення у 

зв’язку з порушенням ст. 8 Конвенції була визнана необґрунтованою. 

Заявник працював співробітником служби пробації та брав участь у 

виправленні осіб, які скоїли злочини проти статевої недоторканості. За 
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місцем його праці стало відомо про факт очолювання ним компанії, яка 

продає продукцію для садомазохізму, зображення його постаті 

напівоголеним на фотографіях було доступним в Інтернеті. Він був 

відсторонений від посади на підставі того, що такі заняття є несумісними із 

виконанням функцій служби пробації, яка покликана виконувати функції 

виправлення осіб, які скоїли злочини проти статевої недоторканості. Після 

проведення службового розслідування заявник був звільнений. 

ЄСПЛ визнав таку заяву такою, що є необґрунтованою, оскільки не 

побачив у ній порушення пропорційності та співрозмірності у праві на 

повагу приватного життя. Ним біло відмічено, що службовець бере на себе 

стосовно роботодавця обов’язковість лояльності, стриманості та обачності. 

З урахуванням специфічного характеру роботи для роботодавця важливо, 

щоби такий працівник підтримував повагу осіб, які скоїли статеві злочини 

та перебувають під наглядом служби. У таких діях роботодавця Суд не 

побачив виходу за межі свого розсуду, прийнявши обережний підхід щодо 

ступеня, за якого публічність сексуальної діяльності заявника могла 

зашкодити його здатності ефективно виконувати свої обов’язки. Крім того, 

Суд врахував, що працівнику було запропоновано припинити свої зв’язки з 

очолюваною ним компанією, однак він відмовився, крім згоди видалити зі 

свого сайта посилання на садомазохістські сайти. Отже, специфіка 

приватного життя заявника, яка не була обмежена роботодавцем та від 

зміни якої відмовився сам заявник, стала підставою для звільнення. Однак 

з урахуванням головної цілі служби, в якій працював заявник, таке 

звільнення не було визнано таким, що порушує принцип пропорційності на 

підставі співрозмірності мір втручання цілям, заради яких вони 

застосовуються.  

Можна резюмувати, що у сфері праці принцип пропорційності слід 

визнати основним, який підлягає застосуванню під час аналізу ЄСПЛ 
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справ, пов’язаних із незаконним звільненням працівників як обмеження 

права на їх приватне життя. Саме цей принцип дозволяє Суду встановити 

дотримання чи порушення балансу між інтересами конкретної особи та 

певними загальними цінностями, публічними інтересами, дотримання яких 

визнається допустимою ціллю для таких дій із боку держави. 

У той же час привертає увагу те, що обмеження стосується порівняння 

Судом співрозмірності не тільки між приватними та публічними  

інтересами, а й між приватними інтересами працівників та приватними 

інтересами інших осіб, зокрема й самих роботодавців. 

Прикладом встановлення балансу між приватними інтересами різних 

суб’єктів слугує справа I.V. v. Greece. У цій справі заявником було подано 

скаргу до ЄСПЛ у зв’язку з його звільненням з роботи на підставі того, що 

стало відомо роботодавцю та працівникам на місці його роботи про 

захворювання ним на ВІЛ, що є порушенням його права на приватне 

життя. У Греції суд касаційної інстанції зазначив, що звільнення було 

обумовлене намаганням роботодавця встановити в колективі нормальні та 

безпечні умови праці, оскільки інші працівники відмовилися знаходитися 

та працювати поряд із заявником, побоюючись зараження. Таке рішення 

касаційного суду Греції про звільнення заявника ЄСПЛ визнав 

помилковим, оскільки визнав, що захворювання заявника є заразним, та 

тим самим дійшовши висновку про можливість звільнення заради 

нормального функціонування компанії, інакше кажучи, погодившись з 

тим, що в основу звільнення може бути покладено суб’єктивне та 

помилкове уявлення інших працівників організації, що захворювання 

заявника перешкоджає нормальній роботі компанії, при тому що про 

помилковість їх думки іншим співробітникам організації розповів 

спеціально запрошеним для цього лікарем. При цьому, слідуючи висновку 

у справі Kiyutin v. Russia, що межі розсуду держави значно звужуються, 
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якщо обмеження основних прав застосовується до особливо уразливої 

групи суспільства, та повинні бути вельми вагомі підстави для таких 

обмежень, ЄСПЛ обґрунтував у справі I.V. v. Greece застосування ст. 8 

Конвенції тим, що поняття приватного життя не підлягає вичерпному 

визначенню та охоплює фізичну та моральну недоторканність людини 

(пар. 67 Рішення).  

Цікавість наведеного прикладу пов’язана з тим, що за порушення 

Конвенції Суд визнав винним державу, незважаючи на те, що безпосереднє 

порушення прав працівника було здійснено роботодавцем. Однак Суд 

визнав провину держави в тому, що Касаційний суд Греції відмовив у 

захисті прав заявника. 

У зверненнях до ЄСПЛ щодо порушення трудових прав нерідко 

заявники посилаються одночасно на ст. 8 Конвенції разом з іншими 

статтями цього міжнародно-правового акта. Так, знаковою є справа Brincat 

and others v. Malta щодо захисту права на безпечні умови праці, що було 

досягнуто через застосування разом ст. 2 та ст. 8 Конвенції: право на 

доступ до інформації про ризики на робочому місці та право на повагу до 

приватного життя шляхом забезпечення захисту від шкідливих умов праці. 

Заявники у цій справі, які були працівниками (та їх родичі) на 

державному судоремонтному підприємстві з 1968 по 2003 рр., зазнавали 

постійного та інтенсивного впливу часток азбесту під час праці по ремонту 

суднових механізмів, ізольованих азбестом. Наслідком такого впливу 

стало спричинення шкоди їх здоров’ю та призвело до смерті одного з 

працівників від раку. 

За наслідками розгляду справи Суд сформулював, що на державі 

лежить позитивний обов’язок вживати розумних та належних заходів для 

забезпечення прав заявників за ст. 2 та ст. 8 Конвенції. Суд установив, що 

влада Мальти знала чи повинна була знати про ризики, пов’язані із 
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негативним впливом азбесту на людину, принаймні від початку 1970-х рр., 

ураховуючи національний контекст, наукові та медичні дані, які стали 

доступними державі з тих часів. Заявникам не було надано жодних 

гарантів, пов’язаних зі шкідливістю роботи з азбестом, ні у формі захисту, 

ні у формі інформації до початку 2000-х рр., коли вони припинили працю 

на цьому підприємстві. Законодавство ж, яке було прийнято у 1987 р., 

неадекватно регламентувало діяльність із використанням азбесту та не 

містило реальних практичних заходів, які могли бути застосовані для 

захисту здоров’я працівників у таких умовах праці. Відсутня була 

доступна та адекватна інформація про ризики їхньої праці під час роботи 

на судноремонтному підприємстві. Причому Суд зауважив, що видання 

масок працівникам не свідчить про виконання державою обов’язку щодо 

інформування про небезпеку та можливі негативні наслідки здійснення 

робіт із використанням азбесту. 

У зазначеній справі ЄСПЛ визнав невиконання державою позитивного 

обов’язку із законодавчого врегулювання та вжиття практичних заходів 

для попередження загроз, що виходили від азбесту, у рамках статей 2 та 8 

Конвенції. Причому таке зобов’язання держави стосувалося не тільки 

законодавчого рівня, а й реальних заходів як із формування обізнаності 

щодо можливих ризиків для людини, так і визначення конкретних 

превентивних кроків. 

Отже, правовий механізм захисту ЄСПЛ трудових прав особи 

відповідно до ст. 8 Конвенції стосується не тільки захисту прав та інтересів 

працівника з боку дій держави, а й із боку роботодавця та інших 

працівників. Інакше кажучи, застосування принципу пропорційності при 

розгляді прав про звільнення Суд поширює на кілька рівнів відносин у 

сфері праці: працівника та держави; працівника та роботодавця; 

працівника та інших працівників, – шляхом визначення дотримання всіх 
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його складових вимог. При цьому визначаються та зіставляються не тільки 

негативні обов’язки кожного суб’єкта прав, а й їх позитивні зобов’язання. 
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1.4. Загальна характеристика принципів охорони праці 

У процесі дослідження співвідношення приватних і публічних 

інтересів виникає потреба проаналізувати принципи охорони праці, 

визначити їх загальнотеоретичну характеристику, класифікацію та основні 

ознаки. Досліджуючи поняття охорони праці, неможливо залишити поза 

увагою питання принципів цього інституту оскільки вони надають 

можливість  розкрити зміст охорони праці, стратегію розвитку 

законодавства щодо встановлення умов праці, виділити особливості 

охорони праці окремих категорій працівників, подолати прогалини у 

законодавстві про охорону праці тощо. Також слід наголосити, що такий 

підхід дослідження є надзвичайно актуальним і необхідним щодо 

ефективного впровадження та закріплення міжнародних принципів і 

стандартів у питаннях охорони праці в національному законодавстві 

України.  

Невипадково в науковій літературі акцентується увага на тому, що 

охорона праці є одним із найбільш актуальних напрямків для наукового 

дослідження, оскільки цей правовий інститут покликаний забезпечувати 

належний та гідний рівень умов праці працівників, які максимально 

захищатимуть людину та її здоров’я як найвищі соціальні цінності у 

процесі виконання трудової функції при виконанні покладених на неї 

трудових обов’язків. На підставі цього потрібно відмітити, що для 

усвідомлення сутності охорони праці є потреба у проведенні наукового 

аналізу її понятійного апарату, який дозволить осягнути фундаментальні 

знання про досліджувану сферу [237, с.11-12]. Саме принципи є підґрунтям 

і джерелом уточнення понятійного апарату, ретельного з’ясування змісту 

охорони праці, вони визначають вектор розвитку законодавства в цій 

царині.   
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Потрібно зауважити, що в Україні створено широку й розгалужену 

систему законодавчих актів у царині охорони праці.  Разом з тим 

необхідно підкреслити, що питання щодо охорони праці та встановлення 

безпечних умов праці регламентуються занадто великою кількістю 

нормативного матеріалу, що призводить до зарегульованості,  існуванні 

недоліків і прогалин у правовому регулювання відносин з охорони праці, 

серед яких можна виокремити суперечності й дублювання, розпорошеність 

у правових актах різного рівня і подвійність законодавства, неврахування 

інтересів тих чи інших суб’єктів трудового права, що потребує 

термінового вирішення й систематизації законодавства у сфері охорони 

праці. Тому, щоб виявити слабкі, а також зрозуміти сильні сторони 

сучасного стану нормативно-правового регулювання охорони праці, треба 

провести його ґрунтовне теоретичне дослідження, яке має значення як для 

доктрини трудового права в цілому, так і інституту охорони праці, а також 

для правозастосування. І особливе значення в цьому дослідженні має саме 

з’ясування суті «принципів охорони праці» як базового елементу, 

проведення класифікації та ретельного аналізу принципів досліджуваного 

інституту, а також висвітлення проблемних питань, які виникають при 

встановленні безпечних і здорових умов праці, запобіганні нещасним 

випадкам на виробництві й професійним захворюванням тощо. 

Слід зазначити, що питанню принципів охорони праці були 

присвячені роботи багатьох відомих вчених, серед яких слід виділити 

таких, як В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, С. Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, 

І. В. Власенко, І. П. Жигалкін, Т. А. Занфірова, Ю. Ю. Івчук, П. О. Ізуїта, 

М. І. Іншин, А. С. Кашлакова, Р. М. Ковтун, Р. І. Кондратьєва, М. П. 

Кулик, І. В. Лагутіна, С. С. Лукаш, К. Ю. Мельник, Н. О. Мельничук, П. Д. 

Пилипенко, С. М. Прилипко, О. І. Процевський, О. В. Тищенко, Н. М. 

Хуторян, С. М. Черноус, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та інші правники. 
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На загальнотеоретичному рівні не викликає сумнівів, що право 

функціонує на певних засадах  та функціонує й виконує завдання на основі 

певних принципів, що виражають його зміст та спрямованість, окреслюють 

сутність та соціальне призначення. Саме вони закладають підвалини 

правового регулювання, віддзеркалюють головні властивості та 

особливості трудового права, що є запорукою системного державного 

впливу та регулятора міри свободи і справедливості у суспільних 

відносинах (у тому числі й з охорони праці). Принципи права виступають 

підґрунтям побудови системи права в цілому й окремих галузей та 

інститутів, запровадження ідеї верховенства права, окреслення стратегії 

подальшого розвитку й удосконалення правового регулювання охорони 

праці.  Зазначене чітко свідчить про системне, фундаментальне й 

вирішальне значення для регулювання суспільних відносин у царині 

охорони праці, а також для покращення взаємовідносин між суб’єктами 

трудового права при визначенні безпечних умов праці. Чітка та точна 

реалізація вимог права означає одночасно і послідовне втілення в життя 

закладених в ньому принципів. 

Слід зазначити, що у науковців виникають питання щодо 

трактування категорії «принципи трудового права», її змістового 

наповнення і співвідношення з іншими категоріями, які застосовуються у 

правовому регулюванні відносин з охорони праці. Існування різноманітних  

підходів і наукових концепцій щодо правової природи і змісту принципів 

права Т. З. Гарасимів доволі чітко пояснював багатоаспектністю цього 

поняття й різними методологічними підходами науковців до терміна 

«право», а саме щодо первинності права та його принципів [67, c. 11]. 

Такий підхід і проголошені положення мають бути враховані при 

дослідженні основних засад охорони праці та встановленні належних і 
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безпечних умов праці, на підставі врахування публічних і приватних 

інтересів. 

У цілому слід відмітити, що термін «принцип» походить від 

латинського principium, що означає «початок, основа». Разом з тим 

принцип визначається як таке явище, що лежить в основі певної теорії 

науки, як внутрішнє переконання людини, основне правило поведінки 

[217, c. 547]. У правовій літературі наголошується, що термін «принцип» 

вживається у різних, але достатньо схожих значеннях: 1) основні засади, 

вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною 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); 2) внутрішнє переконання людини, що 

визначає її ставлення до дійсності, суспільних ідей і діяльності [57, с. 110-

111]. У такому значенні відбивається як практична реалізація приписів 

трудового законодавства, так і теоретична складова щодо охорони праці та 

встановлення безпечних і здорових умов праці. Разом з тим такий підхід не 

позбавлений і певних недоліків, серед яких можна виокремити такі: поза 

увагою залишається питання щодо співвідношення приватних і публічних 

інтересів у правовому регулюванні охорони праці, відсутність ідеї 

верховенства права в досліджуваному інституті тощо. 

У теорії права під принципами права розуміють основні засади, 

вихідні ідеї, що характеризують зміст права, його закономірності й 

призначення в суспільстві. Принципи права за своїм змістом та своєю 

сутністю є узагальненим відображенням об’єктивних закономірностей 

розвитку суспільства, тих відносин, які реально існують у житті. 

Універсальність, загальна значущість, вища імперативність, що притаманні 

принципам права, зумовлюють їх особливу роль у структурі правової 
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системи [398, с. 211]. Саме принципи дозволяють подолати певні 

прогалини у правовому регулюванні складних питань охорони праці, при 

визначенні належних і здорових умов праці, внести прозорість й 

демократичні засади у взаємовідносини між працівниками та 

роботодавцями, запобігти виникненню трудових спорів (конфліктів). 

В юридичній літературі немає одностайної думки щодо визначення 

поняття принципів права, що, у свою чергу, дає можливість стверджувати 

про актуальність цієї проблеми. Незважаючи на відмінність у поглядах на 

проблему принципів права, юридична наука у відповідні історичні епохи 

була єдиною у проголошенні певних положень та ідей як принципів права. 

Інакше кажучи, принципи права – це такі правові явища, які безпосередньо 

пов’язують зміст права з тими закономірностями суспільного життя, на 

яких ця правова система побудована і які вона закріплює. Сама ця 

залежність зумовлює характер правотворчості, зміст правових норм, 

способи і методи реалізації права [164, с. 20-21]. Погоджуючись з таким 

підходом, О. Ф. Скакун переконливо доводить, що ідея природного права у 

процесі визначення правового регулювання є слушною, а принципи права 

необхідно розуміти як керівні ідеї, об’єктивно властиві праву відправні 

засади, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставлять до 

учасників суспільних відносин із метою гармонійного поєднання 

індивідуальних, групових і громадських інтересів та визначають зміст і 

спрямованість правового регулювання, відображають найважливіші 

закономірності, на яких ґрунтується суспільство [372, с. 221-222]. Таким 

чином, можна зазначити, що Принципи у сфері охорони праці мають 

об’єктивний характер, допомагають наповнити конкретним змістом норми 

права щодо встановлення  безпечних і здорових умов праці, відбивають 

реальні відносини, які існують у суспільстві, дають можливість визначити 
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методи правового регулювання й засоби захисту у разі невиконання або 

неналежного виконання законодавства з охорони праці. 

Визначаючи доктринальні підходи у праві, дослідники 

наголошують, що під час визначення поняття принципів права вживаються 

такі поняття й категорії, як «вихідні теоретичні положення», «основні, або 

керівні, засади» (ідеї), загальні нормативно-керівні положення, провідні 

засади правового регулювання, закономірність розвитку правових норм, 

сутність права, система координат та вектор розвитку тощо [387, с. 40-41]. 

Багато із зазначених категорій є однорідними і тією чи іншою відбивають  

соціальне призначення права взагалі, і інституту охорона праці зокрема. На 

підставі наведеного можна зробити висновок, що принципи права 

становлять загальні, керівні (основні, головні, відправні, вихідні 

теоретичні, загальні нормативно-керівні, спрямовуючі) положення у 

процесі здійснення правового регулювання в царині охорони праці (та 

створення безпечних і здорових умов праці) на підставі поєднання 

приватних і публічних, колективних та індивідуальних інтересів, а також 

ідеї верховенства права. 

Підкреслюючи практичне значення принципів права, Р. З. Лівшиц 

навів переконливі аргументи на користь того, що вони системно 

пронизують процес реалізації права та наповнюють його певною 

ідеологією, а тому і у разі застосування законів та інших нормативно-

правових актів, і в разі заповнення прогалин у правовому регулюванні тих 

чи інших відносин вони слугують векторами правозастосовної діяльності. 

Принципи права концентрують результат розвитку права, в них втілюється 

нерозривний зв’язок минулого, теперішнього і майбутнього [197, с. 200]. 

Віддзеркалюючи цей правовий висновок на досліджуваний інститут, 

можна зазначити, що принципи охорони праці в будь-якому 

цивілізованому й демократичному суспільстві є важливою комплексною 
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категорію, яка є всеохоплюючим підґрунтям правового регулювання у 

сфері охорони праці та встановлення належних і безпечних умов праці. 

Дальший розвиток теорії принципів права відображений у роботах 

видатного вченого С. С. Алексєєва. На його думку, принципи права – це 

керівні ідеї, що характеризують зміст права, його сутність та призначення 

в суспільстві. З одного боку, вони виражають закономірності права, а з 

другого – є найбільш загальними нормами, які діють у всій сфері 

правового регулювання і поширюються на всіх суб’єктів. Ці норми або 

прямо сформульовані в законі, або виводяться із загального змісту законів. 

Крім того, принципи права визначають шляхи вдосконалення правових 

норм, виступаючи керівними ідеями для законодавця. Вони є сполучною 

ланкою між основними закономірностями розвитку і функціонування 

суспільства і правовою системою. Завдяки принципам правова система 

адаптується до найважливіших інтересів і потреб людини й суспільства, 

стає сумісною з ними [9, с. 44-47]. Такий підхід є методологічно зваженим 

та взятий за основу в питаннях вдосконалення законодавства з охорони 

праці на підставі врахування приватних і публічних інтересів, особистих 

інтересів конкретного працівника і колективних інтересів трудового 

колективу, інтересів керівника і власника підприємства (установи 

організації), інтересів держави і регіону тощо.  

В. М. Сирих вважає, що принципи повною мірою можуть 

претендувати на роль юридичних закономірностей, оскільки вони є 

ідеологічною, науково обґрунтованою формою відображення об’єктивних 

законів у суспільстві. Тобто правовий принцип він розглядає як пізнаний 

юристами об’єктивний юридичний закон. Вчений визначив правові 

принципи як основу правових явищ і процесів, як іманентно притаманну їм 

властивість.  Досліджуючи зміст цієї категорії, він стверджує, що з 

розуміння принципу як керівного початку відповідного явища або процесу 
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випливає його загальний і стійкий характер. Оскільки принцип - це 

«вихідний початок», «керівна ідея», «основа», отже, він характеризується 

не абстрактною загальністю, а безпосередньо пов’язаний із сутністю, 

основою явищ і процесів і є досить стійким, постійним. Принципам 

притаманна і необхідність, бо за наявності відповідних умов вони 

виявляються неминуче в системі правових відносин незалежно від їхнього 

усвідомлення і закріплення в чинному законодавстві. Однак у цьому разі 

необхідність принципів права виявляється інакше. У тих випадках, коли 

принципи не усвідомлені вченими, не закріплені прямо і безпосередньо у 

чинному законодавстві, правові норми виявляються недосконалими, 

неефективними і не приводять до очікуваних результатів. У суспільстві 

зберігаються стійкі потреби, які не отримують потрібного задоволення, а 

фактичні відносини складаються всупереч законодавчим принципам, 

оминаючи норми права. У цих умовах суспільство, правова наука і 

юридична практика змушені постійно вживати заходів щодо 

удосконалення таких норм права, поки випадково, методом спроб і 

помилок або в процесі теоретичного аналізу не буде відкрита їхня сутнісна 

основа. Ця основа виражена правовими принципами. Тільки в системі 

чинного законодавства правові принципи, на його думку, набувають 

загальнообов’язкового значення [395, с. 276-277].  Безумовно, зазначене 

має бути використане при вдосконаленні законодавства про охорону праці, 

закріпленні принципів охорони праці та встановленні належних і 

безпечних умов праці в новому Трудовому кодексу України, а також при 

запобіганні декларативності та невизначеності основаних засад охорони 

праці тощо.  

А. М. Колодій вважає, що категорію «принципи права» потрібно 

використовувати у всіх випадках, коли йдеться про відправні ідеї і 

положення, які належать юриспруденції. Тому принципи права - це такі 
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відправні ідеї його буття, які виражають найважливіші закономірності і 

підвалини цього типу держави і права, є однопорядковими із сутністю 

права і становлять його головні риси, відрізняються універсальністю, 

вищою імперативністю і загальнозначимістю, відповідають об’єктивній 

потребі побудови і зміцнення певного суспільного ладу. Вчений зазначає, 

що головні засади, які ще не відображені й не закріплені у праві, не можна 

зарахувати до юридичних принципів (принципів права). Вони є 

соціальними закономірностями, які вимагають правового 

опосередкування, ідеями, науковими висновками, а не принципами права 

[164, с. 23]. Це є надзвичайно важливим, оскільки чітке  визначення 

принципів охорони праці та встановлення належних умов праці пов’язане з 

безпекою виробництва, з життям і здоров’ям працівників та навколишнім 

середовищем, запобіганням нещасних випадків на виробництві та 

професійним захворюванням, складним і болючим питанням 

відшкодування заподіяної працівникам шкоди тощо. Разом з тим, на наш 

погляд, не слід ототожнювати фундаментальні принципи охорони і норми 

права з досліджуваної тематики, а також немає сенсу  визначати принципи 

через суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів трудового права (особливо 

працівника і роботодавця). Принципи охорони праці мають бути 

підґрунтям та вищою правовою надбудовою, визначати вектор правового 

регулювання в цій царині, ліквідовувати прогалини у праві.   

В. М. Карташов стверджує, що принцип складається з 

різноманітних юридичних імперативів, які тісно взаємопов’язані і 

взаємодіють між собою. У науці виділяють, по-перше, принципи, 

сформульовані вченими-юристами, - це фундаментальні ідеї та ідеали, що 

відображають досягнення правової думки, практичного досвіду, об’єктивні 

закономірності розвитку суспільства. Зазначені принципи становлять 

найважливішу частину наукової та професійної правосвідомості, 
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юридичної політики і не є обов’язковими для суб’єктів прав. По-друге, це 

відокремлені у вигляді відносно самостійних елементів принципи права, 

під якими розуміють вихідні нормативно-керівні засади (імперативні 

вимоги), що визначають загальну спрямованість правового регулювання 

суспільних відносин. Виходячи з цього, вчений резюмує, що вони є 

певними фундаментальними ідеями та ідеалами, які сформульовані на 

підставі наукового і практичного досвіду, і разом з принципами 

правосвідомості є найважливішими компонентами панівної юридичної 

ідеології [147, с. 222]. Зазначене яскраво свідчить про багатоапектність і 

наявність структурних елементів у питаннях визначення принципів, у тому 

числі й у царині праці. Безумовно, що в їх структурі значне місце належить 

правосвідомості суб’єктів трудового права. Від того, наскільки 

добросовісно будуть користуватись правами і виконувати покладені 

обов’язки роботодавці й працівник, державні органи й профспілкові 

організації, трудові колективи й органи місцевого самоврядування, 

залежать безпека виробництва, належний стан у питаннях охорони праці, 

покращення умов праці тощо.  

За сучасних умов державотворення принципи є провідною 

науковою та практичною категорією у праві всіх континентальних 

європейських країн. У принципах зміст права розкривається поглиблено, в 

них безпосередньо виявляються сутність права, його основи, 

закономірності суспільного життя, тенденції та потреби [7, с. 98]. 

Зазначене є стратегією українського суспільства в питаннях поліпшення 

правового регулювання охорони праці та встановлення належних і 

безпечних умов праці, оскільки інтеграція України до світової спільноти, 

розширення  економічних зав’язків, співпраці між українськими та 

європейськими суб’єктами господарювання, імміграція робочої сили 

ставлять на порядок денний питання щодо запровадження міжнародних 
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стандартів у питаннях охорони праці в національне трудове законодавство 

України. 

Починаючи з 1950-х рр. принципи права у правових системах 

європейських країн розвивалися під впливом інтеграційних процесів, що 

відбувалися в рамках Європейських співтовариств, а згодом і ЄС, 

створеного на їх основі. Поняття «загальні принципи права», притаманні 

правовим системам держав - членів ЄС, було сформульоване ще в період 

створення першого з трьох інтеграційних об’єднань – Європейського 

співтовариства вугілля та сталі та було зафіксовано в тексті його 

установчого акта – Паризького договору 1951 р. Пізніше аналогічне 

положення було закріплене і в двох Римських договорах 1957 р., які 

оформили заснування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) 

та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратому). Проте, в 

тексті кожного з цих установчих актів загальні принципи права 

згадувалися лише один раз, а саме: в колишніх ст. 40 (2) Договору про 

заснування ЄСВС, ст. 215 (2) Договору про заснування Європейського 

співтовариства і ст. 188 (2) Договору про заснування Євратому, в яких 

зазначалося, що «Співтовариство відшкодовує будь-яку шкоду, заподіяну 

його органами чи службовцями при виконанні ними своїх обов’язків 

відповідно до загальних принципів права, спільних для правових систем 

держав-членів» [467, с. 59]. При цьому ані поняття загальних принципів, 

ані їх змісту установчі договори не розкривали. На практиці це призвело до 

того, що завдання із заповнення цієї прогалини фактично було покладено 

на Суд Європейських співтовариств (нині – Суд Європейського Союзу). 

Призначення принципів полягає в тому, що вони забезпечують 

однакове формулювання норм права в питаннях охорони праці на всіх 

підприємствах (в установах організаціях), а також їхній вплив на суспільні 

відносини у формі правового регулювання й інших форм правового 
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впливу, визначають шляхи вдосконалення правових норм щодо 

встановлення безпечних і здорових умов праці, виступаючи як провідні 

ідеї і стандарти діяльності для законодавця.  Таким чином, на підставі 

зазначених теоретичних поглядів, у найбільш загальному розумінні 

принципи охорони праці є керівними ідеями, що характеризують зміст 

трудового права, його сутність і призначення в суспільстві. 

Крім того, необхідно також зазначити, що на основі ідей та 

засадницьких підходів теорії природного права до характерних ознак 

принципів можна віднести таке: 1) вони формуються з метою забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина і нормального функціонування 

громадянського суспільства та держави; 2) встановлюють керівні засади-

настанови, що визначають найважливіші правила, за якими здійснюється 

та зорганізується діяльність суб’єктів права; 3) характеризуються 

прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов сучасності основоположні 

засади поведінки суб’єктів права, але які є реально досяжними. Під 

принципами слід розуміти основні вихідні, об’єктивно зумовлені засади, 

на яких базується діяльність суб’єктів права, забезпечуються права та 

свободи людини і громадянина, нормальне функціонування 

громадянського суспільства та держави. Серед сучасних принципів можна 

виділити загальні (загальноправові) та спеціально-галузеві [399, с. 94]. Для 

подальшого вдосконалення досліджуваного інституту зазначене має 

велике значення, оскільки правове регулювання охорони праці пронизує 

всі інші інститути трудового права, є підґрунтям реалізації широкої низки 

природних прав працівників, а саме: право на життя і здоров’я, право на 

працю, право на гідне існування, право на безпечні і здорові умови праці 

тощо   

Що стосується принципів організації, то вони безпосередньо 

випливають із законів та закономірностей управління. У спеціальній 
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літературі не вироблено єдиного підходу до формулювання принципів 

організації. Деякі дослідники тлумачать окремі закони як принципи, а 

принципи зводять у ранг законів. На думку більшості дослідників, 

принцип – це сформульоване людьми оптимальне правило (норма), що має 

об’єктивний характер. Принципи організації є відображенням об’єктивних 

закономірностей практики управління. Вони визначають вимоги до 

конкретної системи, структури та організації. Відповідно до цих вимог 

утворюються органи управління, встановлюються взаємини між його 

рівнями, організаціями і державою, застосовуються певні методи 

управління. Не слід вважати, що принципи організації є догмою. 

Економічне життя суспільства не стоїть на місці, воно змінюється. Разом із 

зміною реалій господарювання змінюються і принципи організації [225, с. 

72-79]. Безумовно, демократизація відносин у виробничій сфері, 

запровадження нових організаційно-правових форм здійснення 

господарської діяльності, функціонування ринкових засад в економіці й 

різних видів власності, прагнення українського суспільства до світової 

спільноти й спроба запровадити міжнародні стандарти у відносинах між 

роботодавцями і працівниками впливають і на вектор розвитку 

законодавства в царині охорони праці, методи регулювання в цій царині 

тощо. 

У різних дослідженнях принципів права, що здійснювались у 

минулому, вони переважно розглядалися як такі, що мають певну ідейну 

спрямованість. Безумовно, будь-яка держава і влада, що нею формується, 

висувають і обґрунтовують свої, насамперед вигідні для них, 

загальносоціальні принципи права, які потім мають стати юридичними. 

Поняття «принцип» значно ширше за його нормативний, законодавчий 

вираз, наголошують деякі науковці, і виокремлюють три компоненти, що 

входять до змісту поняття принципу: наявність певних уявлень щодо 
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сфери правосвідомості; закріплення відповідних положень у чинному 

законодавстві; реалізація принципів права у конкретній сфері суспільних 

відносин [48, с. 14]. Так, правосвідомість суб’єктів трудового права має 

велике значення у правозастосуванні й належному виконанні приписів 

охорони праці, разом з тим принципи охорони праці за своєю сутністю 

повинні бути об’єктивними і незмінними (незалежно від освіти, 

практичних навичок, доброчесності чи свідомості того чи іншого 

суб’єкта), оскільки завжди лежать в основі права (у тому числі й трудового 

права) незалежно від типу правової системи, організаційно-правової форми 

здійснення господарської діяльності, виду власності, напрямку 

виробництва чи надання сучасних послуг.  

Слід погодитись І. П. Жигалкіним у тому, що роль принципів права 

значно зростає в пору реформування правової системи. Оскільки в цей 

період чинне законодавство не може швидко й ефективно реагувати на 

зміни суспільних відносин, вони служать інструментом регулювання 

соціальних відносин. Ці принципи необхідні для заповнення й подолання 

існуючих у законодавчому масиві прогалин і виступають орієнтиром для 

формування нового законодавства й кардинального оновлення вже 

функціонуючого. Особливо яскраво вказані процеси виявляються в 

соціально-трудовій царині. Процеси перетворень відбуваються настільки 

стрімко й у таких масштабах, що це призводить до трансформації всієї 

сфери праці. Тому потрібно глибше зрозуміти їх суть і створити умови для 

дієвого реагування на них [118, с. 124-125]. Дійсно в умовах 

запровадження в діяльність підприємств, установ, організацій ринкових 

засад, глобалізаційних процесів в економіці, змінюються підходи і основи 

охорони праці й встановлення належних і здорових умов праці 

працівників.  
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Незважаючи на існуючі в нашому суспільстві погляди щодо 

реалізації конституційного права на працю, основою для формування 

трудового права й захисту прав працівників є його принципи, які 

розкривають і конкретизують сутність та соціальне призначення цієї галузі 

права. У вітчизняній доктрині в досліджуваній царині єдиного поняття 

«принципи трудового права» не вироблено, хоча ця проблема 

досліджувалася багатьма фахівцями.  

Самостійне вчення про галузеві принципи трудового права 

започаткував І. С. Войтинський, який їх назвав основними рисами цієї 

галузі, які знаходять своє відбиття в усіх інститутах. Правознавець 

наводить такі принципи трудового права: 

а) єдність трудового права – передбачає рівність прав та обов’язків 

усіх працівників, поширення норм трудового права на всіх осіб, які уклали 

трудовий договір, але не виключає диференціації за статевою, 

географічною, віковою та іншими ознаками; – виражається в тому, що 

підприємство за своєю ініціативою могло розірвати трудовий договір; 

б) сталість трудових відносин забезпечена договором. За загальним 

правилом, він укладався на невизначений строк, а його строковий характер 

вимагав законної підстави; 

в) закономірність умов трудового договору – передбачає 

тлумачення всіх спірних положень на користь працівника, тобто в 

наявності пріоритет інтересів працівників. Це стосувалося випадків, коли 

договори укладалися як цивільно-правові, але за своїм змістом були 

трудовими, до яких слід було застосовувати трудове законодавство; 

г) визначеність умов найму – умови найму не повинні погіршувати 

становище працівника порівняно з умовами, передбаченими трудовим 

законодавством. Якщо будь-яку умову трудового договору не було 

згадано, її слід було визначати з урахуванням норм чинного законодавства. 
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К. П. Уржинський під принципом трудового права розумів керівне 

відправне положення (ідею), що прямо закріплено юридичними нормами 

або яке виводиться з них шляхом тлумачення і розвинуте ними, і яке 

відображає закономірності правового регулювання трудових відносин.  

О. В. Смирнов принципами трудового права називає закріплені в 

чинному законодавстві основоположні керівні засади (ідеї), що виражають 

суть норм трудового права й головні напрямки політики держави у сфері 

правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із 

функціонуванням ринку праці, застосуванням та організацією найманої 

праці. 

На думку П. Д. Пилипенка, принципами трудового права як 

системи норм, покликаних забезпечувати трудові й тісно пов’язані з ними 

відносини, є засадничі ідеї, що окреслюють сферу його дії, порядок 

установлення прав та обов’язків суб’єктів, гарантії захисту їх прав і 

законних інтересів. Це своєрідна система координат, у рамках якої 

розвивається вся галузь і одночасно вектор, який указує напрям цієї галузі 

[255, с. 56]. Зазначений підхід є підґрунтям визначення принципів охорони 

праці й установлення безпечних і здорових умов праці на підставі 

врахування різних груп інтересів як працівників, так і роботодавців, що 

безумовно повинно знайти відображення у новому Трудовому кодексі 

України. 

О. Я. Лаврів виступає за трактування принципів трудового права 

України як «закріплених у нормах або таких, що виводяться з них, 

основних і керівних положень, які відображають найбільш істотні риси 

змісту і застосування норм трудового права та напрями його подальшого 

розвитку, характеризуються універсальністю, імперативністю, 

загальнозначущістю, об’єктивною обумовленістю, релятивністю, 

взаємоузгодженістю, системністю та визначеністю предмета правового 
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регулювання» [185, с. 185].  Таким чином, принципи трудового права 

повинні мати всеохоплюючий характер, здійснювати суттєвий вплив на 

законотворчий процес і практику застосування трудового законодавства, а 

також визначати та встановлювати широку низку  гарантій дотримання 

правових вимог і приписів з охорони праці. Зазначене свідчить про те, що 

принципи охорони праці є тим самим основоположним критерієм для 

подолання прогалин у правовому регулюванні, у процесі правозастосовної 

практики та їх дотримання. Саме від цього залежать ефективність та 

стабільність системи трудового права взагалі і охорони праці працівників 

зокрема. 

С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко вказують, що під принципами 

трудового права слід розуміти виражені в законодавстві вихідні засади, 

керівні ідеї, що характеризують основний зміст і внутрішню єдність 

правового регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин. Принципи 

визначають зміст і розвиток правових норм у межах трудового права та 

його інститутів. З одного боку, вони відображають закономірності 

трудового права, з другого – становлять найбільш загальні норми, що 

діють у всій сфері правового регулювання праці й поширюються на всіх 

суб’єктів трудового права [267, с. 40, 41].  Науковий погляд цих 

дослідників дозволяє окреслити певні критерії щодо принципів охорони 

праці, під якими можна розуміти  фундаментальні вихідні засади, керівні 

основоположні ідеї, які визначають основні напрямки та встановлюють 

зміст правового регулювання   в царині охорони праці та встановлення 

безпечних і здорових умов праці. Невід’ємними їх відзнаками є 

універсальність, системність, взаємоузгодженість, загальнозначущість, 

загальнообов’язковість, стабільність, предметна визначеність, 

всеохоплююча універсальність, гуманізм, людиноцентриська 

регулятивність, послідовність  реалізації. 
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Цікавим є підхід І. П. Жигалкіна, який слушно доводить, що поряд 

із предметом, методом та джерелами трудового права його принципи 

необхідно розглядати як критерій виокремлення цієї правової галузі як 

самостійної в національній системі права. При цьому вказані критерії 

мають тісний взаємозв’язок  і перебувають у постійному розвитку. 

Принципи трудового права в концентрованому вигляді виражають суть 

правового регулювання відносин у царині праці. З одного боку, вони 

віддзеркалюють об’єктивні властивості відносин, регульованих цією 

галуззю, з другого боку, акумулюючи інтереси й потреби працівників і 

роботодавців, вони є конкретизованим вираженням волі суспільства й 

засобом регулятивного впливу держави на ці відносини. Принципи 

виступають одним із системоутворюючих чинників галузі права, 

об’єднують і цементують її норми, становлять один із факторів 

відповідності правових норм методу регламентування галузі, служать 

відверненню й вирішенню можливих колізій  між ними, забезпеченню 

гармонійного й стабільного функціонування цієї галузі, починаючи з 

формування норм у процесі правотворчості й закінчуючи їх реалізацією; в 

окремих випадках вони є способом долання прогалин у правому 

регулюванні [117, c.13-14]. Принципи трудового права становлять 

об’єктивно зумовлені  характером і змістом соціально-трудових відносин, 

закріплені у відповідних джерелах або виражені у стійкій юридичній 

практиці загальновизнані основоположні керівні засади відправні ідеї, що 

становлять аксіологічне підґрунтя трудового права, характеризують зміст, 

сутність і призначення у суспільстві цієї правової галузі, відбивають 

загальні закономірності її виникнення, розвитку й функціонування і 

служать створенню внутрішньоузгодженої й ефективної системи правових 

норм  у царині праці. За своєю природою принципи належать до сфери 

відправних ідей у соціально-трудовій царині. У них відображаються 
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загальнолюдські цінності – як особистісного (життя, честь, гідність, 

свобода особистості, соціальна захищеність тощо), так і публічного 

характеру (демократія, законність, правопорядок, соціальна функція 

держави тощо). Специфіка цих ідей полягає в тому, що вони є 

основоположними для трудового права взагалі й охорони праці зокрема, 

виражають його сутність і в концентрованому вигляді  віддзеркалюють 

його зміст. 

Такий підхід надає можливість системно і всебічно застосовувати 

правові заходи в питаннях охорони праці при встановленні безпечних  і 

здорових умов праці. У системі комплексних заходів охорони здоров’я та 

охорони праці важливе значення має також державне забезпечення 

санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Воно реалізується 

через запровадження та забезпечення дотримання працівниками санітарно-

протиепідемічних та санітарно-гігієнічних норм і правил, здійснення 

масиву санітарно-епідеміологічних заходів, а також організацію 

державного санітарного нагляду. Порядок забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення визначається Законом України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

від 24 лютого 1994 року [276].  

У літературі сучасні принципи трудового права поділяються на 

чотири групи: 1) такі, що виражають політику держави в галузі правового 

регулювання ринку праці й ефективної зайнятості; 2) такі, що містять 

керівні засади в галузі встановлення умов праці працівників; 3) такі, що 

визначають правове регулювання застосування праці працівників; 4) такі, 

що відображають головні напрями правової політики в галузі охорони 

здоров’я і захисту трудових прав працівників.  

За сферою дії О. В. Смирнов поділяє принципи трудового права на 

чотири групи, а саме: принципи, що відображають політику держави в 
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галузі правового регулювання ринку праці й ефективної зайнятості: 

свобода праці і свобода трудового договору; принципи, що містять керівні 

засади, які визначають умови праці: єдність і диференціація умов праці, а 

також активна участь працівників і профспілок у встановленні умов праці; 

принципи, що регулюють застосування праці найманих працівників: 

визначеність трудової функції, стабільність трудових відносин, 

забезпечення нормальної дисципліни праці, винагорода за працю без будь-

якої дискримінації; принципи, що відображають головні напрями правової 

політики в галузі охорони здоров’я і захисту трудових прав працівників: 

забезпечення охорони праці і здоров’я працівників, гарантування трудових 

прав працівників [417, с. 23]. Характерною особливістю нинішнього 

періоду державотворення, як вже зазначалось, є його перехідний період, 

тобто перехід від адміністративно-командної системи управління 

економікою та будь-яким підприємством (установою, організацією) до 

ринкових засад здійснення господарської діяльності в Україні та 

міжнародного співробітництва, що вимагає ґрунтовного наукового 

перегляду сутності ознак та сутності принципів охорони праці, а 

відповідно й реформування трудового законодавства з урахуванням  

публічних і приватних інтересів працівників і керівника, держави і 

роботодавців, трудових колективів й органів місцевого самоврядування 

тощо.     

Ураховуючи класифікації суспільних відносин, які є предметом 

сучасного трудового права, Н. Б. Болотіна принципи трудового права 

поділяє на дві групи: принципи правового регулювання індивідуальних 

трудових відносин та принципи правового регулювання колективних 

трудових відносин [35, с. 96]. Основні принципи трудового права 

закріплено в Конституції України й інших найважливіших законодавчих 

актах.  Одним із них, проголошених у Конституції України, є принцип 
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верховенства права. Цей принцип виступає загальним для всіх галузей 

права і є головним орієнтиром у законотворчій і правозастосовній 

діяльності.  

Перш ніж перейти до розгляду питання принципів охорони праці, 

слід провести аналіз поняття «охорона праці». Що стосується 

характеристики охорони праці, то перш за все необхідно розпочати з 

Конституції України, ст. 43 якої проголошує, що кожен має право на 

працю, яка включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також те, що кожен має 

право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не 

нижчу від визначеної законом [171]. 

У свою чергу ст. 1 Закону України «Про охорону праці» тлумачить 

охорону праці як систему правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 

засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності [321]. При цьому вказане стосується 

не тільки підприємств, установ і організацій різних організаційно-правових 

форм господарювання та видів власності, але також і громадських 

формувань і об’єднань, органів центральної державної влади та органів 

місцевого самоврядування.  

У правовій літературі звертається увага на те, що охорона праці є 

комплексним інститутом трудового права, який включає в себе широке 

коло правових норм і приписів, що регулюють відносини з охорони життя, 

здоров’я та працездатності шляхом встановлення безпечних і здорових 

умов праці для всіх працівників. До цього інституту входить значне коло 

норм, що встановлюють фундаментальні і загальні вимоги охорони праці; 

профілактичні норми, спрямовані на попередження виникнення 

виробничого травматизму і професійних захворювань; норми, що 
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встановлюють обов’язки роботодавців та працівників з питань охорони 

праці; норми, що містять додаткові заходи і гарантії охорони праці 

окремих категорій працівників [415, с. 235].  У цьому визначенні зроблена 

спроба визначити принципи і засади охорони праці виходячи з 

предметного підходу. Але поза увагою залишилось питання щодо 

комплексності, унікальності й засад правової визначеності. Слід звернути 

увагу на те, що значення принципів досліджуваного інституту повинно 

полягати у тому, що вони мають бути прозорі й зрозумілі, а також у 

стислій і доступній формі концентровано віддзеркалювати головні риси і 

сутність правових норм і приписів у царині охорони праці та встановлення 

безпечних умов праці.   

На думку А. Є. Семенової, термін «охорона праці» має два 

взаємообумовлені  значення у широкому та вузькому розумінні. Перше 

вкладає в охорону праці всі дії та норми, які спрямовані на користь 

найманих працівників і службовців, які охороняють їх права та інтереси, а 

виходячи із зазначеного, встановлюють і обов’язки. У другому розумінні 

(вузькому значенні), це означає, що норми і приписи повинні 

забезпечувати працівникам нормальну технічну і санітарно-гігієнічну 

обстановку трудового процесу. Виходячи із зазначеного у КЗпП України, 

використовується термін «охорона праці» у його вузькому значенні. Із 

цього випливає й невеликий обсяг відповідної глави Кодексу, в якій 

зазначені загальні напрямки робіт з охорони праці та вказуються ті органи, 

на які покладається конкретизація вимог, що пред’являються до 

підприємств та установ [367, с. 87]. Безумовно, у вузькому значенні поза 

межами правового регулювання залишаються принципи охорони праці, не 

достатньо окреслюються інтереси суб’єктів трудового права. 

Як зазначає В. М. Москальова, охорона праці – це система 

законодавчих актів і відповідних соціально-економічних, технічних, 
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гігієнічних та організаційних заходів, що забезпечують безпеку людини, 

збереження її здоров’я і працездатності у процесі праці [227, с. 18]. 

Фактично, таке значення відбиває визначення, яке надається в законі 

України «Про охорону праці» і також ігнорує питання щодо принципів у 

царині охорони праці та визначення безпечних і здорових умов праці 

найманих працівників 

У. П. Бек, у свою чергу, наголошує, що охорона праці у вузькому 

значенні – це один з інститутів трудового права, який охоплює норми, що 

регулюють відносини із створення безпечних і нешкідливих умов праці. У 

широкому значенні охорона праці є сукупністю всіх норм трудового права, 

оскільки кожна з них спрямована на захист життя і здоров’я працівників. У 

широкому розумінні охорону праці формують норми, що належать до 

різних галузей вітчизняного права і виходять за межі трудового права, але 

за своїм призначенням безпосередньо спрямовані на забезпечення 

безпечних і здорових умов праці та нагляд і контроль у цій сфері. Такими 

зокрема, можна вважати норми кримінального, адміністративного права, 

права соціального забезпечення, що визначають види і порядок юридичної 

відповідальності за порушення норм охорони праці, умови страхування і 

відшкодування в разі настання нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань та деякі ін. Охорона праці як об’єкт правового 

регулювання, розглядається крізь систему суспільно-трудових відносин. Її 

формують відносини з дотримання працівником і роботодавцем технічних 

правил, норм, стандартів поводження із засобами виробництва, санітарно-

гігієнічних вимог до умов виробництва та виробничого середовища та 

щодо розслідування і обліку нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань. До них належать також відносини з організації 

та фінансування охорони праці на виробництві і нейтралізації шкідливих 
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впливів виробничого та психологічного характеру на працівників під час 

роботи [28, с. 5, 15].  

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко,  наводять переконливі аргументи 

на користь того, що закріплене в ст. 1 Закону України «Про охорону праці» 

поняття охорони праці розглядається законодавцем у широкому значенні – 

як узгоджена комплексна система безпеки життя і здоров’я найманого 

працівника у процесі виконання покладених на нього трудових обов’язків. 

У вузькому юридичному тлумаченні термін охорона праці означає 

конкретний правовий інститут трудового права, що об’єднує норми, 

безпосередньо спрямовані на певне забезпечення умов праці, які є 

безпечними для життя і здоров’я працівників. Норми цього інституту 

покладають на роботодавця та його посадових осіб певний комплекс 

конкретних обов’язків, виконання яких має забезпечити безпеку праці, 

збереження здоров’я, працездатності і життя людини в процесі реалізації її 

здатності до праці, оздоровлення та покращення умов праці [267, c. 593–

594]. Таким чином, принципи охорони праці повинні мати велике значення 

для правового регулювання, встановлення безпечних умов праці, 

визначати спрямованість, вектор розвитку та зміст сфери охорони праці, 

виражають панівні в державі правові ідеї, які становлять завдання охорони 

праці працівників, приписи яких поширюються на всі підприємства 

(установи, організації) незалежно від організаційно-правової форми 

господарювання, виду власності напрямку виробництва чи надання 

сучасних послуг. 

Інші вчені, переважно, мають подібні погляди щодо широкого та 

вузького розуміння охорони праці. Так, у широкому розумінні під 

охороною праці розуміється фактично все трудове право загалом, оскільки 

його норми враховують і захищають права й інтереси працівників. У 

вузькоспеціальному розумінні під охороною праці, зазвичай, розуміють 
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норми окремого однойменного інституту, що містяться в різних джерелах 

права. До них належать такі: 1) норми, що містять вимоги щодо 

забезпечення здорових і безпечних умов праці, запобігання виробничому 

травматизму, загальним і професійним захворюванням; 2) норми, що 

гарантують право працівника на працю в умовах, які відповідають вимогам 

безпеки й гігієни, а також захист працівника, в разі отримання травм або 

захворювань у період роботи, особливо травм і захворювань, пов’язаних із 

виконанням його трудових обов’язків; 3) норми, що забезпечують участь 

працівників і професійних спілок у встановленні умов праці; 4) норми, що 

забезпечують здійснення нагляду й контролю за реалізацією зазначених 

вимог у галузі охорони праці; 5) норми, що встановлюють відповідальність 

за порушення в галузі охорони праці [421, c. 481–482]. 

В Україні здійснення охорони праці відбувається як на 

загальнодержавному, так і на регіональному, галузевому і виробничому 

рівнях. Загальні положення щодо управління охороною праці, порядок 

введення в дію системи управління, основні функції і завдання управління 

викладені в Типовому положенні про систему управління охороною праці 

на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях.  

Наприклад, на загальнодержавному (національному) рівні суб’єктом 

управління може бути Кабінет Міністрів України (далі - КМУ), 

виконавчим органом – спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці (до грудня 2010 р. – 

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду), назва, підпорядкованість і структура якого може 

змінюватись, а об’єктами управління – діяльність галузевих міністерств, 

обласних та місцевих державних адміністрацій по забезпеченню безпечних 

і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях. На 

регіональному рівні суб’єктом управління може бути відповідна державна 
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адміністрація, а об’єкт управління – діяльність підприємств, установ та 

організацій, що розташовані на території даного регіону, по  забезпеченню 

в них безпечних і здорових умов праці. На галузевому рівні суб’єктом 

управління може бути відповідне галузеве міністерство, а об’єктами 

управління – діяльність підприємств, установ та організацій галузі по 

забезпеченню на них безпечних і здорових умов праці [304, с. 3191]. 

Незважаючи на те, що багато вчених зробили значний внесок у 

дослідження такої багатогранної та комплексної проблеми, як принципи 

охорони праці, варто звернути увагу на той факт, що у даній сфері 

залишилась малодослідженою низка питань, які мають важливе наукове, а 

також і практичне значення. 

На думку В. М. Москальової, під принципами охорони праці варто 

розглядати вихідні засади, що визначають спрямування правового 

регулювання відносин цієї галузі [227, с. 47]. Однак, це визначення 

позбавлене всіх необхідних ознак, які допомогли б відокремити категорію 

принципів охорони праці від інших суміжних понять, таке визначення 

також поза увагою залишає питання щодо інтересів суб’єктів трудового 

права, не приділяє увагу питанням подолання прогалин та векторній 

спрямованості у досліджуваному і інституті. Водночас не зазначено мети 

функціонування таких вихідних засад та їх місця у галузі охорони праці 

загалом. Тому такий підхід потребує більш детального наукового 

опрацювання й теоретичного розвитку. 

Як вважає М. П. Гандзюк, принципи охорони праці слід розглядати 

як базові положення, що становлять фундамент для правового 

регулювання необхідних та безпечних умов праці [60, с. 29]. Дана 

дефініція у вузькому розумінні розкриває зміст і сутність поняття 

принципів охорони праці. Проте їй також бракує масиву об’єктивних та 

суб’єктивних рис, які б зазначали унікальність аналізованого правового 



148 
 

  

явища. Крім того такий підхід позбавлений системності (тобто системного 

підходу) та взаємодії з іншими інститутами трудового права та ігнорує 

питання щодо міжнародних стандартів у питаннях охорони праці. 

Слід підкреслити, що принципи охорони праці є предметом 

ретельного правового регулювання з боку світової спільноти, вони 

відображені в законодавстві ЄС, про охорону праці, зокрема в Рамковій 

директиві 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. «Про впровадження заходів 

заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників 

під час роботи». Також визначається гігієнічна класифікація умов праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища та їх впливу на працівників, важкості та напруженості 

виконуваної роботи та трудового процесу тощо [64]. 

На думку В. Ц. Жидецького, принципи охорони праці становлять 

галузеву систему керівних положень, на яких базується нормативно-

правове регулювання сфери охорони праці [120, с. 82]. Також вони 

відбивають особливості праці окремих категорій працівників залежно від 

шкідливості виконуваної роботи [119, с.22-24]. Наприклад, захисту від 

негативного впливу на працівників від шуму і вібрації в процесі виконання 

будівельних робіт [236, с.44]. Такий підхід до визначення принципів 

охорони праці є достатньо обґрунтованим і логічно сформульованим. До 

того ж коректним є підкреслення автором того, що принципи здійснюють 

вплив передусім на нормативний масив, у якому відображені норми, що 

регулюють сферу охорони праці, що є виправданим з точки зору 

законодавця. Даний аспект можна розглядати як одну з особливостей 

принципів охорони праці. 

У юридичній науці виокремлюють загальноправові принципи, що є 

характерними для права в цілому, оскільки визначають його характер та 

основоположні риси, формування та розвиток правової системи держави. 
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Ці принципи є характерними для всіх галузей права. До них відносять 

принцип гуманізму, принцип соціальної справедливості, принцип рівності, 

принцип взаємної відповідальності держави і особи, принцип законності. З 

огляду на зміст перерахованих загальноправових принципів, можна 

погодитись із тим, що їх положення стосуються певною мірою і сфери 

охорони праці. 

А. В. Русаловський включає до системи принципів охорони праці такі 

принципи: 1) пріоритет життя і здоров’я працівників; 2) соціальний захист 

працівників; 3) адаптація до можливостей людини; 4) інформація та 

навчання; 5) незалежність від форм власності та видів діяльності; 6) 

економічні методи управління охороною праці; 7) комплексний підхід; 8) 

координація; 9) суцільний технічний контроль; 10) міжнародне 

співробітництво [360, c. 23-24]. Такий підхід є достатньо змістовним та  

базується на загальному визначенні щодо охорони праці та основних 

фундаментальних напрямків її діяльності, а також на підставі основних 

вимог в царині охорони праці та у сфері  виробничої санітарії (це галузь 

санітарії, спрямована на впровадження комплексу санітарно-оздоровчих 

заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці), які 

поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують 

найману працю та з якими працівник уклав трудовий договір (трудовий 

контракт). Разом з тим до вади такого визначення слід віднести 

неврахування однієї функції сучасної соціальної та правової держави щодо 

визначення й запровадження соціальної політики держави, яка спрямована 

на всебічне підвищення безпеки праці та охорони праці в сучасних умовах. 

Слід зазначити, що принципи охорони праці повинні мати загальні 

засади, з одного боку, а з другого - враховувати питання встановлення 

безпечних і здорових умов праці окремих категорій працівників. Так, на 

цю особливість обґрунтовано звертає увагу А. О. Єфремов й виділяє такі 
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принципи охорони праці державних службовців: абсолютна цінність життя 

та здоров’я державного службовця; надання належного рівня соціального 

захисту державним службовцям; відповідальність керівника відповідного 

державного органу чи органу місцевого самоврядування за створення й 

забезпечення безпечних і здорових умов праці державним службовцям; 

відшкодування шкоди державним службовцям у випадку професійних 

захворювань або нещасних випадків у процесі здійснення службової 

діяльності; запровадження уніфікованих нормативів з питань охорони 

праці державних службовців у всіх державних органах; систематичне 

підвищення кваліфікації державних службовців у сфері охорони праці; 

поєднання співробітництва й консультацій між різноманітними органами 

державної влади з питань поліпшення охорони праці [114, с. 115]. 

Науковець вважає, що даний перелік найбільш влучно демонструє 

специфічні особливості організації та реалізації охорони праці державних 

службовців. До того ж такі засади відповідають державним завданням у 

сфері забезпечення охорони праці всіх категорій робітників. Дані керівні 

положення й фундаментальні ідеї регулювання охорони праці державних 

службовців створюють єдиний механізм забезпечення належних, 

комфортних, безпечних і здорових умов праці. Тому уповноважені 

суб’єкти повинні відштовхуватися від наведених принципів при прийнятті 

галузевих нормативно-правових актів з метою виконання завдань держави 

в цій сфері [114, с. 115].  

Державна політика в галузі охорони праці базується на таких 

принципах: пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а 

також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих 
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умов праці; комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень 

у галузі науки і техніки та охорони довкілля; соціальний захист 

працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та 

видів діяльності; адаптація трудових процесів до можливостей працівника 

з урахуванням його здоров’я та психологічного стану; використання 

економічних методів управління охороною праці, участі держави у 

фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків 

та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить 

законодавству; інформування населення, проведення навчання, 

професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці; забезпечення координації діяльності органів державної 

влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми 

охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 

представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття 

рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; використання 

світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення 

безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Законодавець достатньо ґрунтовно підійшов до питання виокремлення 

та нормативного закріплення принципів державної політики в галузі 

охорони праці. Даний перелік не варто ототожнювати із власне 

принципами охорони праці, проте його слід враховувати та розвивати у 

правильному руслі. Ці нормативно-правові положення відображають 



152 
 

  

загальне спрямування держави в питанні організації й забезпечення 

комфортних, належних і безпечних умов праці. Такий розгалужений 

перелік свідчить про посилену увагу законодавця до розглядуваного 

питання та можливостей уникнення практичних проблем у даній сфері 

регулювання. Принципи охорони праці – це такі засадничі ідеї, що 

визначають спрямованість і зміст державного регулювання у сфері 

охорони праці й характеризуються системністю та взаємоузгодженістю, 

загальнозначущістю, загальнообов’язковістю, стабільністю, предметною 

визначеністю, універсальністю, регулятивністю [114, с. 114]. 

Відповідно до Конституції України Верховна Рада України визначає 

та спрямовує державну політику у сфері охорони праці. Дана політика 

спрямована на створення та забезпечення здорових, належних і безпечних 

умов праці, попередження і запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням. 

Зміст основних принципів державної політики у галузі охорони праці 

полягає у такому: пріоритет життя й здоров’я працівників та повна 

відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних, здорових 

умов праці. Згідно із цим принципом роботодавці повинні дотримуватися 

вимог правових актів щодо охорони праці з тим, щоб у робітників не 

погіршувався стан здоров’я і не знижувався загальний рівень 

працездатності. Реалізацію даних функцій на підприємствах виконують 

спеціальні служби охорони праці, які здійснюють атестацію робочих місць 

на їх відповідність чинним нормативним актам у сфері охорони праці [28, 

с. 49]. Такий підхід дає можливість удосконалювати законодавство з 

охорони праці відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері, а 

роботодавцям та відповідним службам з охорони праці при визначенні 

умов праці враховувати важкість та напруженість праці. Перша складова 

повинна віддзеркалювати характерні особливості трудового процесу 
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працівників, які відбивають конкретне навантаження на опорно-руховий 

апарат працівника і функціональні системи його організму, а відповідно 

забезпечують його нормальну й допустиму діяльність. Важкість праці 

повинна визначатись нормативними приписами залежно від маси вантажу 

чи обладнання, які піднімаються і переміщується у процесі робочого часу, 

кількістю науково визначених робочих операцій залежно від фізичних 

навантажень (та їх інтенсивності), визначених стандартних рухів, 

переміщенням у просторі в межах підприємства тощо. Так, наприклад, 

певні особливі принципи охорони праці при визначенні безпечних умов 

праці повинні закладатись для прибиральниць, вантажників, шахтарів  

тощо. 

У свою чергу, напруженість праці є складовою, яка відбиває таку 

характеристику трудового процесу, що віддзеркалює науково обґрунтоване 

навантаження на нервову систему працівника (або певної групи 

працівників), емоційну та розумову сферу працівника (інтелектуальні, 

сенсорні, емоційні навантаження, режим роботи тощо). Так, наприклад, 

праця викладача відрізняється від праці слідчого, праця програміста 

відрізняється від праці керівника юридичної особи тощо. Але разом з тим 

для цих професій властива емоційна напруженість, а відповідно й певна 

виснаженість у результаті плідного виконання покладених на них 

обов’язків. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» право на належні, 

безпечні та здорові умови праці поширюється на працівників, які 

працюють на умовах трудового договору. Зокрема, воно поширюється на 

всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю, та 

на усіх працюючих. Тому вся праця, яка дозволена на території України, 

повинна відповідати умовам безпеки та гігієни праці. 
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Принцип комплексного розв’язання завдань охорони праці 

реалізується на основі загальнодержавних, галузевих та регіональних 

програм із відповідних питань та з обов’язковим урахуванням інших 

окремих напрямів економічної, виробничої та соціальної політики. 

Завдання щодо охорони праці, на нашу думку, на державному та усіх 

інших рівнях повинне вирішуватися комплексним методом. При цьому 

завжди варто враховувати напрями економічної, виробничої та соціальної 

політики держави, а також найновіші прогресивні досягнення науки і 

техніки. 

Принцип соціального захисту працівників створює засади для 

впровадження нових технологічних засобів із метою запобігання та 

попередження аварій на об’єктах підвищеної технологічної небезпеки, 

повного відшкодування завданої шкоди особам, які зазнали нещасних 

випадків безпосередньо на виробництві. Завдяки даному принципу при 

втраті працездатності за робітником повинні зберігатися місце роботи та 

поточна середня заробітна плата на увесь період, впродовж якого він 

потребує відновлення працездатності, або визнання його у встановлених 

випадках інвалідом.  У цьому сенсі методологічним підґрунтям визначення 

системи засад щодо соціального захисту є науковий підхід В.Ш. 

Шайхатдінова, який виокремив такі принципи: 1) зв’язок забезпечення з 

працею та виконанням покладених на працівника трудових обов’язків; 2) 

забезпечення працівників (які втратили працездатність), а також членів їх 

сімей; 3) свобода набуття громадянами своїх прав та розпорядження ними; 

4) пріоритет у забезпеченні деяких категорій працівників [444, c. 80-81]. 

Таким чином цей принцип (соціального захисту) забезпечує працівникові 

виплату гарантійних й компенсаційних виплат, а також функціонування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у  зв’язку з  

тимчасовою  втратою  працездатності  та витратами,  зумовленими 
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похованням, передбачає матеріальне забезпечення працівників у зв’язку з 

втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати 

працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-

інвалідом,  хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, часткову  

компенсацію  витрат,  пов’язаних із смертю застрахованої особи  або  

членів  її сім’ї, а також надання соціальних послуг тощо.  

Ще одним принципом державної політики у сфері охорони праці 

виступає адаптація трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров’я та психологічного стану. Зміст його полягає у 

забезпеченні якості трудових процесів задля налагодження комфортних 

умов праці для конкретного працівника. Значення даного принципу 

зводиться до забезпечення якісного медично-профілактичного 

забезпечення працівників на виробництві. 

Наступним є принцип залучення міжнародного досвіду з приводу 

організації роботи у сфері покращення умов та підвищення рівня безпеки 

праці. Міжнародне співробітництво на загальних підставах передбачає 

ґрунтовне вивчення та узагальнення іноземного досвіду щодо проблемних 

моментів питань охорони праці, активну участь у діяльності Міжнародної 

асоціації соціального забезпечення, МОП, Європейського форуму 

організації страхування від нещасних випадків на виробництві й 

професійних захворювань та інших спеціально створених організацій [28, 

с. 51]. 

В Україні на сьогодні питаннями впровадження принципів, а також 

подальшого вдосконалення охорони праці в сучасних ринкових умовах, 

проведенням практичних, фундаментальних та прикладних досліджень 

займаються Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки 

хімічних виробництв, Інститут медицини праці, Український науково-

дослідний інститут пожежної безпеки, галузеві науково-дослідні інститути, 
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навчальні заклади та проектно-конструкторські установи [120, с. 9]. 

Відповідно до цих завдань розроблені та реалізуються низка національних, 

галузевих, регіональних та виробничих програм щодо покращення 

поточного стану безпеки та гігієни праці. В усіх обласних, районних та 

міських органах виконавчої влади передбачене функціонування служби 

охорони праці, а також функціонування таких служб на усіх підприємствах 

(установах, організацій) незалежно від відомчої підпорядкованості. 

Важливим у сфері охорони праці є принцип поєднання публічних та 

приватних інтересів. Р. Майданик розрізняє публічні та приватні інтереси, 

як інтереси держави та інтереси суспільства, з одного боку, та інтереси 

окремих приватних осіб – з другого. Він також виокремлює суспільний 

інтерес, який являє собою гармонізований інтерес публічних та приватних 

партнерів, і може кваліфікуватися як суспільна користь, соціальний ефект 

від здійснення партнерства в будь-якій сфері права [205].  

Особливого значення категорія «інтерес» набуває в такому складному 

й надзвичайно важливому інституті, як охорона праці, де знаходять своє 

переплетіння індивідуальні (приватні конкретного працівника) інтереси, 

колективні інтереси (інтереси трудового колективу), публічні інтереси 

(інтереси держави) тощо. Саме враховуючи інтереси всіх суб’єктів 

трудового права, повинно розвиватися законодавство про охорону праці. 

При цьому інтереси працівника, як творця матеріальних і духовних 

цінностей, повинні мати первісне значення. Проводячи реформування 

інституту охорони праці, необхідно по-перше, виходити з того, що до 

приватних інтересів слід відносити не тільки індивідуальні інтереси 

працівників, а й роботодавців. По-друге, серед публічних інтересів у сфері 

праці слід розрізняти інтереси державні та інтереси суспільні, які 

виявляються на рівні соціального партнерства та діяльності органів 

місцевого самоврядування. По-третє, крім приватних та публічних 
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інтересів виокремлюються ще й колективні інтереси, які виражають 

потреби певного трудового колективу та представляються, як правило, 

профспілковою організацією, що створена на підприємстві [132, с. 81]. 

Саме такий підхід є підґрунтям визначення системи принципів охорони 

праці та комплексного дослідження питань з досліджуваної проблематики 

при визначенні правового регулювання  
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Висновки до розділу 1 

На підставі проведеного наукового розгляду й аналізу принципів 

охорони праці слід зробити певні висновки.  

1. Аналізоване питання принципів охорони праці має велике значення 

для сучасної правової доктрини та практики, оскільки є однією із 

відправних точок вдосконалення й подальшого реформування 

законодавства в даній сфері. Суть принципів охорони праці можна 

визначити як сутнісне наповнення керівних та основоположних засад і 

напрямів у сфері охорони праці. З’ясування змісту кожного принципу 

зокрема та всіх принципів охорони праці загалом дає змогу чітко зрозуміти 

значення категорії принципів для охорони праці. Дуже важливим є те, аби 

законодавство України відповідало змісту таких принципів і не суперечило 

їх сутності. 

2. Європейське законодавство з охорони праці дає змогу забезпечити 

охорону праці на достатньо високому рівні. Однак кожна держава 

повинна самостійно турбуватися про вирішення цього питання, і тому в 

нашій країні слід активізувати роботу з узгодження вимог законів та 

нормативно-правових актів відповідно до директиви ЄС. Незмінною у 

будь-якому разі для України залишається ідея європейського 

законодавства про те, що прийняття рішень щодо заходів із поліпшення 

має здійснюватися з урахуванням умов праці безпосередньо на робочому 

місці. 

3. При визначенні засад правового регулювання належних умов праці 

можна виокремити та окреслити певні ознаки системи принципів охорони 

праці, а саме: зумовленість суспільних відносин з охорони праці 

предметом правового регулювання та важливістю правового 

врегулювання захисту прав працівників; цілісність та 
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взаємообумовленість, єдність та взаємопроникнення усіх принципів 

охорони праці; самостійність кожного окремого принципу охорони праці 

та особливість правового регулювання окремих категорій працівників; 

певна структурованість і системність принципів охорони праці  при 

встановленні безпечних і здорових умов праці. 

4. Перехід до ринкових відносин (у тому числі і в царині праці) і 

запровадження новітніх організаційно-правових форм здійснення 

господарської діяльності, що відбувається в Україні, впливає як на всю 

правову систему в цілому, так і на окремі її галузі й інститути, особливо 

на такий важливий інститут, як охорона праці. Новітні економіко-правові 

перетворення у виробничій сфері та глобалізація економічних процесів (у 

тому числі й в Україні) ставлять на порядок денний питання щодо 

реформування відносин з охорони праці й безпечних умов праці 

працівників, урегульованих нормами трудового права. 

5. Правове регулювання  охорони праці постійно повинно 

розвиватись і вдосконалюватись, оскільки розуміння її сутності й 

визначення змісту безпосередньо залежать від домінуючих у суспільстві 

правових і соціальних доктрин, а також темпів модернізації виробництва 

(технологічного процесу), запровадження наукових досягнень, трансферу 

технологій тощо. Останнім часом в охороні праці як у виключно важливій 

сфері трудових відносин окреслилися нові тенденції, що потребують 

ґрунтовного осмислення й урахування.  Це знаходить своє відбитися у 

взаємовідносинах між працівником і роботодавцем при визначенні змісту 

трудового договору, між трудовим колективом і власником при 

встановленні безпечних і здорових умов праці на підставі соціального 

партнерства й соціального діалогу, розвитку сучасної науки, врахуванні 

публічних і приватних засад у правовому регулюванні, а також 
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індивідуальних і колективних інтересів при прийняті нормативно-

правових актів у царині праці тощо. 

6. Інтерес завжди є об’єктивно та суб’єктивно обумовленим, 

пов’язаним із потребами конкретної особи та виявленим у відносинах 

людей, у відносинах між працівником і роботодавцем. З одного боку, він 

знаходиться поза межами об’єктивної дійсності, хоча нею зумовлений та 

у ній виявляється при встановленні змісту трудових відносин і визначенні 

безпечних умов праці. З другого боку, він незримо визначає майбутні дії 

та стан людських відносин, розвитку демократичних засад у виробничих 

відносинах. 

7. Кожне правовідношення (у тому числі в частині охорони праці і 

при встановленні належних умов праці) стає фокусом поєднання 

різноманітних приватних та публічних інтересів, які можуть за певних 

обставин (визначених законом) виходити за рамки правового механізму 

регулювання суспільних відносин, але безпосередньо визначають його 

елементи, оскільки одночасно належать не тільки до його передумов, а й 

визначають результати його застосування. 

8. Загальна категорія законних інтересів може бути представлена 

двома видами об’єктів, які отримали в законодавчому полі дещо відмінні 

правові механізми їх реалізації, – це суб’єктивні права та охоронювані 

законом інтереси. Правові засоби реалізації останніх не мають 

забезпечувальних «обов’язків» з боку інших суб’єктів, хоча й можуть 

бути предметом захисту за допомогою засобів державного примусу. 

9. Публічні інтереси у сфері праці пов’язані перш за все з функціями, 

які виконують держава в особі її органів та органи місцевого 

самоврядування. Функції, виконувані органами державної влади, 

відбивають соціальну спрямованість держави, яка полягає у створенні 

належних умов життєдіяльності населення та захисті інтересів своїх 
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громадян, висуванні на перший план людини, права якої набувають 

значення найвищої цінності у суспільстві. 

10. Основні принципи трудового права закріплено в Конституції 

України й інших найважливіших законодавчих актах.  Одним із них, 

проголошеним у Конституції України, є принцип верховенства права. Цей 

принцип виступає загальним для всіх галузей права і є головним 

орієнтиром у законотворчій і правозастосовній діяльності. 
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РОЗДІЛ 2 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ОХОРОНИ ПРАЦІ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

2.1. Поняття та суттєві ознаки, багатоаспектність охорони праці 

Кожна людина має право на працю і на безпечні умови праці, на 

природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я у процесі 

виконання покладених на працівника обов’язків, на врахування його 

інтересів і потреб, на безпечне довкілля й виробниче середовище тощо. 

Невід’ємними складовими реалізації конституційного права на працю є 

визначення правових, організаційних, економічних та соціальні заходів  

щодо безпечних і здорових умов праці, охорони здоров’я працівників у 

процесі виконання ними покладених на них обов’язків тощо. Саме такий 

алгоритм розвитку трудового законодавства сприятиме врегулюванню 

суспільних відносини у царині праці з метою забезпечення гармонійного 

розвитку фізичних і духовних сил працівників, високої їх працездатності і 

тривалого активного життя, усунення факторів, що шкідливо впливають на 

їх здоров’я, попередження і зниження нещасних випадків на виробництві, 

виробничих травм та професійних захворювань, настання інвалідності чи 

загибелі працівників тощо.  Слід погодитись з В. Е. Паегле, який навів 

переконливі аргументи на користь того, що охорону праці необхідно 

розглядати системно, як одне з основних трудових прав працівників і не 

можна нехтувати цим положенням, оскільки це завжди призводитиме до 

негативних наслідків, що охорона праці - соціально-правова система, яка 

потребує особливої уваги з боку суспільства і держави, запровадження 

наукових методів управління нею і державного контролю [252, с. 14-15].  

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми 

поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, 

забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави (у 
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тому числі і в процесі виконання працівниками покладених на них 

трудових обов’язків), поліпшення умов праці, а також щодо навчання з 

питань безпеки виробництва та охорони праці, реалізації права на 

відпочинок і відновлення працездатності, розв’язання складних питань 

щодо підвищення безпеки виробництва (чи надання сучасних послуг) та 

екологічних проблем і проблем довкілля, вдосконалення медичної 

допомоги працівників і запровадження здорового способу їх життя на 

підставі поєднання публічних і приватних засад у правовому регулюванні.  

Однією з найважливіших умов, що забезпечує стабільну та безпечну 

трудову діяльність, є охорона праці - основний інститут трудового права, 

одна з головних складових конституційного права на працю, інститут, який 

проходить червоною ниткою через усе трудове законодавствао. Праця як 

спільна діяльність здійснюється в економічних інтересах роботодавця та 

під його керівництвом (тобто є несамостійною і характеризує працівника 

як найману особу). Виходячи з цього виникає потреба у захисті працівника 

від надмірної експлуатації з боку роботодавця та зобов’язанні останнього 

створити безпечні умови праці та дотримуватися законодавства з охорони 

праці. Держава, суспільство та роботодавці повинні запровадити систему 

правових, економічних, соціальних й організаційних заходів із метою 

збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, 

оптимальної працездатності та соціальної активності людини за 

максимальної біологічно можливої індивідуальної тривалості її життя.  

Працівник, у свою чергу, в процесі трудової діяльності повинен плідно 

виконувати покладені на нього обов’язки, виконувати визначені правила 

поведінки  на виробництві, дотримуватись технологічної й виробничої 

дисципліни, а також приписів з охорони праці.  

За умов становлення й розвитку ринкових відносин у здійсненні 

господарської діяльності й запровадженні різних організаційно-правових 
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форм господарювання, переходу від адміністративно-командних методів 

управління суспільними відносинами в сфері застосування праці до 

ринкових, плюралізму форм власності на засоби виробництва правове 

регулювання охорони праці потребує нового концептуального підходу. Це 

зумовлено тим, що головною цінністю будь-якої цивілізованої правової  і 

соціальної держави є громадяни, а отже, безумовним є пріоритет життя і 

здоров’я працівника порівняно з результатами виробничої діяльності. 

Проголосивши в Конституції України життя і здоров’я людини найвищою 

соціальною цінністю, гарантувавши їй право на відповідні, безпечні та 

здорові умови праці, держава тим самим взяла на себе зобов’язання 

забезпечити всім громадянам захист їхнього здоров’я і життя у ході 

трудової діяльності. Цей обов’язок полягає в законодавчому закріпленні 

правових норм, що визначають умови і порядок реалізації конституційного 

права громадян на належні, безпечні й здорові умови праці, юридичні 

засоби охорони даного права, а також правові засоби захисту цього права у 

випадку його порушення [446]. 

Термін «охорона праці» залежно від контексту означає: а) принцип 

трудового права; б) право працівника на безпечні умови праці; в) правовий 

інститут трудового права; г) наукову дисципліну. 

Як відомо, праця є цілеспрямованою діяльністю людини, що 

орієнтована на створення за допомогою знарядь виробництва матеріальних 

і духовних цінностей, необхідних для життя людей.  

Охорона праці як наукова дисципліна вивчає теоретичні і практичні 

основи створення на виробництві будь-якої форми власності здорових і 

безпечних умов праці при максимальній її продуктивності в єдиному 

контексті із заходами безпечної життєдіяльності населення, що проживає 

на певній території. У створенні безпечних умов праці разом із 

запровадженням новітніх технологій надзвичайно велике значення мають 
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належна поведінка людей праці – виробничників, дотримання ними 

встановлених законодавством, нормативними актами та галузевими 

інструкціями вимог і правил техніки безпеки, відповідний психологічний 

клімат у колективі, який формується шляхом цілеспрямованого навчання. 

Це навчання орієнтоване як на засвоєння безпосередніх правил безпечної 

праці, так і основних положень чинного законодавства України в цій 

царині. 

Трудова діяльність є не тільки найбільш відповідальною сферою 

життя суспільства, а й запорукою самого існування людства. Праця є 

основою життєдіяльності людини як індивіда і члена суспільства, вона 

безпосередньо впливає на формування і розвиток суспільних відносин. 

Завдяки цьому найважливішим завданням будь-якої демократичної 

держави є створення найбільш сприятливих умов для плідної праці та її 

охорони [41, с. 235]. Нажаль, загальний стан умов і безпеки праці в Україні 

лишається низьким. Щороку в Україні з’являється близько семи тисяч 

працівників із професійними захворюваннями. Мета законодавства у сфері 

охорони праці – створення таких правових норм, які будуть не тільки 

сприяти збереженню життя та здоров’я працівників у процесі їх трудової 

діяльності, а й гарантувати його. Для її досягнення потрібен механізм, за 

допомогою якого буде впроваджуватися в життя весь комплекс заходів 

щодо створення умов праці, які відповідають вимогам збереження життя та 

здоров’я працівників. Аби такий механізм діяв, потрібно виробити 

державну політику в галузі охорони праці, основу якої було б покладено 

турботу про життя та здоров’я працівника, та уповноважити відповідні 

державні й інші органи на її реалізацію. 

Сучасне виробництво базується на застосуванні складної техніки, 

машин, складного устаткування та певних сучасних технологій, отже, 

виробниче середовище стає агресивнішим стосовно працівника, 
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збільшується ризик отримати травму або захворювання від його взаємодії 

із засобами праці і компонентами виробництва, а значить, він потребує 

відповідних заходів із охорони життя та здоров’я. 

Невипадково ст. 4 Закону України «Про охорону праці» констатує 

що державна політика в галузі охорони праці… спрямована на створення 

належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним 

випадкам та професійним захворюванням й закріплює такі засади 

державної політики у досліджуваній царині: пріоритет життя і здоров’я 

працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних, 

безпечних і здорових умов праці; підвищення рівня промислової безпеки 

шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом 

виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у 

створенні безпечних та нешкідливих умов праці; комплексного 

розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, 

регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів 

економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та 

охорони довкілля; соціального захисту працівників, повного 

відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань; встановлення єдиних вимог з 

охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької 

діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; адаптації 

трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його 

здоров’я та психологічного стану; використання економічних методів 

управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо 

охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці 

цілі, отримання яких не суперечить законодавству; інформування 

населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників з питань охорони праці; забезпечення координації 



167 
 

  

діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань 

громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки 

праці, а також співробітництва і проведення консультацій між 

роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма 

соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на 

місцевому та державному рівнях; використання світового досвіду 

організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на 

основі міжнародного співробітництва. Тобто державна політика у сфері 

охорони праці повинна визначати основні стратегічні напрями вироблення 

правового механізму,   серед яких необхідно особливо окреслити питання 

співвідношення приватного та публічного інтересу, також запровадження 

ідей верховенства права.  

Перелічені вище й інші напрями державної політики в питаннях 

охорони праці можна вважати і принципами охорони праці, а також 

класифікувати  на дві групи, що системно характеризують складні питання 

з досліджуваної тематики, а саме: а) принципи організації й всебічного 

управління охорони праці і економічної політики держави в даній галузі, а 

також зазначення джерел фінансування з охорони праці; б) принципи 

забезпечення права працівників на охорону праці та на створення 

належних умов праці. При цьому потрібно зазначити, що реалізація 

основних засад охорони праці проходить у певних організаційно-правових 

формах і забезпечується узгодженими діями органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, трудових 

колективів профспілкових організацій та профспілкових об’єднань, та 

інших уповноважених працівниками осіб і представницьких органів з 

питань охорони праці. 

Слід звернути увагу на те, що серед широкої низки державної 

політики в царині охорони праці одним із найважливіших напрямків є 
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державна експертиза умов праці, проведення якої та контроль щодо 

якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці є однією з 

гарантій реалізації засад охорони праці. Всебічне  забезпечення реалізації 

державної політики в царині охорони праці стосовно працівників, зайнятих 

на роботах із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці на всіх без винятку підприємствах, в установах і 

організаціях (незалежно від організаційно-правової форми здійснення 

господарської діяльності, виду власності та напрямку виробництва), які 

використовують працю найманих працівників здійснюється завдяки 

проведення експертизи умов праці. Зазначена експертиза має за мету 

підвищення гарантій реалізації права на працю, розв’язання трудових 

спорів (конфліктів) між роботодавцем і працівниками з питань, пов’язаних 

із визначенням права та наданням пільг і компенсацій за роботу із 

шкідливими умовами праці, запровадження ідеї соціального діалогу в 

зазначених питаннях. 

Атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці та 

небезпечними умовами праці є підґрунтям  встановлення кола пільг та 

компенсацій працівникам за роботу із шкідливими та важкими умовами 

праці та є тим самим заходом соціального захисту працівників. 

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку правової дійсності 

в Україні є її перехідний характер. У драматичних зіткненнях різних 

суспільних сил та їх інтересів шукають свого вирішення застарілі 

суперечності, що дісталися нам у спадок від минулого. Водночас 

формуються нові цивілізаційні засади для майбутніх перетворень. 

Поступово, крок за кроком, але незворотно здійснюється демонтаж 

реліктових залишків тоталітарної адміністративно-командної системи. 

Попередній тип правової реальності поступово змінюється сучасним 

типом. Як завжди болючі, однак плідні родові потуги насичують 
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драматургію вітчизняного відродження надзвичайно гострими 

матеріальними і духовними, моральними та правовими колізіями. Ці 

зрушення пробуджують потужні правотворчі імпульси, які змушують 

суб’єктів правовідносин повертатись до нових цінностей у праві [250, c. 4]. 

Особливо це відчувається в такому важливому інституті трудового права, 

як охорона праці, де виявляються значні порушення правових приписів, 

неузгодженість правового регулювання, нехтування засадами та 

принципами щодо встановлення безпечних і здорових умов праці,   

недбале й некомпетентне ставлення окремих керівників юридичних осіб до 

проблематики захисту прав працівників і приписів з охорони праці, 

непоодинокі випадки у виробничій сфері застосування застарілих 

малобезпечних технологій, відсутність джерел фінансування на 

модернізацію виробництва та запровадження сучасних технологій, низька 

правосвідомість й виробнича дисципліна тощо.  

Необхідно констатувати, що на державу та на роботодавців 

покладається широке коло обов’язків щодо вжиття заходів із покращення 

умов праці, визначення безпечних і здорових умов праці та соціального 

захисту працівників. При цьому держава запроваджує такий правовий 

механізм, який  гарантує працівникам право на безпечні умови праці, 

право на доплату за роботу у шкідливих умовах праці, право на 

відпочинок, охорону здоров’я, право на відшкодування заподіяної шкоди 

здоров’ю у разі невиконання або неналежного виконання приписів з 

охорони праці з тощо. Держава чітко нормативно  закріпила за 

громадянами право на матеріальне забезпечення у старості (у тому числі й 

достроковий вихід на пенсію за роботу у шкідливих умовах), у випадку 

хвороби та втрати працездатності, втрати працездатності при нещасному 

випадку на виробництві чи професійному захворюванні. 
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Охорона праці як правовий інститут формувалася тривалий час і 

найбільш нормативно на рівні певного кодифікованого акта була 

закріплена на початку минулого століття.  Хоча, слід зазначити, що 

питання запровадження безпечних умов праці завжди турбували 

науковців, правників, мислителів, як тисячоліття тому, так і в період 

бурхливого розвитку промисловості й запровадження все більш складних 

механізмів та обладнання як у минулому столітті, так і в сучасних умовах.   

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 127 розд. IX  «Про охорону 

праці» КЗпП  РСФРР 1918 р. охорона праці розглядалася як охорона 

життя, здоров’я і праці осіб, зайнятих будь-якою господарською 

діяльністю, покладена на інспекцію праці, на технічних інспекторів і на 

представників санітарного нагляду [159]. Тобто вже тоді визнавався 

пріоритет захисту та охорони життя та здоров’я і встановлювався певний 

механізм контролю.  

Дещо пізніше у ст. 146 КЗпП РСФРР 1922 р. містилося близьке за 

змістом поняття охорони праці - «охорона життя і здоров’я трудящих», 

термін «охорона праці» законодавцем не застосовувався [160]. 

Поняття охорони праці в юридичній літературі одним із перших 

сформулював С.І. Каплун, визначивши її як найважливішу систему 

діяльності радянської влади, спрямованої на охорону життя і здоров’я  

працюючих від усіх шкідливих умов і небезпек, пов’язаних із процесом 

праці. При цьому він виділяв широку і вузьку сферу охорони праці. На 

його думку, охорона праці в широкому сенсі являє собою «всю сукупність 

тієї жорстокої економічної боротьби, яка постійно велася робітничим 

класом, бо вже самі по собі всі окремі моменти цієї боротьби і являють 

собою власне охорону трудящих: боротьбу за достатній мінімум заробітної 

плати, боротьбу за певні правові відносини, боротьбу з безробіттям й ін. 

[140, с. 80]. Незважаючи на політичну складову,  у цьому визначенні 



171 
 

  

можна все ж таки виокремити прагнення автора визначити певні засади в 

питаннях охорони праці. 

Охорона праці у вузькому сенсі, так звана фізіологічна охорона 

праці, являє собою охорону робітничого класу від тих шкідливих умов і 

небезпек, які становлять для його організму всі особливі умови 

промислової праці [141, с. 21]. 

У 30-ті рр. XX ст. під охороною праці розумілися заходи, спрямовані 

на охорону життя і здоров’я працюючих. До таких належали: питання 

робочого часу і відпочинку; охорона праці жінок та праці неповнолітніх; 

питання технічної та санітарної охорони праці; питання про органи 

охорони праці та відповідальності наймача за порушення законів про 

охорону праці [212, с. 5]. 

Також охорона праці визначалася як система запобіжних заходів, що 

захищають здоров’я працюючих від шкідливих умов і небезпек, 

пов’язаних із їх професійною діяльністю, яка включає в себе правову, 

санітарну, технічну роботу з охорони праці [211, с. 11, 14]. 

Охорона праці розглядалася як сукупність правових умов праці, що 

регулюють тривалість нормального і скороченого робочого дня, чергової й  

додаткової відпустки, правил про працю жінок і дітей, про спеціальний 

захисний одяг, спеціальне харчування тощо (значення охорони праці в 

широкому сенсі). У вузькому сенсі це поняття включало питання техніки 

безпеки, промислової санітарії; питання, пов’язані з оздоровленням умов 

праці на підприємствах [384, с. 7]. 

Отже, у 30-ті рр. XX ст. в юридичній літературі поняття охорони 

праці визначалося вже як у широкому, так і у вузькому значенні, 

проводилося співвідношення трудового права і охорони праці, 

обґрунтовувалося, що охорона праці стає одним із галузевих інститутів 

[131, с. 33]. 
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Н. Г. Александров визначав охорону праці як сукупність правил, що 

забезпечує виконання робітниками і службовцями своїх трудових 

обов’язків в умовах безпеки для життя і здоров’я, а також організацію 

нагляду за дотриманням цих правил. У широкому сенсі під охороною праці 

він розумів всі норми радянського трудового права, що передбачають 

різноманітні трудові права громадян і гарантують їх здійснення; норми, що 

визначають умови праці й забезпечують їх неухильне виконання, зокрема, 

норми, що охороняють право громадян на працю, відпочинок, оплату за 

певну кількість та якість праці й ін. А у вузькому сенсі «охорона праці», на 

його думку, являла собою один з інститутів трудового права, в який 

входять, наприклад, правила про влаштування й утримання підприємств з 

метою охорони трудящих від шкідливих і (або) небезпечних для життя і 

здоров’я умов виробництва, правила про медичний огляд робітників, 

організація нагляду за дотриманням цих правил та ін. [5, с. 220-221]. 

Я. Л. Кисельов наводив таке визначення поняття «охорона праці» - 

це система правових, економічних і технічних заходів, що 

запроваджуються радянською державою з метою забезпечення безпечних і 

здорових умов праці [156, с. 24]. 

С. А. Голощапов розглядав охорону праці в етимологічному сенсі, а 

також визначав її соціальне і правове значення. Етимологічний зміст 

охорони праці визначав як діяльність, спрямовану на захист і вжиття 

заходів для збереження і безпеки людини в процесі застосування праці, в 

сенсі витрачання фізіологічних і розумових здібностей. Як соціальне 

явище «охорона праці» - це багатопланова діяльність соціалістичної 

держави, посадових осіб, громадських організацій і громадян, спрямована 

на найбільш тривале збереження високого рівня працездатності людей; на 

створення для людини умов праці, що забезпечує можливість її активної 

участі в управлінні справами держави, в суспільно-політичному житті, у 
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підвищенні свого політичного, культурно-технічного рівня, безперервне 

підвищення продуктивності праці та поступове перевтілення праці в першу 

життєву потребу [67, с. 40, 43]. 

Правове поняття охорони праці, охорони здоров’я він розглядав у 

трьох аспектах: 1) як правовий інститут галузі права; 2) як міжгалузеве 

правове формування, як комплексне законодавство; 3) як конституційне 

право на охорону праці [67, с. 45]. 

У радянський період охорона праці пов’язувалася переважно з 

технічною стороною забезпечення безпеки праці і найчастіше зводилася до 

дотримання норм з техніки безпеки і виробничої санітарії. Так, ще в 30-ті 

рр. XX ст. С. А. Іванов зазначав, що законодавство про працю 

розглядається як засіб підвищення продуктивності праці, і тільки потім - як 

засіб охорони праці [129, с. 10]. Такий підхід залишав поза увагою 

особистість працівника, а відповідно і певні соціальні складові в питаннях 

охорони праці тощо. 

Починаючи з 70–80-х рр. XX ст. до розуміння охорони праці в 

зарубіжних країнах виявляються нові підходи, що не обмежуються тільки 

фізичною безпекою працівників. Суть їх полягає в тому, що регулювання 

праці не може зводитися лише до фізичних параметрів безпеки праці, 

також мають ураховуватися і психологічні аспекти трудового процесу, вид 

праці (фізичний, розумовий), а також особистість самого працівника (вік, 

вміння, самостійність) й ін. [157, с. 403]. Ця позиція була підтримана  

іншим дослідником А. І. Цепіним, який спробував довести тезу про 

необхідність подолати вузький підхід до визначення поняття охорони 

праці, розширити права працівника на безпечні та здорові умови праці, і 

вказував на необхідність створення сприятливих естетичних і 

психофізіологічних умов на робочих місцях [435, с. 20]. Такий підхід має 

стати підґрунтям для правового регулювання охорони праці в новому 
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Трудовому кодексі України, саме зазначена позиція відповідає 

міжнародним стандартам і максимально повинна сприяти захисту прав 

працівників щодо безпечних і здорових умов праці.  

Слід погодитись з І. І. Шамшиною у тому, що дослідити правову 

природу охорони праці складно без розгляду визначення поняття охорони 

праці, оскільки «поняття» - це логічне оформлення загальної думки, а 

«правова природа» - основна властивість, сутність [445, с. 14]. 

У словниках термін «охорона» визначається як: 1) «берегти, 

оберігати, захищати, тримати в цілості, рятувати» [86, с. 774]; 2) «стежити, 

щоб не заподіяти чогось шкідливого кому-небудь або чому-небудь» [59, c. 

234].  

Термін «праця» тлумачиться у довідковій літературі як: 1) «робота, 

справа, всяке напруження тілесних або розумових сил» [86, c. 436]; 2) 

«діяльність людини, яка вимагає розумового або фізичного напруження і 

результатом якої є створення чогось» [59, c. 382], 3) «доцільна діяльність 

людини... в процесі якої люди вступають в певні зв’язки і відносини між 

собою - виробничі відносини» [433, c. 667]. 

Термін «праця» (у пер. - труд, робота, заняття) запозичене через 

польську praca від чеської prace [430, с. 355] і має декілька значень: а) 

свідома діяльність людини, спрямована на створення матеріальних  або 

культурних цінностей; б) певний вид оплачуваної трудової діяльності, 

робота, служба за наймом як засіб існування [405, с. 357]. 

«Охорона праці» у значеннєвому аспекті є діями щодо захисту 

людини як носія робочої сили у процесі застосування нею своєї праці, 

причому, безпосереднім об’єктом захисту в даному випадку є фізичні та 

розумові здібності людини з метою їх збереження [445, c. 16]. Такий підхід 

до досліджуваної проблеми є дещо звуженим і залишає поза увагою безліч 

питань організаційного та соціального характеру тощо. 
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У дисертаційних дослідженнях нерідко наводилася цікава позиція, 

що поняття «охорона праці» - охороняється не праця, а життя і здоров’я 

працівників. Тому пропонується охорону праці розуміти як охорону життя 

і здоров’я працівників та більш широко використовувати таке розуміння в 

наукових дослідженнях [253, c. 62]. Наведений підхід акцентує увагу на 

такому важливому елементі й кінцевому результаті системних заходів 

щодо охорони праці – охорона життя і здоров’я. При цьому до певної міри 

зменшується увага щодо правового врегулювання окремих технологічних 

процесів. 

Термін «охорона праці» є не зовсім точним, оскільки охороняється 

не сама праця, а життя і здоров’я працівника. Здорові та безпечні умови 

праці потрібні людині, яка бере участь у трудовому процесі [12, c. 82]. 

Для чіткого з’ясування правової природи охорони праці доцільно 

розглянути поняття охорони праці в трьох аспектах, а саме: 1) у широкому 

сенсі - як сукупність усіх норм трудового права, оскільки основним 

призначенням трудового права, його сутністю є захист інтересів 

працівників як економічно більш слабкої сторони у відносинах із 

роботодавцем; 2) як правовий принцип; 3) у вузькому сенсі - як один з 

інститутів трудового права, що поєднує правові норми, безпосередньо 

спрямовані на забезпечення безпечних, здорових і комфортних умов праці 

працівників, захист працівників від шкідливих виробничих факторів [445, 

c. 18]. 

У широкому сенсі під охороною праці слід розуміти сукупність 

правових норм, що охоплюють весь комплекс трудових відносин, оскільки 

вони покликані охороняти працю робітників і службовців [423, c. 236] [6, 

с. 283]. Саме такий алгоритм наукової думки є підґрунтям вдосконалення 

правового регулювання, оскільки системно  охоплює усі складові - 
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організаційні, правові соціальні й управлінські елементи щодо охорони 

праці.   

О. А. Петров під охороною праці у широкому сенсі розуміє 

сукупність усіх норм, що сприяють охороні трудових прав працівників. У 

вузькому сенсі охорона праці розглядається як система правових заходів і 

засобів, що забезпечують безпеку життя і здоров’я працівників у процесі їх 

трудової діяльності [253, c. 62]. 

Охорони праці в широкому сенсі висловлює соціальне призначення 

трудового права, його сутність, функціональну спрямованість за умов 

ринкових відносин [445, c. 21]. 

У працях вітчизняних науковців (Г. С. Гончарової, П. О. Ізуїти, В. І. 

Прокопенка, С. М. Прилипка, І. І. Шамшини, О. М. Ярошенка) наведено 

їхні погляди на охорону праці у «широкому» та «вузькому» її правовому 

розумінні, як принцип трудового права, інститут трудового права та 

комплексний інститут права, комплексне законодавство, суб’єктивне 

право, елемент трудових правовідносин. Така ситуація є об’єктивно 

зумовленою і базується загалом на методах і принципах наукового 

пізнання [161, с. 159].  Наукові підходи в царині охорони праці повинні 

базуватись на потребах практики й правозастосування, на прагненні 

вдосконалити правове регулювання  складних питань щодо реалізації 

соціально-економічних прав працівників та відповідного правового 

захисту.  

Слід погодитись із науковим підходом О. М. Обушенка,  який 

доводить, що розвиток охорони праці зумовлений двома 

взаємопов’язаними і важливими факторами. З одного боку, разом із 

вдосконаленням та розвитком організації праці та вдосконаленням 

управління в цій царині, інноваційним становленням виробництва та 

запровадження сучасних технологій виробництва (чи надання послуг) та 
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системних технологічних процесів отримує всебічний розвиток та 

вдосконалюється й складна система правового регулювання охорони праці. 

За сучасних умов виникає нагальна потреба у поглибленому вивченні та 

ретельному дослідженні на підставі досягнень сучасних наукових 

напрацювань радіоактивної, біологічної, фізичної і хімічної (та інших 

небезпечних складових) сутності впливу шкідливих і небезпечних 

чинників на працівників у процесі виконання ними покладених на них 

обов’язків. Щоб завчасно на підставі фундаментальних технічних і 

медичних досліджень впроваджувати організаційні, економічні, соціальні 

й головне правові заходи захисту від них, напрацювати питання підстав та 

умов відповідальності у разі порушення приписів з охорони праці. На 

порядку денному постає негайна потреба щодо системного й всебічного 

дослідження правового інституту охорони праці не тільки на 

національному, а й на міжнародному рівнях [241, с. 235]. Таким чином, 

одним із головних місць у порядку денному щодо поліпшення питань 

охорони праці займає трудове право, також велике значення для 

системного дослідження мають й інші наукові дисципліни, серед яких 

можна виокремити  такі, як ергономіка (створення комфортних умов 

праці), інженерна психологія і фізіологія праці, інноваційний розвиток, 

технічна естетика. У конкретних дослідженнях охорона праці як наука 

базується на таких загальнонаукових підходах: комплексність, 

системність, особистісний гуманізм, єдність наукового дослідження і 

практики організації трудової діяльності з урахуванням людського 

фактора.  Враховуючи комплексні засади в царині  охорони праці й 

установлення належних, безпечних і здорових умов праці, слід визначити 

алгоритм розвитку й удосконалення законодавства, який повинен 

врахувати організаційні, економічні, ергономічні, соціальні, психологічні, 

технічні й технологічні, правові, управлінські та інші складові у сфері 
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охорони праці. При цьому всі складові повинні мати системний характер, 

знайти своє відбиття у трудовому законодавстві України в науково 

обґрунтованій сукупності та взаємозв’язку з урахуванням приватних та 

публічних інтересів. 

Комплексний підхід до охорони праці передбачає врахування 

організаційних, економічних, соціальних, психологічних, технічних, 

правових та інших аспектів управління в їх сукупності й взаємозв’язку. 

У свою чергу, системні засади, а відповідно і системний підхід  в 

інституті охорони праці повинні віддзеркалювати у правовому механізмі зі 

створення належних і здорових умов праці, співвідношення меж 

різноманітних складових досліджуваного інституту трудового права на 

підставі визначення завдань та цілей охорони праці, виокремленні 

конкретних шляхів для досягнення поставленої мети, розроблення 

зрозумілого й прозорого механізму гарантій управління, які забезпечували 

б реалізацію конституційного права на працю, системну організацію 

створення належних і здорових умов праці, проведення системної роботи з 

охорони праці. 
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2.2. Організаційно-правові форми охорони праці 

Як вже неодноразово зверталась увага, для системного уявлення 

щодо охорони праці існує потреба охарактеризувати це  поняття як певний 

правовий механізм проведення комплексних заходів, що попереджають і 

запобігають у процесі праці або у зв’язку з нею травматизму на 

виробництві й професійній захворюваності (пов’язаної з виконанням 

покладених на працівника його обов’язків, або загальної, яка викликана 

небезпечними умовами праці). 

Зазначеній проблематиці приділяється увага в усіх країнах світу. І 

чим розвиненішими є економіка держави й демократичні засади в 

суспільстві та на виробництві, тим більше уваги приділяється питанням 

щодо вдосконалення охорони праці й створення безпечних умов праці на 

підставі сучасних знань розвитку різноманітних наукових теорій тощо. 

Так, наприклад відповідно до норм американського законодавства, 

особлива увага з урахуванням комплексних сучасних досліджень в 

інституті охорони праці приділяється питанням ергономіки, що являє 

собою необхідність проведення певного комплексу заходів щодо 

зменшення кількості травм опорно-рухової системи людини, викликаних 

впливом чинників ризику на виробництві.  

Для визначення науково обґрунтованих методів і шляхів поліпшення 

та оздоровлення умов праці на виробництві, забезпечення правильного 

ритму праці, режиму праці й відпочинку, потрібно враховувати вимоги 

психології і фізіології праці людини (вивчення працездатності людини, 

пов’язаної з втомою, нервовою напругою, монотонністю праці та ін.). 

Технічна естетика вивчає закономірності художнього проектування 

виробничих приміщень і обладнання. 
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Охорона праці тих, хто працює в умовах інтенсивного 

переоснащення виробництва на базі комплексної автоматизації та 

механізації, може бути забезпечена лише за всебічного врахування 

можливостей людини в трудовому процесі. У правильному розв’язанні цих 

завдань істотну роль відіграє ергономіка. Ергономіка вивчає проблеми 

оптимального розподілу й узгодження функцій між людиною і машиною, 

обумовлює оптимальні вимоги до засобів і умов діяльності, розробляє 

методи їх урахування при створенні та експлуатації техніки. Раціональне 

поєднання можливостей людини і характеристик машини та відповідний 

розподіл функцій усередині системи істотно підвищують її ефективність і 

обумовлюють оптимальне використання людиною технічних засобів 

відповідно до їх призначення. 

Взаємодія людини і техніки в системі виробництва (система людина 

— машина — виробниче середовище) має розглядатися під час 

проектування й створення безпечних умов праці, вирішення завдань 

оптимізації. Це і є предметом ергономіки. У період широкого застосування 

нової техніки в усіх галузях народного господарства однією з головних є 

проблема оптимізації взаємовідносин людини з машиною і виробничим 

середовищем. 

Цей науковий, соціальний та правовий феномен дістав законодавче 

закріплення в нормативних правових актах США і досить ретельно 

вивчається як складова частина охорони праці. Причому тісний зв’язок з 

охороною праці, на наш погляд, виявляється у такому: 1) стандарти в сфері 

ергономіки приймаються Агентством з охорони праці США на підставі 

науково обґрунтованих висновків; 2) основною метою стандартів з 

ергономіки є зменшення таких факторів на виробництві, як вібрації, 

підняття важких предметів, монотонні рухи, незручні пози, тобто ризиків, 

пов’язаних з умовами праці й реалізацією права на працю; 3) визначення 
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підстав та умов відповідальності за порушення стандартів у зазначеній 

сфері  відповідно до положень Закону США «Про охорону праці» з 

урахуванням судової практики; 4) досить широко використовуються такі 

терміни, як «безпека праці», «професійний ризик», «обмеження у трудовій 

діяльності» та ін. [235, с. 28-29]. Широке коло питань щодо дослідження 

ергономіки й відбиття відповідних закономірностей у законодавстві цієї 

країни, в основному, базуються на наукових напрацюваннях різних галузей 

знань, системному визначенні закономірностей психічних і фізіологічних 

процесів конкретних працівників (на конкретних підприємствах), які 

лежать в основі певних видів трудової діяльності, а також на системному 

вивченні особливостей взаємодії працівника зі знаряддям і предметами 

праці, взаємодії працівника із запровадженням сучасних технологічних 

процесів. 

В. М. Манілов й В. П. Зінченко акцентували увагу на тому, що 

виникненню ергономіки сприяли проблеми, пов’язані з упровадженням і 

експлуатацією нової техніки і технологій у XX ст., а саме: зростання 

травматизму на виробництві, плинність кадрів й ін., адже науково-

технічний прогрес і новітні технології почали набирати 

широкомасштабних обертів, і це ставить на порядок денний питання щодо 

нових підходів у питаннях охорони праці на підставі нового об’єднання 

наук при активному залученні психології, гігієни та ін. [228, с. 13]. Такий 

підхід відповідає сучасним уявленням про виробничі процеси і про роль 

працівника у процесі створення матеріальних та духовних цінностей. 

Потрібно враховувати, що питання взаємозв’язку ергономіки та 

охорони праці недостатньо досліджувалось як правниками, так і фахівцями 

з інших правових і технічних галузей знань, які вивчають питання охорони 

праці, визначення відповідних параметрів тощо. Незважаючи на бурхливий 

розвиток сучасної науки та запровадження на виробництві інноваційних 
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технологій, вплив зазначених категорій на формування законодавства з 

охорони праці та відповідні засади створення належних і безпечних умов 

праці залишаються маловивченими і системно не досліджувались. Однак 

застосування в обігу майже однакового понятійного апарату і 

ергономікою, і охороною праці обумовлює  необхідність розгляду 

ергономіки як складової частини організаційно-технічного 

(технологічного) процесу охорони праці [265, с. 67]. Безумовно, перед 

правниками постає завдання більш ретельного та змістовного дослідження 

зазначеного питання і його закріплення на законодавчому рівні з 

урахуванням міжнародного досвіду та визнаних світовою спільнотою 

стандартів. 

Виходячи із вищевикладеного, можна зазначити, що під ергономікою 

слід розуміти пристосування посадових обов’язків працівників, визначення 

робочих місць, предметів і об’єктів праці, запровадження сучасних 

технологій для найбільш безпечної та ефективної праці з урахуванням 

фізичних і психічних особливостей людського організму працівника й 

створення комфортних умов праці. 

Саме такий підхід має системний характер, комплексно відображає 

проблематику в питаннях поліпшення правового врегулювання 

правовідносин з охорони праці та спрямування розвитку трудового 

законодавства, введення в правову дійсність  такої важливої категорії, як 

ергономіка.   

У цьому сенсі А.Б. Гудов наводить переконливі аргументи на 

користь того, що будучи системою відповідних заходів, спрямованих на 

збереження життя і здоров’я працівників, охорона праці повинна мати 

конкретні форми свого вираження. Законодавче структурування комплексу 

заходів у рамках відповідних організаційно-правових форм охорони праці 

дозволяє органам державного управління вирішувати принципово важливі 
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для кожної соціальної держави завдання забезпечення справедливих умов 

праці, захисту прав працівників і роботодавців, підвищення добробуту 

працівників та встановлення, таким чином, соціального миру і злагоди в 

суспільстві. Інакше кажучи, зазначені форми є тим самим інструментом, за 

допомогою якого охороняються праця і здоров’я людей. Саме через 

організаційно-правові форми охорони праці стає можливою реалізація 

положень законодавства з охорони праці, що регламентує право громадян 

на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни [80, с. 76-

78]. Такий підхід є методологічно правильним і має стати підґрунтям 

наукового й системного визначення організаційно-правових форм щодо 

охорони праці й створення безпечних і здорових умов праці, напрацювання 

та визначення правового механізму охорони праці, окреслення кола 

суб’єктів з охорони праці, джерел фінансування відповідних заходів щодо 

створення безпечних умов праці тощо.  

Безумовно, організаційно-правові форми в питаннях охорони праці 

мають певне коло специфічних ознак, які йому притаманні, а саме:  

а) вони підтримуються суспільством і встановлюються на 

державному рівні, тобто державою і знаходять своє висвітлення в 

нормативних правових актах країни, мають системний характер та є 

обов’язковими до виконання;  

б) мають певне коло суб’єктів, певний встановлений вектор їх дій та 

повноважень, а також певну дискрецію, окреслюють дискреційні 

повноваження державних інституцій і посадових осіб в органах державної 

влади у разі ухвалення рішення з питання охорони праці, віднесеного до їх 

компетенції, діяти за певних умов на власний розсуд у рамках закону з 

метою забезпечення реалізації права на працю та створення безпечних 

умов праці; 
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в) відрізняються системою державних та недержавних органів (та 

інституцій) і установ, на які покладено системне здійснення відповідних 

організаційно-правових форм складних питань з охорони праці;  

г) визначається об’єкт управління, тобто система охорони праці на 

конкретному підприємстві (установі, організації), в певному регіоні, в 

цілому в Україні в державі, науково обґрунтовуються й закріплюються в 

нормативно-правових актах певні елементи управління щодо охорони 

праці, які включають в тому числі й засади здійснення контролю стану 

конкретного об’єкта, науково методичне напрацювання управлінських дій 

та їх реалізацію,  закріплення  контрольних функцій за виконанням у 

повному обсязі управлінських дій, ретельний аналіз реального стану 

подібних об’єктів, чітке формування мети та визначення кола завдань в 

питаннях охорони праці тощо;  

д) мають власне коло об’єктів, які охоплюються дією конкретних 

організаційно-правових способів охорони праці, взаємообумовлений  

оптимальний розподіл реальних людських і фінансових управлінських 

ресурсів  на конкретному підприємстві (а також на державному рівні, в 

певному регіоні, об’єднанні підприємств тощо), науково обґрунтованому  

вибору кількості та професійної підготовленості працівників;  

е) визначають  особливий порядок і умови застосування охорони 

праці на окремих небезпечних і шкідливих виробництвах, оскільки 

досліджуване питання включає в себе  попередження нещасних випадків 

на виробництві, травматизму та професійних захворювань на робочих 

місцях, питання щодо безпеки сучасної ефективності державного нагляду 

за охороною праці, підвищення нагляду й контролю за їх виконанням, 

здійснення  державних замовлень наукових розробок  у царині охорони 

праці та створення належних умов праці тощо; 
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ж) пропонують комплекс методичних заходів щодо допомоги 

підприємствам (установам, організаціям) у питаннях охорони праці, 

нормативного закріплення конкретного механізму  проведення атестації 

робочих місць за умовами праці тощо; 

продукції чи надання послуг, болючі питання щодо охорони 

навколишнього середовища й запобіганню техногенних катастроф, безпеку  

відвідувачів, отримувачів послуг, місцевого населення  тощо;  

з) окреслюють джерела фінансування заходів з охорони праці й 

створення належних і здорових умов праці, та підстави і умови соціального 

захисту і соціального забезпечення працівників (у тому числі й тих, які 

постраждали внаслідок нещасного випадку чи професійного 

захворювання) системна координація наукових досліджень з питань 

охорони праці та підвищення  

Постійний інноваційний розвиток та удосконалення новітніх 

технологій є запорукою того, що організаційно-правові форми охорони 

праці весь час вдосконалюються й трансформуються та мають за мету 

поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму, 

оздоровлення населення країни тощо. Такі форми знаходять своє 

відображення в законодавстві про охорону праці залежно від технічного 

прогресу та трансферу технологій, систематизації нормативно-правових 

актів у царині охорони праці та реального стані в сфері охорони праці на 

конкретному етапі розвитку суспільства і держави. Більшість дослідників 

до їх числа  відносить: а)  системні загальні та спеціальні медичні огляди 

(обстеження) працівників з урахуванням специфіки виробництва чи 

надання послуг; б) постійне професійне навчання (загальне та спеціальне) 

й навчання працівників у сфері охорони праці та запровадження нових 

технологічних процесів; в) постійну атестацію робочих місць за умовами 

праці; г) державну комплексну експертизу умов праці й шкідливості 
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виробництва; д) забезпечення працівників сучасними засобами 

індивідуального та колективного захисту; є) загальне медичне, санітарно-

побутове та лікувально-профілактичне обслуговування працівників як за 

рахунок держави, фондів із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, так і за рахунок роботодавця [246, c. 40-47]. 

Невипадково з урахуванням певного досвіду ст. 4 Конвенції МОП 

№187 «Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці» 2006 р. 

національна система охорони праці включає: a) закони та іншу систему 

нормативно-правових актів, а також актів соціального партнерства й інших 

нормативних та імперативних приписів з охорони праці, у тому числі з 

безпеки та гігієни праці; б) різноманітні органи або відомства (та державні 

інституції), відповідальні за питання безпеки та гігієни праці; в) чітко 

визначені механізми щодо всебічного забезпечення в питаннях системного 

дотримання національних нормативно-правових актів, включаючи  

розгалужену систему інспекцій; г) всебічні заходи,  які спрямовані на 

сприяння й правове, соціальне і організаційне  забезпечення співпраці в 

царині охорони в межах конкретної юридичної особи (суб’єкта здійснення 

господарської діяльності), гармонізацію відносин між  керівництвом 

підприємства (установи, організації), працівниками та їх 

представницькими органами, зокрема, заходів щодо профілактики на 

виробництві.  

На наш погляд, національна система в галузі охорони  праці, у 

визначених законом випадках, повинна мати всеохоплюючий характер 

враховувати приватні та публічні інтереси різних суб’єктів,  й системно 

включати:  

a) національний тристоронній професійний консультативний орган 

або органи, що змістовно займаються складними питаннями в сфері 

охорони праці та створенням необхідних умов праці для усіх без винятку 
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працівників. Невипадково Указом Президента України від 8 лютого 1993 

р. № 342 була створена Національної рада соціального партнерства 

(НРСП), яка є постійно діючим тристороннім органом. Зазначена рада діє 

на державному, галузевому (міжгалузевому) і територіальному рівнях. В її 

роботі беруть участь по 22 представники від уряду, об’єднань роботодавців 

і профспілок України.  Саме цей орган готує відповідні рекомендації  щодо 

формування державної соціальної політики; розглядає проекти законів та 

інших нормативно-правових актів із питань соціально-трудових відносин, 

де охорона праці й створення безпечних умов праці є пріоритетним 

напрямком, узгоджує на підставі тристоронніх консультацій позиції сторін, 

у тому числі і в питаннях поліпшення охорони праці з метою забезпечення 

поєднання приватних і публічних інтересів роботодавців та працівників, а 

також держави і суспільства тощо;  

б) розгалужену мережу інформаційних і консультативних послуг із 

боку держави та суспільства в царині охорони праці, а також з питань 

безпеки й гігієни праці, встановлювати й всебічно розвивати міжнародні 

зв’язки з питань нагляду та контролю за охороною праці, всеохоплюючу 

систему щодо розробки й реалізації комплексних заходів стосовно 

покращення засад охорони праці, безпеки виробничих процесів, гігієни 

праці і виробничого середовища в галузі тощо;  

в) постійну й неперервну професійну підготовку усіх працівників та 

відповідальних із питань охорони праці й безпеки виробництва, безпеки й 

гігієни праці. Тобто усі працівники (незалежно від виконуваної трудової 

функції), у тому числі керівники підприємств (установ, організацій), а 

також роботодавці -  підприємці-фізичні особи, зобов’язані регулярно 

проходити навчання з охорони праці та перевірку знань щодо вимог 

охорони праці. Така підготовка повинна проходити в певних формах, а 

саме: регулярне спеціальне навчання з охорони праці, системне навчання 
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безпечним заходам, методам і відповідним прийомам виконання робіт; 

проведення інструктажів; навчання методам і прийомам надання першої 

медичної допомоги працівникам, які постраждали внаслідок нещасного 

випадку на виробництві; 

г) професійно підготовлену службу охорони праці та гігієни праці з 

урахуванням засад безпеки життєдіяльності, промислової екології, 

соціально-економічних основ охорони праці, безпеки експлуатації будівель 

і споруд, безпечної експлуатації інженерних систем і споруд,  пожежної 

безпеки виробництва, виробничої санітарії, правових та організаційних 

засад розслідування, обліку і ретельного аналізу причин і умов нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій  тощо;  

ґ) проведення системних та постійних науково-дослідних робіт у 

сфері охорони праці, з питань безпеки та гігієни праці на підставі сучасних 

наукових досягнень та напрацювань та з урахуванням міжнародного 

досвіду, розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій, та на підставі таких наук, як правознавство, 

соціологія, політологія, економічна теорія, економіка підприємств, 

інформаційні технології управління охороною праці, технічних систем і 

техногенних ризиків та інших галузей знань;  

д) чітко визначений правовий механізм, на підставі якого є реальна 

можливість і який дозволяє здійснювати збір, опрацювання й аналіз даних 

щодо нещасних  випадків на виробництві (які спричинили втрату 

працездатності), фіксація й документування виробничого травматизму, а 

також професійних захворювань працівників і причини їх виникнення;  

е) розгалужену систему із загальнообов’язкового державного 

соціального страхування (у тому числі від нещасних випадків і 

професійних захворювань за рахунок роботодавця), системну співпрацю 

державних та недержавних інституцій із системами в межах обов’язкового  
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страхування та соціального забезпечення, які охоплюють в тому числі і 

випадки виробничого травматизму й професійних захворювань;  

є) допоміжні правові й організаційні механізми, спрямовані на 

поступове поліпшення умов у царині охорони праці й створення належних 

і здорових умов праці на мікропідприємствах, а також на малих і середніх 

підприємствах та в неформальній економіці (при застосуванні 

нетрадиційних форм зайнятості, за умов, коли роботодавцем є фізична 

особа тощо). 

Від того, наскільки є системними, різноманітними і 

регламентованими види організаційно-правових форм охорони праці, 

залежать рівень гарантованості соціально-економічних прав працівників, 

стан економічного розвитку держави,  а також рівень матеріального й 

соціального благополуччя населення, врешті-решт підвищення 

продуктивності праці, покращення якості вироблених товарів чи сучасних 

послуг, економічне зростання країни тощо. Звідси випливає необхідність 

ретельного дослідження світового досвіду із зазначених питань. 

Невипадково у правовій літературі наголошується, що вивчення 

зарубіжного досвіду підтверджує, що безсистемна та неякісна організація 

виробництва, за якої ігноруються вимоги охорони праці й не проводиться 

робота щодо забезпечення належних і здорових умов праці, підриває 

економічну ефективність будь-якого підприємства (установи організації), 

не сприяє їх сталому розвитку, є причиною травматизму на виробництві та 

сприяє поширенню професійних захворювань, а також, на жаль, різко 

негативно позначається на демографічній ситуації у країні [80, с. 79-83].  

Зазначене яскраво засвідчує, що організаційно-правові форми у царині 

охорони праці, зокрема з питань створення належних і безпечних умов 

праці для працівників, мають велике соціальне, економічне і правове 

значення. 
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Соціальне значення організаційно-правових форм охорони праці 

полягає в безпосередньому сприянні зростанню ефективності суспільного 

виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов 

праці, підвищення його безпеки, зниження виробничого травматизму і 

захворюваності, а також у збереженні трудових ресурсів країни через 

поліпшення стану здоров’я працюючих і збільшення середньої тривалості 

їх життя шляхом створення безпечних умов праці, що також 

супроводжується збільшенням виробничого стажу працюючих при їх 

високій трудовій активності; у підвищенні професійного рівня працюючих 

унаслідок зростання кваліфікації і майстерності у зв’язку зі збільшенням 

виробничого стажу; у раціоналізації умов праці, попередженні передчасної 

стомлюваності працівників, запровадження оптимальних режимів праці і 

відпочинку та інших заходів на підприємствах, що в свою чергу сприяє 

зростанню продуктивності праці і ефективному використанню робочого 

часу; крім того, сприяють збільшенню сукупного національного продукту 

за рахунок поліпшення зазначених вище показників і складових їх 

компонентів; сприяють гуманізації праці, її полегшенню [80, с. 79-80]. 

Економічне значення організаційно-правових форм охорони праці 

визначається результатами, одержуваними при зміні соціальних 

показників за рахунок впровадження відповідних заходів щодо 

поліпшення умов праці. Результати зміни таких соціальних показників 

полягають у тому, що ефективне використання організаційно-правових 

форм охорони праці сприяє підвищенню продуктивності праці, яке 

досягається в результаті: збільшення працездатності за рахунок 

поліпшення умов праці; попередження стомлюваності за рахунок 

поліпшення умов праці, адже будь-яке відхилення умов праці на робочих 

місцях від санітарно-гігієнічних нормативів змушує організм людини 

додатково витрачати енергію для протидії несприятливому впливу 
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шкідливих виробничих факторів і тим самим знижує продуктивність праці; 

підвищення ефективності використання обладнання та фонду робочого 

часу за рахунок зниження внутрізмінних простоїв через погіршення 

самопочуття за умовами праці та мікротравм; підвищення злагодженості в 

роботі при нормалізації психологічного клімату внаслідок поліпшення 

умов праці; збільшення фонду робочого часу, як результат скорочення 

цілоденних втрат через неявку на роботу в результаті виробничої травми 

або захворювання (адже умови праці істотно впливають не тільки на 

професійну захворюваність, а й на виникнення і тривалість загальних 

захворювань); економія витрат на пільги і компенсації за роботу в 

несприятливих умовах праці; зниження витрат через плинність кадрів за 

умовами праці [90, с. 80-81]. 

Правове значення організаційно-правових форм охорони праці 

полягає в тому, що вони: виступають найважливішим засобом реалізації 

конституційного права кожного працівника на працю, на охорону праці та 

безпечні й здорові умови праці, сприяють підвищенню юридичних 

гарантій реалізації конституційного права на працю, підвищують роль та 

значення державних інституцій в питаннях охорони праці  в межах усієї 

держави, а також на усіх підприємствах (в установах організаціях) 

незалежно від організаційно-правової форми здійснення господарської 

діяльності, виду власності, напрямку виробництва чи надання сучасних 

послуг. 

При цьому визначення передбачених трудовим законодавством прав  

повинно ґрунтуватись на умовах, які відповідають сучасним вимогам у 

царині охорони праці для створення належних і здорових умов праці 

працівників, чітко  визначеним вимогам щодо безпеки і гігієни праці (у 

тому числі пожежної безпеки, безпеки навколишнього середовища тощо), а 

також системному співвідношенню щодо права працівника на гідне життя 
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(та існування) в процесі виконання останнім покладених на нього трудових 

обов’язків (на підставі встановлених і визнаних світовою спільнотою 

соціальних стандартів). Слід підкреслити, що все вищевизначене є тим 

самим правовим інструментом, що забезпечує необхідний баланс 

співвідношення приватних і публічних інтересів суб’єктів трудового права 

і суспільства, що створює необхідну основу для захисту права працівників 

на охорону здоров’я й  безпечні і здорові умови праці, запровадження в 

державі та на кожному підприємстві (в установі, організації) ідей 

соціального діалогу (та засад соціального партнерства), а відповідно 

встановлення соціального миру в державі й суспільстві.  

У правовій літературі справедливо акцентується увага на те, що 

ефективність організаційно-правових форм охорони праці в сучасних 

умовах здійснення господарської діяльності та запровадження новітніх 

технологічних процесів залежать від цілого ряду чинників: по-перше, від 

складних питань щодо своєчасного й системного оновлення та 

вдосконалення трудового законодавства з урахуванням міжнародного 

досвіду; по-друге, від всеохоплюючих механізмів щодо науково 

обґрунтованого, технічного організаційного, ресурсного і кадрового 

забезпечення на підприємствах, в установах  та організаціях (суб’єктах 

господарювання), а також в органах та державних інституціях, які 

здійснюють відповідні організаційно-правові форми охорони праці [80, с. 

81- 82]. Із зазначеного випливає, що виокремлені чинники мають 

фундаментальний характер щодо реалізації конституційного права 

громадян на працю,  системного забезпечення усім без винятку 

працівникам (незалежно від місця, де вони працюють)  основних 

соціально-економічних прав, безпеки праці, гігієни праці та здорового 

виробничого середовища, а також єдиного порядку управління й  

організації охорони праці в Україні. 
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Безумовно, що запровадження чітких і визначених організаційно-

правових форм у царині охорони праці потребує узгодження 

категоріального апарату й уніфікації термінології в різних нормативно-

правових актах, які врегульовують складні правовідносини з охорони 

праці. Так наприклад, у літературі з трудового права неодноразово на 

порядок денний ставилося  питання щодо співвідношення понять «охорона 

праці» та «охорона здоров’я». Наприклад, О. А. Шевченко, дослідивши 

вказані категорії, вважає, що, з одного боку, зазначені поняття становлять 

єдине ціле, адже обидва спрямовані на забезпечення сприятливих та 

безпечних умов діяльності людини на виробництві, дозволяють зберегти 

працездатність громадян, запобігти настанню шкоди їх здоров’ю, а з 

другого - між ними є певні відмінності. Поняття «охорона здоров’я» 

набагато ширше і об’ємніше за охорону праці, оскільки включає не тільки 

заходи збереження, а й профілактику, зміцнення, а також медичну 

допомогу [450, с. 172–176]. Наприклад,  становлення й функціонування 

правових механізмів щодо загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, які спричинили втрату працездатності, встановленням низки 

гарантійних компенсаційних виплат, відшкодування заподіяної 

працівникові шкоди, визначення  обов’язкових професійних пенсійних 

систем тощо. 

Велику вагу в сенсі співвідношення приватних та публічних 

інтересів  у правовому регулюванні охорони праці має також питання 

щодо визначення поняття «умови праці», під якими слід розуміти 

сукупність суспільно-політичних, економічних, технічних, 

психофізіологічних, санітарно-гігієнічних та інших умов [222, с. 58]. Слід 

погодитись із такою позицією, оскільки, на наш погляд, є логічно 

неправильним повністю ототожнювати «умови праці» з «охороною праці». 
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Остання є більш широким поняттям і передбачає медичне й профілактичне 

обслуговування, у тому числі і не  під час виконання працівником 

покладених на нього трудових обов’язків, діяльність держави і державних 

інституцій щодо економічних і фінансових, організаційно-технічних та 

управлінських, лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів, 

освітянських і навчальних заходів тощо.  Такий підхід надає можливість 

системно врахувати умови праці конкретної  особи, яка уклала трудовий 

договір (легкі, нормальні, важкі, шкідливі, небезпечні), визначити 

психофізіологічні особливості кожного працівника (жінка, неповнолітній, 

інвалід), виокремити певну систему трудового законодавства в частині 

охорони праці, окреслити приватні та публічні інтереси суб’єктів 

трудового права в царині охорони праці, систематизувати загальні та 

спеціальні правові норми в окремі розділи та підрозділи і зрештою 

підвищити рівень гарантованості соціально-економічних прав громадян 

України. 

Саме це й зумовлює визначення охорони праці як системи правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і 

працездатності людини у процесі праці. Це поняття охорони праці в 

широкому розумінні, оскільки воно включає великомасштабні заходи 

щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці: правові, економічні, 

організаційно-технічні, лікувально-профілактичні тощо. У вузькому ж 

розумінні охорона праці — це система правових заходів і засобів 

забезпечення безпечного життя і здоров’я працівників у процесі праці на 

виробництві, у тому числі й правових норм щодо оздоровлення та 

поліпшення умов праці. У такому розумінні охорона праці є одним із 

принципів трудового права, суб’єктивним правом працівника на належні 

умови праці, правовим інститутом. 
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Питання про відмінність понять «охорона праці» й «безпека праці» у 

науці трудового права на сьогодні є не повністю дослідженим та 

закріпленим у законодавстві про працю несистемно. Через низький рівень 

розробленості вченими трудового права теоретичних положень щодо 

охорони праці, безпеки праці, недосконалість істотних ознак - 

професійного ризику поняття «безпека праці» й «охорона праці» нерідко 

використовуються у спеціальній юридичній літературі та в законодавчих 

актах як тотожні. На нашу думку, така позиція деяких учених-правознавців 

та юристів-фахівців не враховує одну із сучасних тенденцій у науці 

трудового права щодо віднесення поняття «безпека» до однієї зі складових 

аксіологічної (ціннісної) основи трудового права, що за логікою надає 

особливої значущості саме поняттю «безпека праці». До того ж за 

правилами юридичної техніки не дозволяється ототожнення понять хоча і 

взаємопов’язаних, однак, відмінних за своїм змістом і характером.  

Зазначене призводить як до плутанини в понятійному апараті 

трудового права, так і продукує деякі проблеми правового регулювання 

забезпечення безпечних і здорових умов праці, а саме: несистематизоване 

й неповне закріплення у законодавстві про працю прав та обов’язків 

роботодавця, а відповідно прав і свобод  працівника у сфері безпеки праці, 

пов’язаних із проявами професійного ризику; недостатньо ефективне 

регулювання питання щодо створення роботодавцями системи управління 

охороною праці й системи управління безпекою і гігієною праці тощо [16, 

с. 94].  Таке недоопрацювання на теоретичному рівні в царині охорони 

праці працівників призводить  до ігнорування взаємодії приватних і 

публічних інтересів у процесі встановлення та гарантування належних і 

здорових умов праці, а також виникнення прогалин у трудовому 

законодавстві, дублювання й суперечностей у правовому регулюванні 

досліджуваного інституту трудового права України, безвідповідальності 
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посадових осіб (а в окремих випадках до проявів свавілля з боку 

роботодавця) та інших негативних явищ.  

Потрібно звернути увагу на те, що для поняття «охорона праці» 

характерне проведення соціальних, фінансових, управлінських та 

організаційних заходів, що запобігають у процесі виконання працівниками 

покладених на них трудових обов’язків (з якими укладено трудовий 

договір або контракт) виробничим травмам та різноманітній 

захворюваності (професійній або загальній, яка викликана умовами праці). 

Л. П. Амелічева слушно зазначає, що для цього поняття характерні й інші 

заходи, які знаходять свій вияв під час існування професійного ризику 

(аварії, катастрофи й ін.), а також у процесі ліквідації його наслідків, які не 

можуть вважатися запобіжними заходами. Ці заходи мають безпосередній 

стосунок до характеристики поняття «безпека праці», аніж «охорона 

праці» [16, с. 97].  Невипадково у трудовому законодавстві констатується, 

що професійний ризик є певною величиною ймовірності порушення 

(ушкодження) здоров’я з урахуванням тяжкості наслідків у результаті 

несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового 

процесу (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2001 

р. № 528 «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками 

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості 

та напруженості трудового процесу»).  Професійний ризик як складова 

інституту охорони праці є науково визначеною імовірністю настання 

нещасного випадку та порушення здоров’я працівника при виконанні ним 

трудової функції та в результаті несприятливого впливу професійних й 

шкідливих факторів виробництва з урахуванням важкості наслідків, що 

виникають. Сутність професійного ризику полягає в тому, що втрата 

постраждалим спроможності до повноцінного існування пов’язана з 

тимчасовою або постійною непрацездатністю через професійне 
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захворювання або виробничу травму (наказ МОЗ України від 12 грудня 

2006 р. № 820 «Про затвердження Інструкції щодо визначення допустимих 

термінів роботи працюючих у шкідливих умовах»).  

Охорона праці в широкому сенсі може припускати здійснення 

найрізноманітніших заходів, в тому числі, наприклад, заборона на 

встановлення випробувального терміну при прийомі на роботу для 

окремих категорій працівників, а також заборона застосування праці осіб у 

віці до вісімнадцяти років на роботах, виконання яких може спричинити 

шкоду їх моральному розвитку та ін., тобто в зазначених випадках прямо 

не передбачається виключення впливу шкідливих і небезпечних факторів 

на здоров’я працюючих громадян. У даній ситуації мова йде про певні 

заходи соціального та правового захисту осіб, які особливо цього 

потребують [235, c. 31].  Зазначене питання включає в себе не тільки 

перелічені складові, а й засади управління охороною праці на 

підприємствах (установах, організаціях), а також обов’язки роботодавця, а 

в окремих випадках - керівника суб’єкта господарської діяльності. 

Конкретизуючи правовий механізм щодо всебічного забезпечення охорони 

праці, необхідно виокремити в цьому напрямі певні умови й заходи, а 

саме: створення розгалуженої та всеохоплюючої служби з питань охорони 

праці, а також призначення   для керування ними професійних посадових 

осіб, які мають відповідні знання й досвід роботи; затвердження інструкцій 

про їх обов’язки тощо;  встановлення безпечних умов праці за участю 

профспілкових організацій, комплексу організаційних, соціальних, 

профілактичних, фінансових та правових заходів з питань охорони праці 

на підставі інноваційних підходів, трансферу прогресивних технологій 

тощо; методологічно вивірені процедури розробки й затвердження 

широкої низки положень та інструкцій  у сфері охорони праці та інших 

локальних нормативно-правових актів тощо. 
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У разі якщо охорона праці розглядається як синонім безпеки праці, 

то під інститутом охорони праці розуміється, зокрема, сукупність правових 

норм і правил, що встановлюють заходи зі створення безпечних умов праці 

на виробництві, які запобігають виникненню нещасних випадків на 

виробництві, виробничому травматизму та професійним захворюванням, а 

також регулюють контроль (нагляд) за додержанням законодавства про 

охорону праці, що здійснюються державою та її уповноваженими 

органами за участю профспілкових організацій, та інших представницьких 

інституцій працівників [38, c. 28]. 

На думку багатьох дослідників, охорона праці є принципом 

трудового права, оскільки відповідає загальнотеоретичному поняттю 

принципу права та його конститутивним ознакам. Принцип охорони праці 

виражає сутність норм трудового права [253, c. 62].  Такий підхід надає 

можливість системно спрямувати розвиток трудового законодавства в 

цілому на підставі єдиних підходів та засад стосовно охорони праці та 

створення безпечних і здорових умов праці, у тому числі з питань  

визначення й запровадження гігієнічних норм та нормативів залежно від 

шкідливості виробництва (що є основним інструментом оцінки впливу 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів на здоров’я та 

працездатність працівників конкретного підприємства, конкретної галузі 

тощо), з питань матеріального забезпечення відповідних суб’єктів, 

визначення джерел фінансування заходів з питань охорони праці,  

додержання нормативних  вимог щодо охорони праці під час 

запланованого проектування майбутнього виробництва та запровадження 

нових технологій, будівництва та реконструкції приміщень підприємств 

(установ організацій) тощо. 

Є.Б. Хохлов наводить переконливі аргументи на користь того, що 

норми про охорону праці мають як приватно-правовий, так і публічно-
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правовий характер, тому вони виходять за межі блоку норм про управління 

працею [184, с. 179]. На наш погляд, це методологічним підґрунтям 

враховувати й гарантувати різні групи інтересів, здійснювати координацію 

діяльності різноманітних державних інституцій та недержавних установ 

(організацій) щодо наукової, визначення та формування соціальної 

політики з питань охорони праці (як масштабах країни, регіону, та і на 

конкретному підприємстві (установ, організації)), розвитку та 

фінансуванні державних та місцевих установ соціального обслуговування, 

окреслити роботу соціальних служб щодо обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, тощо.   

Слід погодитись із тими дослідниками, які обґрунтовують позицію, 

що право на охорону здоров’я у процесі виробничої діяльності є правом 

«публічним», у тому сенсі, що в ньому зацікавлене суспільство в цілому, а 

держава напрацьовує певні економічні й правові гарантії щодо його 

реалізації [418, с. 127-130]. Саме такий підхід надає можливість 

гармонізувати відносини щодо охорони праці, визначити напрямки 

взаємодії між працівниками і роботодавцями, конкретним підприємством і 

навколишнім середовищем,  окреслити соціальні чинники в царині 

охорони праці, висвітлити в законодавстві про охорону праці соціальну 

складову й соціальне середовище у процесі виконання трудових 

обов’язків, а також соціальне середовище проживання, напрацювати певну 

правову ідеологію (яка повинна узгоджуватись із загальносвітовими 

тенденціями та на підставі міжнародних стандартів, з врахуванням 

специфіки виробництва чи надання послуг, правовою свідомістю та 

культурою тощо. 

У правовій літературі у процесі дослідження закордонного досвіду із 

зазначених питань вказується, що охорона праці в США має широку 

законодавчу базу, розглядається як комплексне правове й соціальне явище, 
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що охоплює різні засоби, способи і прийоми для встановлення науково-

обґрунтованих безпечних і здорових умов праці, а також системне питання 

щодо організації робочого місця працівника (ергономіки) [235, с. 40]. 

Такий підхід є вивіреним, оскільки визначає коло обов’язків роботодавця 

щодо охорони праці, відіграє життєво важливу роль щодо стимулювання 

суб’єктів господарської діяльності (наприклад, зменшення податкового 

тиску, зменшення сплати обов’язкових зборів до обов’язкового 

соціального страхування у разі відсутності нещасних випадків та 

професійних захворювань та ін.), заохочення керівників юридичних осіб за 

належне виконання приписів з охорони праці, а також гарантування 

досягнення працівниками їхніх цілей і забезпечення рівного доступу до 

якісного і безпечного виробництва і незалежного способу життя в 

суспільстві тощо. 

У наш час трудове законодавство при характеристиці інституту 

охорони праці використовує терміни «охорона праці» та «безпека і гігієна 

праці», не розмежовуючи їх. Легальне поняття «охорона праці» є більш 

широким за своїм значенням, ніж поняття «безпека праці», яке являє 

собою лише комплекс заходів, що виключають вплив шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів на здоров’я працівника. Тому 

використовуючи їх як синоніми, слід враховувати їх загальний вміст і 

відмінності, відображені в міжнародному трудовому праві і національному 

законодавстві. Охорона праці, становлячи комплексний правовий інститут, 

є об’єктивним явищем, що відображає закономірності розвитку 

суспільного життя, маючи на меті забезпечення життя і здоров’я 

працівників у процесі трудової діяльності. Будучи автономним утворенням 

у галузі трудового права, інститут охорони праці містить регламентацію 

права працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки, 

його реалізації і забезпечення. Поняття «охорона праці», «інститут 
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охорони праці» пропонується розглядати як відокремлену в рамках галузі 

трудового права структуровану єдність закономірно розташованих і 

взаємопов’язаних загальним предметом правового регулювання норм, 

спрямованих на забезпечення безпечних і здорових умов праці та 

виробничого середовища у роботодавців усіх організаційно-правових форм 

і форм власності [235, с. 40-41]. 

Інститут охорони праці повинен містити в собі норми, що регулюють 

організацію охорони праці на підприємстві, охорону праці окремих 

категорій працівників, а також нагляд і контроль за дотриманням правил 

охорони праці [184, с. 178]. Такий підхід надає можливість виокремити 

сутність охорони праці, як таку, що визначає людину найвищою 

соціальною цінністю у процесі реалізації права на працю та виконання 

працівником покладених на нього обов’язків, що є одним із пріоритетів є 

охороною працездатності працівників, збереження здорової нації тощо. 

Якщо працівник є  повністю працездатним, то це  дозволяє належним 

чином виконувати покладену на нього трудову функцію, покращувати 

якість виконуваної роботи, надання послуг тощо.   

Правовий інститут охорони праці містить численні норми, які 

регулюють самостійний, особливий вид суспільних відносин з нагляду і 

контролю за дотриманням всього трудового законодавства. І ці норми 

обслуговують усі інститути трудового права, в тому числі й інститут 

охорони праці. Тому в галузевий інститут охорони праці включаються 

лише норми щодо нагляду та контролю за дотриманням правил з техніки 

безпеки та виробничої санітарії. Ця позиція є правильною за умови, якщо 

галузевий інститут охорони праці розглядати як комплексний [68, с. 66]. 

Зміст та сутність охорони праці необхідно досліджувати як у загальній 

соціальній площині, так і у окремих інших аспектах, а саме: технічному, 

економічному, медико-біологічному, правовому (який визначає приписи 
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щодо комплексного вивчення та функціонування охорони праці, так і 

межах галузевого та вузького спеціального напрямку тощо). 
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2.3. Охорона праці як основний інститут трудового права в 

сучасних умовах 

Охорона праці як інститут трудового права - це сукупність норм, 

спрямованих на забезпечення умов праці, безпечних для життя і здоров’я 

працівників [424, с. 144]. При цьому органи державного нагляду та 

контролю не повинні залежати від будь-яких інших суб’єктів, від яких-

небудь господарчих органів або суспільних об’єднань, політичних 

уподобань чи політичних рухів і  формувань,  центральних чи місцевих 

органів тощо. Це надасть можливість системно здійснювати суспiльний 

контроль з боку трудових колективів, профспiлкових органiзацій та їх 

представників за встановленням безпечних умов праці, перевiрки на 

пiдприємствах, в установах та органiзацiях питань дотримання трудового 

законодавства, зокрема з охорони праці (перевiряти знання з охорони праці 

та виконання інструкцій й приписів, брати участь у розслідуванні 

нещасних випадків на виробництві тощо). 

Охорона праці як інститут трудового права - це сукупність правових 

норм, що забезпечують безпеку, збереження здоров’я і працездатності 

людини у процесі праці, а також оздоровлення і поліпшення умов праці 

[423, с. 236]. Саме правова спрямованість охорони праці полягає у 

визначенні та всебічному забезпеченні прав працівника на безпечні умови 

праці, на життя, охорону здоров’я, на відновлення працездатності, 

санаторно-курортне лікування тощо. Таким чином, охорона праці є 

правовим інститутом у системі трудового права України, який має 

системний міжгалузевий характер. Правові норми і приписи цього 

інституту враховують приватні й публічні інтереси захищають 

різноманітних суб’єктів трудового права. 

Охорона праці як правовий інститут - це сукупність правових норм, 

що закріплюють зміст і порядок здійснення діяльності сторін трудових 
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правовідносин і певних державних органів щодо захисту здоров’я та 

збереження фізичного і морального потенціалу працівників у процесі 

праці, а також правові способи стимулювання названої діяльності [445, с. 

23]. 

Інститут охорони праці є комплексним інститутом, що включає в 

себе в тому числі норми, які входять в інші правові інститути, наприклад, 

норми про скорочений робочий день і додаткові відпустки у зв’язку зі 

шкідливими умовами праці і т. ін. [67, с.50] [229, с.5] [1, с.9]. 

Кожен комплексний міжгалузевий інститут має свій предмет 

регулювання, цей предмет не вимагає спеціального методу і механізму 

регулювання. Так, охорона праці регулює певну групу суспільних 

відносин, що входять у предмет трудового права, і, як наслідок, охорона 

праці як комплексний міжгалузевий інститут охоплює певну специфічну 

групу норм, спрямовану на збереження життя і здоров’я працівників. При 

цьому непотрібно виокремлення спеціальних засобів і способів правового 

регулювання, достатньо застосування методів, використовуваних у 

трудовому праві. Наприклад, поєднання централізованого і локального 

регулювання у сфері охорони праці передбачає встановлення державних 

нормативних вимог охорони праці у законах та інших нормативно-

правових актах, у той же час, визначення структури служби охорони праці 

її фінансування, визначення чисельності працівників служби охорони 

праці законодавцем покладено на роботодавців.  

У трудовому законодавстві США метод поєднання централізованого 

і локального регулювання відносин з охорони праці виражається в тому, 

що стандарти з охорони праці приймаються на централізованому рівні, 

разом з тим, концепція сучасного трудового права в США виходить із того, 

що колективний договір є «важливим політичним інструментом на 

робочому місці». Єдність і диференціація як спосіб правового регулювання 
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трудових відносин також властиві інституту охорони праці, причому 

фактори диференціації як об’єктивні (умови праці, природно-кліматичні 

умови та ін.), так і суб’єктивні (особливості жіночого організму, 

фізіологічні особливості неповнолітніх та ін.), можуть бути застосовні 

повною мірою до досліджуваних відносин. Види норм, що входять до 

складу законодавства про охорону праці: 1) трудоправові норми, що 

утворюють інститут охорони праці; 2) трудоправові норми, суміжні з 

нормами інституту охорони праці; 3) норми інших галузей права і норми 

міжгалузевого характеру, суміжні з нормами інституту охорони праці [235, 

c. 33-34, 56]. 

За цільовою спрямованістю принципів правового регулювання 

охорони праці, на думку С. А. Голощапова, можна виділити такі їх групи: 

1) принципи, які виражають основні напрямки державної політики в сфері 

охорони праці; 2) принципи, які містять керівні положення в сфері 

утвердження способів і засобів забезпечення охорони праці; 3) принципи, 

які відображають основні засади правової політики держави у сфері 

захисту прав працівників на безпечні та здорові умови праці [67, с. 134-

144]. 

Класифікація принципів правового регулювання охорони праці, 

запропонована К.М. Гусовим, складається з трьох груп. Першу групу він 

назвав принципами організації охорони праці. До цієї групи належать: 

принцип забезпечення пріоритету здоров’я і життя працівників перед 

результатами їх трудової діяльності, принцип координації діяльності всіх 

суб’єктів у сфері охорони праці, охорони навколишнього середовища та 

інших видів соціальної діяльності, принцип встановлення єдиного 

нормативного базису з охорони праці для всіх виробництв країни, 

прийняття і реалізація централізованих, регіональних, галузевих цільових 

програм щодо поліпшення умов і охорони праці, принцип державного 
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управління всіма заходами з охорони праці, принцип сприяння розвитку 

громадського контролю за дотриманням законних інтересів і прав 

працівників у галузі охорони праці; принцип профілактики, розслідування 

та обліку нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом і професійних 

захворювань, принцип визначення порядку забезпечення працюючих 

засобами колективного та індивідуального захисту, приміщеннями 

санітарно-побутового призначення, лікувально-профілактичними засобами 

та заходами за рахунок роботодавця, принцип встановлення порядку 

проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку 

підтвердження відповідності організації робіт з охорони праці державним 

нормативним вимогам охорони праці.  

Другу групу принципів охорони праці К.М. Гусов назвав 

принципами економічної державної політики з охорони праці. До цієї 

групи належать: принцип проведення ефективної податкової політики, 

стимулюючої створення здорових і безпечних умов праці, конструювання 

та випуск безпечної в експлуатації техніки і застосування безпечних 

технологій, принцип використання санкцій економічного характеру з 

метою дотримання роботодавцями і працівниками державних нормативних 

вимог охорони праці, принцип встановлення компенсацій для працюючих 

зі шкідливими і небезпечними умовами праці в тих випадках, коли 

сучасний рівень технічного прогресу виробництва та організації праці не 

дозволяє усунути шкідливі й небезпечні виробничі фактори, принцип 

державного соціального страхування працівників і членів їх сімей від 

нещасних випадків на виробництві, принцип співфінансування державою 

заходів у сфері охорони праці. У третю групу входять організаційні 

принципи охорони праці. Такими є принцип підготовки фахівців у сфері 

охорони праці, принцип інформування працівників про умови праці та 

охорони праці на виробництві, принцип міжнародного співробітництва в 
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галузі охорони праці, принцип поширення передового зарубіжного та 

вітчизняного досвіду для поліпшення умов і стану охорони праці. 

Одним із поширених напрямів розвитку інституту охорони праці 

стало обстоювання науковцями необхідності зміни понятійного апарату 

інституту охорони праці. Пропонується інститут охорони праці іменувати 

як: «професійна безпека» (У. Бек, Л. В. Крамаренко), «охорона здоров’я на 

виробництві» (Т. М. Додіна, Н. Б. Болотіна), «безпека трудової діяльності» 

(Н. Д. Гетьманцева), «охорона праці та здоров’я працівників» (С. М. 

Волошина). Незважаючи на такий широкий спектр пропозицій та 

небезспірність останніх, варто наголосити на тому, що мова в наукових 

роботах йде не лише про формалізацію розуміння і тлумачення правової 

термінології, приведення її до вимог української мови, а й про зміну 

підходів до змістового наповнення інституту охорони праці. Поряд із 

баченням охорони праці як сукупності правових норм, що регулюють 

суспільні відносини щодо збереження життя, здоров’я і працездатності 

працівника, спостерігаються системно-структурні зміни у дослідженнях 

цього інституту. Так, інститут охорони праці низкою науковців став 

розглядатися як багаторівневе правове утворення, що складається не лише 

з норм права, а й із значно стійких формувань, якими є підінститути 

(зокрема, Д. М. Кравцов виокремлює у структурі інституту охорони праці 

підінститут, який формують правові норми з розслідування та обліку 

нещасних випадків), субінститути (наприклад, С. М. Волошина серед 

таких називає субінститут «безпеки і гігієни праці») [161, с. 159 -160]. 

Норми інституту охорони праці в трудовому праві слід розділити на 

два підінститути. Перший підінститут являє собою сукупність правил з 

техніки безпеки, які повинні захистити працівника від впливу небезпечних 

виробничих факторів. У другий підінститут входять правила з виробничої 

санітарії, спрямовані на те, щоб убезпечити працюючих від впливу 



208 
 

  

шкідливих виробничих факторів. Те, що норми інституту охорони праці 

діляться на підінститути, виправдано не тільки в теоретичному плані. Це 

має і практичне значення. Контроль (нагляд) за дотриманням вказаних 

норм проводять спеціально уповноважені державні органи (державні 

інспекції праці й інші), які здійснюють державний нагляд за дотриманням 

вимог зазначених підінститутів охорони праці [222, с. 90]. 

Один із перших засновників вчення про охорону праці С.І. Каплун до 

інституту охорони праці відносив норми, що регулюють обмеження 

робочого часу: скорочення робочого дня, його регламентування; охорону 

праці окремих категорій працівників, найслабших фізіологічно - жінок, 

підлітків; норми, спрямовані на поліпшення умов праці та пов’язані з 

усуненням зовнішніх недоліків на робочих місцях (технічних, гігієнічних); 

поліпшення житлового питання, тісно пов’язаного з життям робітника і 

його сім’ї; поліпшення спеціальних умов виробничого процесів, зокрема, 

боротьбу з тими шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, які 

негативно впливають на здоров’я робітника, шляхом усунення з робочих 

приміщень пилу, отруйних речовин та інших факторів; попередження 

травматизму (нещасних випадків), викликаних неусуненою небезпекою 

машин, трансмісій та ін. [71, с. 117]. 

На підставі вивчення широкого кола законодавства з предмета 

дослідження можна констатувати, що до змісту інституту «охорона праці» 

входять такі групи норм:  

1) правила з охорони праці та виробничої санітарії, які, будучи 

одночасно технічними нормами, не втрачають своєї правової природи, 

оскільки являють собою встановлені державою, формально визначені, 

неперсоніфіковані загальнообов’язкові правила безпечного виконання 

робіт; 
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2) норми, що встановлюють права і обов’язки роботодавця і 

працівника з питань безпеки виробництва та праці, оскільки правове 

регулювання завжди передбачає чітке закріплення обов’язків і прав сторін 

правовідносини з цих питань;  

3) норми, що регулюють ретельне планування та організацію роботи 

з охорони праці, адже для ефективної дії правових норм, що встановлюють 

зміст певної діяльності, необхідне правове закріплення порядку здійснення 

заходів щодо охорони праці, тобто  конкретного механізму реалізації цієї 

діяльності; 

4) спеціальні норми з охорони праці й безпечних умов осіб, які 

працюють у важких, шкідливих і небезпечних виробничих умовах, 

оскільки з об’єктивних причин в Україні знаходиться безліч виробничих 

об’єктів, які використовують працю сотень тисяч працівників, умови 

роботи на яких з повною підставою можуть бути віднесені до тяжких, 

шкідливих або небезпечних. 

З огляду на економічну ситуацію в нашій країні можна з упевненістю 

стверджувати, що в доступному для огляду майбутньому умови праці на 

цих підприємствах не стануть краще, отже, правове забезпечення захисту 

здоров’я даної категорії осіб є об’єктивною потребою;  

5) спеціальні норми з охорони праці жінок, неповнолітніх і осіб зі 

зниженою працездатністю, оскільки дана категорія осіб, володіючи, як і всі 

громадяни України, рівним правом на працю, в силу об’єктивно існуючих 

фізичних, фізіологічних, вікових особливостей організму, потребує 

наявності особливих заходів щодо їх захисту з тим, щоб здійснення ними 

трудової діяльності не завдало непоправної шкоди здоров’ю;  

6) норми, що регулюють діяльність органів державного нагляду і 

контролю, а також громадського контролю з боку профспілкових 

організацій та інших суспільних інституцій, а також встановлюють 
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відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Оскільки 

більшість норм інституту охорони праці передбачає активну діяльність 

суб’єктів, отже, необхідні правові засоби стимулювання цієї діяльності, що 

передбачає правове закріплення порядку встановлення (фіксації) 

допущених правопорушень, а також наступ негативних наслідків за 

невиконання встановлених обов’язків [445, с. 23-24]. 

Звертаючись до внутрішньої структури інституту охорони праці, 

відзначимо, що вона виражається не просто як певна спільнота правових 

норм, а як диференційована сукупність норм права. Тим самим під 

структурою інституту охорони праці слід розуміти комплекс 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених правових норм, спрямованих на 

регулювання відносин щодо забезпечення безпеки та гігієни праці на 

виробництві та володіють специфічними ознаками. 

Норми інституту охорони праці відрізняються юридичною 

різнорідністю, що забезпечує різнобічний вплив на групу суспільних 

відносин, які входять у предмет інституту. Інститут охорони праці містить 

норми-дефініції, що розкривають такі терміни: «охорона праці», «умови 

праці», «шкідливий виробничий фактор», «небезпечний виробничий 

фактор», «безпечні умови праці», « робоче місце», що визначають 

значеннєву і змістову завершеність норм трудового права, однак не мають 

самостійного регулятивного значення; норми-декларації щодо основних 

напрямків державної політики в галузі охорони праці, що визначають 

основні засади побудови норм інституту охорони праці; норми-

правомочності, що закріплюють основні права учасників відносин у сфері 

охорони праці; норми-приписи, що визначають обов’язки учасників даної 

групи відносин; норми-процедури, що встановлюють порядок здійснення 

певних дій учасниками відносин у сфері охорони праці; норми-

відповідальності, що містяться в  адміністративному та кримінальному 
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законодавстві, що передбачають відповідальність за порушення вимог 

охорони праці [235, с. 47-48]. 

Специфіка правового регулювання охорони праці така, що одні 

відносини, спрямовані на охорону праці, захищаються санкціями 

трудового права, а інші - вимагають застосування санкцій ще й інших 

галузей права. Наприклад, дотримання норм адміністративного права, що 

регулюють діяльність з охорони праці, забезпечується в основному 

санкціями адміністративного права. Дотримання ж норм трудового права, 

що регулюють відносини з охорони праці, забезпечується не тільки 

відповідальністю в цій галузі права (дисциплінарна і матеріальна 

відповідальність), а й санкціями адміністративного та кримінального права 

[222, с. 101]. 

В юридичній літературі вид відповідальності (санкції) визначається 

не тільки приналежністю до тієї чи іншої галузі права порушеної норми, а 

й головним чином характером правопорушення, ступенем його тяжкості 

[394, с. 26]. 

Саме цим пояснюється та обставина, що норми, що регулюють 

нагляд і контроль за дотриманням правил з техніки безпеки та виробничої 

санітарії, порушення яких тягне серйозні наслідки, встановлюють в 

основному адміністративну відповідальність (санкції), а при особливо 

тяжких наслідках - кримінальну. Отже, специфіка відносин з охорони 

праці в галузі техніки безпеки та виробничої санітарії така, що вони 

завжди охороняються (поряд з санкціями трудового права) санкціями 

адміністративного права. Адміністративне та кримінальне право 

охороняють від суспільно небезпечних посягань всю сукупність відносин з 

охорони праці незалежно від того, якою галуззю права вони регулюються. 

Наглядова і контрольна діяльність охоплює найширше коло трудових 

відносин. У зв’язку з цим необхідно виділити із загальної маси ті норми з 
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нагляду і контролю, які належать безпосередньо до охорони праці, - це ті 

норми права, що регулюють відносини з нагляду і контролю, які 

передбачають санкції за порушення правил з охорони праці [222, с. 101-

102]. 

За своєю сутністю охоронні норми, що виникають при здійсненні 

нагляду і контролю за дотриманням усіх норм з охорони праці, єдині, 

незалежно від того, хто здійснює нагляд: державна інспекція праці або 

державний санітарно-епідеміологічний нагляд. Метод регулювання цих 

відносин за своєю сутністю так само єдиний - це метод владних 

імперативних встановлень і підпорядкування. З цих причин розглядувані 

норми тяжіють до адміністративного права. Але при цьому метод 

трудового права також містить прийоми і елементи правового 

регулювання, властиві адміністративному праву, хоча і в модифікованому 

вигляді, а об’єктом охорони цих норм є норми законодавства з охорони 

праці (суміжні норми трудового, адміністративного і цивільного права), 

тобто вони спрямовані на забезпечення виконання регулятивних норм з 

охорони праці. Тому що розглядаються охоронні норми можуть бути 

віднесені до будь-якої із зазначених галузей в тій мірі, в якій вони 

забезпечують виконання норм з охорони праці цієї галузі права [222, с. 

102]. 

Захист працівника від несприятливого психологічного впливу на 

робочому місці може розглядатися як охорона його здоров’я від дії 

шкідливих виробничих факторів, і норми, що регулюють створення 

належного (сприятливого) психологічного клімату на виробництві, 

повинні увійти до складу інституту охорони праці [445, с. 41]. 

Зміни у дослідженнях представників науки трудового права України 

з питань охорони праці торкнулися і визначення кола суспільних відносин, 

що мають бути врегульовані нормами права цього інституту, та їх змістом. 
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Окрім традиційної наукової дискусії щодо визначення кола суспільних 

відносин, що повинні регулюватися нормами права, які формують 

самостійний інститут трудового права (до нього входять виключно 

«власні» норми права, що його і формують), змішаний інститут трудового 

права (до якого входять також окремі норми інших інститутів трудового 

права), комплексний інститут права (який сформований також за рахунок 

норм інших галузей права), з’явилися нові напрямі досліджень. Серед них 

можна виокремити такі тенденції: розширення суті охорони праці за 

рахунок психологічної складової, шляхом включення норм, що 

забороняють психологічний пресинг працівників під час виконання ними 

трудових обов’язків і виключають моральне переслідування працівника, 

приниження його людської гідності, охоплення охороною праці і тих норм, 

що спрямовані на забезпечення безпеки життя і здоров’я населення і 

навколишнього середовища, поява нових технічних, технологічних 

ризиків, що вплинуть на перегляд суті стосунку людина-засоби 

виробництва. Інтелектуалізація та соціалізація засобів виробництва 

(насамперед роботів) може привести до отримання ними правового статусу 

[161, с. 160]. 

Охорона праці виступає як елемент трудових правовідносин 

працівника з підприємством. Працівники та роботодавці наділяються 

комплексом взаємних прав і обов’язків, пов’язаних із забезпеченням 

здорових і безпечних умов праці. Праву працівників на здорові і безпечні 

умови праці кореспондує обов’язок підприємств створити ці умови і 

суворо дотримуватися законодавства про охорону праці [423, с. 238]. 

Правовідносини у сфері охорони праці є самостійним видом 

суспільних відносин, які входять у предмет трудового права, при цьому 

вони можуть бути не тільки супутніми трудовим, а й попередніми, що 

випливають із них (у разі настання матеріальної відповідальності 
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роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові ушкодженням здоров’я) 

[445, с. 31]. 

У поняття «охорона праці» входять суспільні відносини, учасники 

яких покликані своїми діями створювати для суб’єктів трудових 

правовідносин безпечні умови праці. За матеріальним змістом виділяється 

три групи таких відносин: а) відносини між підприємством і працівником 

щодо створення здорових і безпечних умов праці; б) відносини між 

державними органами і профспілками з приводу встановлення безпечних і 

здорових умов праці; в) відносини між господарськими органами і 

спеціальними державними органами або профспілковими організаціями з 

приводу державного нагляду і громадського контролю за охороною праці 

[365, с. 17-18]. 

Серед суспільних відносин, що виникають у галузі охорони праці за 

матеріальним змістом, можна виділити такі групи відносин: а) відносини 

між працівником і роботодавцем щодо створення здорових і безпечних 

умов праці і дотримання працівником правил охорони праці; б) відносини 

між роботодавцем і профспілковим або іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом з приводу встановлення 

здорових і безпечних умов праці; в) відносини між роботодавцем і 

державними органами або громадськими організаціями з приводу 

державного нагляду і громадського контролю за охороною праці; г) 

відносини між роботодавцем і працівником (або його сімє’ю) у зв’язку з 

відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю працівника під час виконання 

ним своїх трудових обов’язків; д) відносини між роботодавцем і 

державними органами з приводу встановлення здорових і безпечних умов 

праці (які виникають на стадії будівництва, реконструкції та введення в 

дію виробничих об’єктів) [445, с. 32]. 
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За цільовим призначенням правовідносини у сфері охорони праці 

можуть класифікуватися на: а) відносини з приводу встановлення здорових 

і безпечних умов праці - виникають між роботодавцем, з одного боку, і 

працівником, профспілковим або іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом або державним органом - з 

другого. Ці відносини можуть існувати як у рамках конкретного трудового 

правовідносини, так і до виникнення трудових правовідносин; б) 

відносини з приводу державного нагляду і громадського контролю за 

охороною праці на підприємстві та дотриманням законодавства про 

охорону праці - виникають між роботодавцем, з одного боку, і державним 

органом, або органом, правомочним відповідно до ст. 46 Закону України 

«Про охорону праці» здійснювати громадський контроль за дотриманням 

законодавства про охорони праці - з другого; є супутніми трудовим; в) 

відносини з приводу відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю 

працівника в процесі його виробничої діяльності, - виникають між 

роботодавцем, з одного боку, і працівником або його сімє’ю - з другого; ці 

відносини можуть як бути супутніми трудовим, так і бути, такими, що 

випливають з них [445, с. 32-33]. 

Правовідносини у сфері охорони праці можна також класифікувати 

на ті, які мають індивідуальний характер, - це відносини, що виникають 

між роботодавцем і конкретним працівником (або його родиною). 

Об’єктом цих правовідносин є певні інтереси конкретного працівника 

щодо захисту його здоров’я і збереження працездатності, і даний вид 

правовідносин завжди існує в рамках існуючого або того, що існувало, 

трудового відношення. Інша група - правовідносини неіндивідуального 

характеру - їх метою є захист інтересів на безпечні умови праці всього 

трудового колективу і виникають вони між роботодавцем, з одного боку, і 
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державними, профспілковими органами або органами, що здійснюють 

громадський контроль за охороною праці, - з другого [445, с. 33].  

Правовідносини у сфері охорони праці є самостійним видом 

відносин, що входять у предмет трудового права. Вони характеризуються 

специфічним суб’єктним складом, специфічним об’єктом, що має 

складний склад (право працівників на здорові і безпечні умови праці 

породжує безліч конкретних правомочностей суб’єктів цих відносин) і 

можуть бути класифіковані за різними підставами [445, с. 33-34]. 

Новітніми тенденціями розвитку інституту прав людини С. П. 

Добрянський називає: видову диверсифікацію прав людини, що 

виражається у включенні їх як невід’ємних складників до цього інституту: 

а) солідаристських (колективних) їх прав; б) спеціальних можливостей, 

покликаних компенсувати фактичні (біологічні, психічні тощо) відмінності 

між людьми; розширення кола соціально зобов’язаних суб’єктів, на яких 

лежить обов’язок забезпечити певні права людини, відображені в сучасній 

концепції. Останні слід вважати не такими, що суперечать класичній 

доктрині, а природним проявом закономірностей феномену прав людини, 

що еволюціонують, трансформуються «в унісон» з динамікою суспільства, 

тобто суспільних відносин [94, с. 163]. 

Право працівника на охорону праці належить до числа основних 

трудових прав, які знайшли своє закріплення в Конституції України (ст.43) 

[445, с. 35]. 

Нормативно закріплені права працівника на охорону праці можна 

розділити на загальні і спеціальні. До загальних відносять ті, які 

поширюються на всіх без винятку працівників [445, с. 36]. 

Суб’єктивне право являє собою міру юридичної можливості, яка від 

простої (звичайної) можливості відрізняється тим, що забезпечується 
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юридичними обов’язками, покладеними на певну зобов’язану сторону і 

охороною з боку держави [445, с. 36]. 

Право на охорону праці, будучи найважливішим елементом 

правового статусу громадянина, є суб’єктивним, належить всім і кожному 

окремому громадянинові. Зазначеному праву відповідає обов’язок держави 

щодо його реалізації, який прямо випливає зі змісту статей Конституції і 

виражається в прийнятті державою цілого комплексу заходів [80, с. 48]. 

Право на охорону праці - це, перш за все право працівника, що 

реалізовується в процесі його праці та в межах реалізації конституційного 

права, на працю [84, с. 358]. 

Юридична можливість складається з трьох взаємопов’язаних 

конкретних можливостей (правомочностей): а) права на позитивні дії; б) 

права вимоги виконання (дотримання) юридичного обов’язку; в) права на 

захист, що виникає в зв’язку з порушенням юридичного обов’язку [471, 

с.177-178]. 

Дії володаря права на безпечні і здорові умови праці суттєво 

впливають на безпеку інших працівників [366, с. 12]. 

Слід передбачити на законодавчому рівні обов’язок роботодавця 

видавати працівникові письмову інформацію про стан його робочого місця 

як мінімум за десятьма показниками: рівнем забрудненості повітря, 

запиленості, радіації, шуму, освітленості і т. д., а також видавати 

працівникові під розписку індивідуальну інструкцію і правила з охорони 

праці [454, с. 66]. Після кожної періодичної атестації робочого місця за 

умовами праці, працівникові також повинна надаватися письмова 

інформація про результати цієї атестації [445, с. 59]. 

Право працівника на охорону праці має включати в себе також і 

право на захист честі, гідності, ділової репутації цього працівника в 

процесі його трудової діяльності [445, с. 42]. 
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Із метою створення умов для всебічної і повної реалізації права на 

охорону праці необхідно внести зміни до законодавства з охорони праці, 

відповідно до яких право працівника на охорону праці включатиме його 

право на здорову психологічну середу, і відповідні обов’язки роботодавця 

зі створення такого середовища і захисту працівника від 

психофізіологічної перевтоми, посягань і морального переслідування 

третіх осіб. Адже Європейська соціальна хартія також передбачає 

обов’язок держави сприяти припиненню агресивних, образливих дій проти 

працівників на робочих місцях або в зв’язку з роботою і вжиття 

необхідних заходів для захисту працівників від такої поведінки з боку 

роботодавця. Слід сформувати норми, що розширюють право працівників 

на охорону праці, цей процес має здійснюватися в тісній співпраці з МОП 

та відповідно до прийнятих цією організацією актів. Ухвалення програм 

гідної праці з МОП покликане надати підтримку урядам у визначенні 

національної політики в галузі охорони праці та реалізації ключових 

положень Концепції Гідної праці; оновлення Переліку професійних 

захворювань на основі відповідного останнього міжнародного списку, 

підготовленого МОП [80, с. 64-65]. 

Останній список, ухвалений Адміністративною Радою МОП 25 

березня 2010 р. значно розширений, включає новий Розділ «Психоемоційні 

та розлади поведінки». Новий Перелік професійних захворювань, 

запропонований МОП, віддзеркалює сучасний стан проблеми зв’язку 

захворювань з професією в усьому світі сьогодні. У Переліку звертається 

увага на впровадження та реалізацію профілактичних заходів та 

застосування засобів захисту. Цей Перелік – останнє всесвітнє погодження 

відносно захворювань, які визнані на міжнародному рівні як хвороби, що 

викликані дією професійного фактору, й можуть слугувати моделлю для 
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створення  й перегляду національних Списків професійних захворювань 

[243, с. 79]. 

На створення умов для всебічної і повної реалізації права на охорону 

праці впливає посилення ролі соціального партнерства. Консультації з 

питань поліпшення умов праці, вироблення нових заходів, спрямованих на 

захист трудящих від психофізіологічного перевтоми і ризиків, пов’язаних 

із використанням нових технологій повинні здійснюватися на всіх рівнях 

соціального партнерства. Такий підхід дозволить забезпечити, по-перше, 

необхідний облік думок як працівників, так і роботодавців при 

вдосконаленні законодавства і сприйнятті закордонного досвіду; по-друге, 

сприятиме більш ефективному з’ясуванню концепції гідної праці, її 

масовому поширенню на підприємствах і ефективному 

правозастосуванню. Тільки за допомогою вирішення даних завдань  

видається за можливе зламати стереотип економічного мислення 

чиновників, роботодавців і менеджерів, про те, що охорона праці – це 

перш за все організація безпечного технологічного процесу; що такі 

зусилля - чисті витрати, відволікають ресурси суспільства, негативно 

впливають і обмежують можливості розвитку бізнесу. В кінцевому 

підсумку, нова концепція охорони праці повинна привести до 

переорієнтації певної частини матеріальних ресурсів на вирішення тих 

питань соціально-трудової сфери, які спрямовані насамперед на 

збереження професійного здоров’я працівників, а як результат - значне 

збільшення продуктивності праці в межах всієї країни [80, с. 68] 
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2.4. Розвиток понятійного апарату інституту охорони праці 

Загальновідомо, що одним із завдань юридичної науки є створення 

системи категорій, понять, що стали б надійним інструментарієм, основою 

для правильного й точного, логічного та адекватного відображення 

положень норм трудового й соціально-забезпечувального законодавства. 

Юридична наука (або її галузі) повинна мати як атрибут відповідний 

інструментарій пізнання: розвинуту систему категорій і понять – 

понятійний апарат, що визначається предметом цієї науки. Його 

формування є важливим завданням і власним призначенням науки, тобто 

константою її буття [249, с. 18]. 

Поняття – думка, яка виділяє з конкретної предметної області та 

узагальнює в клас об’єкти за допомогою вказівки на їх спільні та відмінні 

ознаки. Поняття є однією з форм відображення світу на логічному, 

раціональному щаблі пізнання [179, с. 545]. 

Термін (від лат. Terminus – кордон, межа) – слово або 

словосполучення, яке покликане позначити поняття і його ставлення до 

інших понять у межах певної сфери
 
[379, с. 1336].  

Юридичний термін – це слово (або словосполучення), яке 

застосовується в законодавстві, що є узагальненим найменуванням 

юридичного поняття, що має певний і точний зміст, і відрізняється 

однозначністю сенсу, функціональної стійкістю [472, с. 65]. 

Визначення (дефініція) (від лат. Definition – визначення) поняття – це 

логічна процедура розкриття змісту самого поняття або терміна. 

Визначення – це один із важливих засобів наукового пізнання, що 

складається з дискурсної та чіткої констатації значення і сенсу 

використовуваних термінів [62, с. 35]. 
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Вчення про охорону праці – це велике досягнення правової науки 

трудового права. Однак воно не поширилося в науковій спільноті країн 

капіталістичної системи. В країнах капіталістичної системи науковці 

розробили свої базові поняття й категорії в сфері забезпечення безпеки, 

гігієни праці й охорони здоров’я працівників та управління професійними 

ризиками.  

Понятійний апарат інституту «охорона праці» вітчизняного 

трудового права змінюється у міру того, як активно проводиться робота 

щодо гармонізації національного законодавства з охорони праці із 

відповідними міжнародниими та європейськими стандартами. 

Визначальними в сучасному понятійному апараті інституту охорони 

праці для базового, конституційно закріпленого, багатоаспектного поняття 

«право на безпечні і здорові умови праці» є правові поняття «безпека 

праці», «гігієна праці», «охорона здоров’я працівників», «професійний 

ризик», «виробниче середовище» й ін., однак вони недостатньо досліджені 

вченими з трудового права. 

Держава в особі відповідних органів влади та роботодавці 

зобов’язані усвідомити, що охорона праці повинна забезпечувати не тільки 

фізичне виживання, а й психічне здоров’я і психологічний комфорт. 

Працівники не тільки хочуть працювати в безпечних умовах, вони також 

хочуть мати соціальні гарантії на робочому місці і соціальний захист для 

своїх сімей. Працівники бажають бути переконаними в тому, що вони 

вільні у вираженні своїх думок, захищені від посягань з боку третіх осіб, у 

тому числі від колег по цеху і мати можливість самостійного прийняття 

рішень з життєво важливих питань
 
[80, с. 63–64]. 

Праця людини завжди є потенційно небезпечною [359, с. 55], що 

випливає з амбівалентного характеру науково-технічного прогресу, з яким 

безпосередньо пов’язаний процес людської праці [148, с. 72], а також з 
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аксіоми про потенційну небезпеку, на підставі якої закладені підвалини 

наукової проблеми щодо забезпечення безпеки будь-якої життєдіяльності 

людини, у тому числі трудової [182, с. 9].  

В радянській науці трудового права поняття «безпечні і здорові 

умови праці» визначалося як виробничі фактори, що безпосередньо 

забезпечують споживання (використання) робочої сили (здатності до 

праці) у межах, що дозволяють її нормально відновлювати й розвивати, 

тобто такі фактори, які безпосередньо забезпечують збереження на 

можливо більш тривалий період працездатності робітників і службовців за 

нормальної здатності їх організму до роботи [419, с. 314]. 

Здорові й безпечні умови праці – сукупність факторів трудової 

діяльності, що виключає можливість впливу на роботоздатність і 

працездатність працюючого шкідливих і небезпечних факторів або 

обмежує такий вплив певним рівнем (роботоздатність – здатність 

працюючого в певному темпі, за певний час і з певною якістю виконати 

певний обсяг трудових функцій, необхідних йому для трудової діяльності; 

працездатність – здатність працюючого виконувати функції, необхідні 

йому для трудової діяльності) [363, с. 52–53]. 

Безпечні і здорові умови праці виступають найважливішим 

складником нормальних умов трудової діяльності працівників. Безпечним 

слід вважати такий стан умов праці, за якого для працівників під час 

виконання покладених на них трудових обов’язків створено й реалізовано 

систему організаційних, управлінських і технічних умов для забезпечення 

недопущення випадків виробничого травматизму та професійних 

захворювань. Здоровими умовами праці є ті з них, що відповідають 

соціально-економічним, санітарно-гігієнічним і лікувально-

профілактичним нормам і правилам, які забезпечують збереження 
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фізичного, психічного і соціального благополуччя працівника у процесі 

його трудової діяльності, а також його працездатності [192, с. 174]. 

Поняття «безпечні і здорові умови праці» за змістом вужче за 

поняття «умови праці» й належить до нього як частка до цілого [419, с. 

151].  

Т. А. Коляда розглядає «безпечні умови праці» як умови праці, при 

яких виключено вплив на працюючих у шкідливих і/та небезпечних 

виробничих факторів або рівень їх впливу не перевищує встановлених 

нормативів [165, с. 296–297]. 

Безпечні та здорові умови праці – одне з основних прав людини і 

невід’ємна частина поняття «гідна праця» [190, с. 116]. 

Умови праці – це все, що впливає на робочу силу, на стан 

працездатності людини безпосередньо на робочих місцях в конкретних 

трудових організаціях і трудових колективах [420, с. 151].  

Під умовами праці слід розуміти сукупність «усіх умов, необхідних 

для життя робітника під час праці: простору, повітря, світла, а також усіх 

засобів, що захищають робітника від небезпечних для життя чи шкідливих 

для здоров’я умов процесу виробництва» [210, с. 438]. 

Умови праці – широке поняття, яке охоплює аспекти виробничого 

середовища і соціальної сфери як у процесі праці, так і за його межами. 

Також це поняття охоплює ті моменти, які впливають «на головну 

продуктивну силу» і за своїм характером можуть піддаватися 

регулюванню [340, с. 224]. 

Умови праці розглядаються у трьох аспектах: 1) умови безпеки праці 

(технічні, виробничі умови праці); 2) умови праці із виконання роботи на 

конкретному виробництві (організаційні умови роботи); 3) умови праці, 

відповідно до яких укладено трудовий договір (умови найму) [362, с. 115].  
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Умови праці у вузькому значенні традиційно розглядалися 

переважно з технічного боку і зводилися до додержання норм з техніки 

безпеки та виробничої санітарії. Зауважимо, що перманентне 

удосконалення засобів виробництва об’єктивно призвело до підвищення їх 

ергономічності і безпечності. Слід констатувати, що зумовлена технічною 

недосконалістю машин і механізмів стадія механічних травм, як основна 

проблема безпеки праці, давно пройдена. Акценти з техніки безпеки на 

виробництві тепер зміщуються у бік адаптації умов праці до потреб 

працівника, тобто охорони та гігієни праці на робочому місці. Слід 

визнати, що крім усунення фізичних, хімічних і біологічних небезпек для 

працівників держава повинна водночас зосередитися на таких 

пріоритетних проблемах виробничого життя як організація праці, старіння 

робочої сили, зміни на ринку праці і психологічні проблеми (емоційне 

напруження) професійних комунікаторів [165, с. 298]. 

Свого часу Г. С. Гончарова звертала увагу на те, що інститут 

охорони праці у вузькому значенні включає в себе правові норми, які 

регулюють: конкретну організацію охорони праці на виробництві; 

здійснення системних заходів з індивідуального захисту від виробничих 

ушкоджень та професійних захворювань; охорону праці певних категорій 

осіб, а саме: жінок, неповнолітніх та інвалідів; рогалужена система нагляду 

та контролю за дотриманням і виконанням норм з охорони праці; 

відповідальність працівників за невиконання або неналежне виконання 

норм з охорони праці [70, с. 6–7].  

А. А. Абрамова наголошувала на тому, що право на безпечні і 

здорові умови праці – це одне з основних трудових прав робітників і 

службовців, що забезпечувалося сукупністю норм, передбачених у 

чотирьох главах чинних на той час Основ законодавства СРСР і союзних 

республік про працю від 15 липня 1970 р. (гл. VII «Охорона праці», гл. VIII 
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«Праця жінок», гл. IX «Праця молоді», гл. XIV «Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю») [381, с. 336].  

В. І. Семенков, виходячи із положення ст. 2 зазначених вище Основ, 

в якому саме й закріплювалося право на безпечні і здорові умови праці, 

розглядав зазначене право як елемент правового статусу радянських 

громадян і елемент конкретних трудових правовідносин, а також як право 

працівника вимагати від підприємства в особі адміністрації створення 

безпечних для здоров’я умов праці [366, с. 10].  

С. А. Голощапов під правом на безпечні і здорові умови праці 

розумів закріплене у ст. 42 Конституції СРСР від 7 жовтня 1977 р. 

суб’єктивне право на  охорону здоров’я в процесі праці, яке 

забезпечувалося спеціальними заходами, – розвитком та вдосконаленням 

техніки безпеки та виробничої санітарії, а також загальними заходами – 

проведенням широких профілактичних заходів, особливою турботою про 

здоров’я підлітків, проведенням наукових досліджень, спрямованих на 

профілактику й зниження професійної захворюваності [67, с. 54].  

Н. Б. Болотіна та Г. І. Чанишева ототожнюють право на безпечні й 

здорові умови праці з правами працівників на охорону здоров’я на 

виробництві [37, с. 391].  

І. І. Шамшина розуміє під правом на безпечні і здорові умови праці, 

закріпленим у ст. 43 Конституції України від 28 червня 1996 р., право на 

охорону праці. Зазначене право є загальним суб’єктивним правом 

громадян, безпосередня реалізація якого здійснюється в межах конкретних 

фактичних правовідносин у сфері охорони праці [445, с.18]. 

Структура права на безпечні та здорові умови праці як суб’єктивного 

трудового права працівника розглядається як сукупність правомочностей, 

основними з яких є правомочності на умови праці, що не повинні 

завдавати шкоди здоров’ю працівника, вимагати впровадження сучасних 
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систем управління охороною праці на підприємствах, надання інформації 

про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та 

можливі наслідки їх впливу на здоров’я, активну участь представників 

працівників з охорони праці в розробці та застосуванні попереджувальних 

способів профілактики нещасних випадків та охорони здоров’я на 

підприємствах [190, с. 116]. 

Під сутністю у філософії розуміється те, що складає суть явища, 

процесу, речі, сукупність стійких, постійних характеристик, що 

визначають властивості цих об’єктів. Виходячи з філософського 

визначення сутності та загальних положень теорії права щодо сутності 

права та його властивостей (ознак) [400, с. 92–93], необхідно зазначити 

основні ознаки права на безпечні і здорові умови праці, які характеризують 

його як соціального регулятора відповідних йому суспільних відносин. 

Зокрема, це такі ознаки: а) нормативність (права, які має у своєму 

розпорядженні працівник або роботодавець, у сфері забезпечення 

безпечних і здорових умов праці, не довільні, вони відмірені і визначені 

відповідно до чинних норм законодавства у сфері безпеки, гігієни праці і 

виробничого середовища); б) інтелектуально-вольовий характер (зазначене 

право відображає соціальний компроміс у сфері забезпечення безпечних і 

здорових умов праці на засадах справедливості і розуму, інакше кажучи, 

право робиться розумним і набуває інтелектуального характеру; вольова 

основа зазначеного права полягає в тому, що регулююча дія права 

можлива лише за «участю» свідомості і волі осіб, які реалізують юридичні 

норми); в) забезпеченість можливістю державного примусу (держава, що 

має монополію на здійснення примусу, являє собою необхідний зовнішній 

фактор здійснення й функціонування права на безпечні і здорові умови 

праці); г) формальна визначеність (норми права на безпечні і здорові 
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умови праці закріплюються у Конституції України, у законах України 

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р., «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. та в інших нормативно-

правових актах, включаючи акти підзаконного характеру); д) системність 

(право на безпечні і здорові умови праці – це складне системне утворення, 

у якому норми зазначеного права не відокремлені одна від одної, а 

взаємопов’язані, складають у своїй сукупності певну ієрархічну побудову). 

Зазначені основні характеристики права на безпечні і здорові умови праці і 

складають його сутність, стійке ядро, яке завжди йому притаманне [21, с. 

161–162].  

На конституційному рівні життя, здоров’я і безпека людини 

визначені найвищими соціальними цінностями для суспільства і правової 

держави (ст. 3 Конституції України від 28 червня 1996 р.), закріплено 

право кожного на належні, безпечні і здорові умови праці (ст. 43 

Основного Закону) [171]. 

Умови праці – сукупність факторів виробничого середовища 

і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини 

під час виконання нею трудових обов’язків (п. 5 розд. 1 «Загальні 

положення» [278]). 

Безпечні умови праці – стан умов праці, за якого виключений вплив 

на працівників шкідливих та небезпечних виробничих факторів усунуто 

або їх рівні не преревищують граничнодопустимих значень (п. 5 розділу 1 

«Загальні положення» [278]). 

Шкідливі умови праці – стан умов праці, за якого рівень впливу 

одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового 

процесу перевищує допустимий (п. 5 розділу 1 «Загальні положення» 

[278]). 
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У наказі Міністерства транспорту та зв’язку України від 08.05.2007 

р. № 381 «Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних 

засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України», де 

безпечні умови праці (безпека праці) визначено як стан умов праці, за 

якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників 

усунуто або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує 

гранично допустимих значень [298]. 

Сьогодні в Державних санітарних нормах та правилах «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 

від 08.04.2014 р. передбачено чотири класи умов праці: 1 клас (оптимальні 

умови праці); 2 клас (допустимі умови праці); 3 клас (шкідливі умови 

праці); 4 клас (небезпечні умови праці). Потенційна або пряма загроза 

завдання шкоди здоров’ю працівників за особливого характеру праці не є 

регламентованим фактором виробничого середовища або трудового 

процесу (п. 5 розділу 1 «Загальні положення» [278]). 

У ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні 

права [275] та ст. 3 Європейської соціальної хартії [325], ратифікованих 

нашою державою, передбачений обов’язок України визнавати право 

кожного на умови роботи, що відповідають вимогам безпеки й гігієни. 

У науці трудового права поняття «безпека» віднесено до однієї із 

складових аксіологічної (ціннісної) основи трудового права [248, с. 17], 

запропоновано розглядати як галузевий принцип трудового права  – 

принцип безпеки праці [338, с. 52]. 

Термін «безпека» походить від праслов’янського слова bezpεčьnъ, 

утвореного з прийменника bez (у пер. – за відсутності, крім) та основи 

іменника pεčа (у пер. – турбота, клопоти) [113, с. 163], тобто відсутність 

турбот, клопотів для будь-кого.  



229 
 

  

В енциклопедичному аспекті безпека розглядається як стан 

захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави 

від зовнішньої й внутрішньої загрози [468, с. 47]; як стан, за якого не 

загрожує небезпека, є захист від небезпеки [405, с. 27] та ін.  

Термін «безпека праці» законодавець застосовує у Законі України 

«Про охорону праці» у преамбулі, статтях 19, 20, 23, 25, 32, 33, 35, у Законі 

України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 

2014–2018 роки» від 4 квітня 2013 р. [280], у Законі України «Про 

ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 р.  про 

безпеку й гігієну праці та виробниче середовище» [326] й ін. 

Як вважає Л. П. Амелічева безпека праці – це безпечні і здорові 

умови праці, що створюються роботодавцем шляхом здійснення соціально-

економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та 

лікувально-профілактичних засобів і заходів, забезпечуються системою 

нормативно-правових приписів з метою збереження життя, здоров’я і 

працездатності працюючих [17, с. 85]. 

У юридичній енциклопедії безпека праці визначається як система 

правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних заходів, спрямованих на створення безпечних для здоров’я 

працівників умов праці [469, с. 211]. 

Під впливом комуністичної ідеології, за допомогою технократичного 

підходу або з позицій концепції «абсолютної безпеки» [24, с. 241], метою 

якої було «забезпечити повну безпеку зіткнення працюючого (службовця) 

з виробничим середовищем» [377, с. 121], сформувалася така єдина 

легітимна дефініція поняття «безпека праці», що була закріплена у 

стандарті «ДЕСТ 12.0.002-80. Міждержавний стандарт. Система стандартів 

безпеки праці. Терміни й визначення», затвердженому Державним 
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Комітетом СРСР зі стандартів 30.09.1980: безпека праці – стан умов праці, 

за якого виключений вплив на працюючих небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів)
 
[75].  

Як уже зазначалося вище, ця дефініція базувалася на концепції 

«абсолютної безпеки», про невиправданість якої ще у 1979 р. зазначалося у 

рішенні Федерального Конституційного Суду Німеччини (NJW 1979, с. 

359). Невиправданість суд обґрунтував тим, що виконання вимоги 

абсолютної безпеки призвело б до заборони майже будь-якого 

застосування технології, до зневаги міжлюдських пізнавальних здібностей, 

що є неприпустимим для суспільного розвитку [439, с. 2]. 

Відповідно до Програми діяльності КМУ, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 р. № 695 та схваленої 

Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 р. № 26-VIII, і за 

пропозицією технічного комітету стандартизації ТК 135 «Безпека 

промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» 

(лист від 01.10.2015 р. № 09/15) скасовано чинність в Україні з 16 

листопада 2015 року міждержавного стандарту ГОСТ 12.0.002-80. Отже, 

зазначене єдине визначення поняття «безпека праці», розроблене за часів 

СРСР та передбачене у вказаному стандарті, втратило свою легітимність, 

проте сам термін продовжує активно застосовуватися законодавцем у 

нормотворчості. 

При виділенні в термінологічному ряді інституту охорони праці 

поняття «безпека праці» зазначимо такі риси, які його характеризують. По-

перше, як модельний термін безпека являє собою базову, основну 

конструкцію понятійного апарату і в найзагальнішому вигляді виступає 

основою для подальшого формування конкретних понять. По-друге, 

безпека являє собою стан захищеності будь-якого об’єкта або суб’єкта, 

тобто це статичне явище, що не припускає подальшого розвитку. В цьому 
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випадку стан захищеності важливих інтересів особистості і держави від 

негативних явищ техногенного, природного характеру також передбачає 

підтримку такого рівня захищеності, який є достатнім і необхідним для 

нормального функціонування зазначеного явища. Застосовуючи 

узагальнені характеристики терміна «безпека» до поняття «безпека праці», 

слід виходити також із законодавчо закріпленого терміна «охорона праці», 

який тісно пов’язаний з розглянутої правової категорією. Безпека праці, що 

є складовою частиною системи охорони праці, являє собою також її якісну 

характеристику. По-третє, об’єктом безпеки, тобто тим, на що вона 

спрямована, є життєво важливі інтереси людей, суспільства і держави. 

Метою державної політики в галузі охорони праці є забезпечення 

пріоритету збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової 

діяльності, причому охоронятися має як фізичне, так і психічне здоров’я 

працівників. У зв’язку з поданими положеннями вважаємо за необхідне як 

об’єкт безпеки праці виділити життя і здоров’я працівників. Підтримка 

культури охорони праці в процесі трудової діяльності також є 

найважливішою складовою безпеки праці, за якої право на охорону праці 

дотримується за допомогою активної участі сторін трудових 

правовідносин у забезпеченні безпечного та здорового виробничого 

середовища на основі встановлення й дотримання системи прав, 

обов’язків, гарантій і відповідальності в даній сфері [235, с. 21–22]. 

На думку А. С. Неверової, безпека праці – це відповідний цілям і 

завданням трудового законодавства рівень розвитку системи забезпечення 

життя і здоров’я працівників у процесі здійснення трудової діяльності, за 

якого виключається заподіяння шкоди фізичному та психічному здоров’ю 

працівників, а також підтримується культура охорони праці в процесі 

виробничої діяльності [235, с. 32]. 

Право на безпеку праці, маючи конституційну природу, входить до 
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правового статусу людини, який становить відображення відносин людини 

і держави [27, с. 19]. 

Категорія «безпека роботи (послуги)», яка зустрічається у російській 

енциклопедичній літературі, є наближеною за словосполученням до 

поняття «безпека праці» у зв’язку з тим, що слова «праця» й «робота 

(послуга)» близькі за змістом [107, с. 32]. Під безпекою роботи (послуги) 

розуміється властивість роботи (послуги), яка забезпечує безпеку її 

процесу [468, с. 47].  

Виробнича безпека – система заходів, норм, правил у сфері 

створення й забезпечення здорових і безпечних умов праці працівника у 

процесі його роботи, служби, трудової діяльності.  

Промислова безпека – це стан захищеності життєво важливих 

інтересів особистості і суспільства від аварій на небезпечних виробничих 

об’єктах і наслідків зазначених аварій, тому що останнє включає в себе 

стан захищеності від аварій і наслідків аварій трудових інтересів 

працівників, зайнятих на небезпечних виробничих об’єктах. Одночасно 

промислова безпека включає в себе вимоги, які повинні відповідати 

нормам в сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, охорони 

навколишнього середовища, екологічної безпеки, пожежної безпеки, 

будівництва, що свідчить про наявність характеристик категорії 

«промислова безпека», які не входять в конструкцію «безпека праці» [235, 

с. 22–23]. 

Безпека трудової діяльності – елемент правового поняття 

комплексного характеру «охорона праці», яке визначається через три 

складові – «охорона праці – охорона життя і здоров’я – безпека трудової 

діяльності»; утворення, що містить
 
норми, спрямовані як на охорону життя 

і здоров’я працюючих на виробництві, так і на забезпечення безпеки 
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трудової діяльності у широкому розумінні, включаючи безпеку осіб, що не 

беруть участі в трудовому процесі [177, с. 17].  

Екологічна безпека та безпека праці на виробництві [375] – це 

поняття, яке характеризують такі чинники, як: захищеність працівника на 

робочому місці від шкідливого впливу безпосереднього джерела, що 

створює екологічну небезпеку; дотримання норм гранично допустимих 

викидів в атмосферу, що сприяє безпечному екологічному стану довкілля 

на виробництві й ін.  

У науці трудового права існує думка про існування складної 

багатофакторної категорії «екологічна безпека і безпека праці» та про її 

важливу роль у системі правового механізму національної безпеки [123, с. 

66–67].  

Пропонуємо термін «охорона життя і здоров’я працюючих» 

визначати як систему заходів правового, соціально-економічного, 

організаційно-технічного, наукового, санітарно-гігієнічного, лікувально-

профілактичного, реабілітаційного та іншого характеру з метою 

попередження нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань, забезпечення фізичного і психічного здоров’я кожного 

працівника [222, с. 66]. 

Безпека праці й охорона здоров’я, безпека праці й санітарія у 

правовій науці деяких країн Європи продукуються як комплексні поняття  

[124] [449] [199, с. 27] й ін. 

У міждержавному стандарті ГОСТ 12.0.002-80, який втратив 

чинність, передбачено було багато термінів у системі безпеки праці 

понятійного апарату інституту охорони праці та їх визначень, які й досі 

використовуються в деяких чинних нормативих  актах з охорони праці, 

наприклад, категорія «вимоги безпеки праці».  
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Термін «вимога»: 1. Виражене в рішучій, категоричній формі 

прохання, розпорядження. На першу вимогу. 2. Правило, умова, 

обов’язкові для виконання. Виконання вимог статуту. Вимоги до осіб, що 

складають  іспити. 3. Внутрішні потреби, запити. Людина з високими 

вимогами до себе. 4. Офіційний документ з проханням про видачу чого-

небудь [242, с. 797]. 

Під вимогами безпеки праці розуміються вимоги, встановлені 

законодавчими актами, нормативно-технічною документацією, правилами 

й інструкціями, виконання яких забезпечує безпеку працюючих [75].   

Усталеним у понятійному апараті інституту охорони праці також є 

поняття «техніка безпеки». Техніка безпеки – це система організаційних 

заходів і технічних засобів, що запобігають впливу на працюючих 

небезпечних виробничих факторів [75]. Техніка безпеки являє собою 

«норми, що містять обов’язкові вимоги, яким повинно відповідати 

підприємство в цілому, виробничі приміщення, усі види обладнання і 

технологічні процеси з точки зору безпеки праці» [338, с. 362]. Поняття 

«техніка безпеки» співвідноситься з поняттям «безпека праці» як частина і 

цілим [42, с. 7]. 

Терміном «техніка безпеки» визначають захист цілісності організму 

працівника в анатомічному плані, функцій тканин організму і окремих 

його органів від негативного впливу техніки, різного устаткування, 

інструменту, технологічних процесів та інших технічних засобів і 

предметів праці, якщо вони не відповідають вимогам охорони праці [222, 

с. 58–59]. 

У зазначеному ГОСТ 12.0.002-80 були передбачені визначення ще 

двох важливих категорій у понятійному апараті інституту охорони праці: 

1) небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на 

працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового 
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різкого погіршення здоров’я; 2) шкідливий виробничий фактор – 

виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах 

призводить до захворювання або зниження працездатності [75]. 

Детальна класифікація небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів на фізичні, хімічні, біологічні й психофізіологічні різновиди за 

природою впливу на працюючого, передбачається у ще одному 

основоположному стандарті «ДЕСТ 12.0.003.-74. Міждержавний стандарт. 

Система стандартів безпеки праці. Небезпечні та шкідливі виробничі 

фактори. Класифікація» [76]. Зазначена класифікація потребувала внесення 

негайних змін у зв’язку з появою значної кількості нових небезпечних 

виробничих факторів [176, с. 15]. Цей стандарт втрачає свою чинність, 

оскільки основний міждержавний стандарт ДЕСТ 12.0.002-80 скасовано. 

ДЕСТ 12.0.002-80 передбачав визначення допустимих і безпечних 

рівнів небезпеки таких, як: «гранично допустима концентрація шкідливих 

речовин у повітрі робочої зони», «гранично допустимий рівень 

виробничого фактора», «орієнтовний безпечний рівень впливу шкідливих 

речовин», «безпека виробничого обладнання», «безпека виробничого 

процесу», «безпечна зона» й ін., які також потребують перегляду [75]. 

Зараз у Державних санітарних нормах та правилах «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 

від 8 квітня 2014 р. передбачаються два види виробничих факторів, такі як: 

небезпечні та шкідливі. У свою чергу шкідливі виробничі  фактори 

поділяються на: фізичні, хімічні, біологічні та фактори трудового процесу 

(важкість (тяжкість), напруженість праці) (п. 5 розд. 1 «Загальні 

положення» [278]). 

Небезпечний виробничий фактор – фактор середовища і трудового 

процесу, що може бути причиною гострого захворювання (отруєння), 
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раптового різкого погіршення здоров’я або смерті (п. 5 розд. 1 «Загальні 

положення» зазначеного наказу [278]).  

Шкідливий виробничий фактор – фактор середовища або трудового 

процесу, вплив  якого на працівника за певних умов (інтенсивність, 

тривалість дії тощо) може спричинити професійно або виробничо 

обумовлене захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, 

підвищення чистоти соматичних та інфекційних захворювань, призвести 

до порушення здоров’я як працівника, так і його нащадків (п. 5 розд. 1 

«Загальні положення» [278]). 

У Державних санітарних нормах та правилах «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 

від 8 квітня 2014 р. передбачені визначення, які необхідні для оцінки 

професійного ризику такі, як: «гігієнічний норматив», «гранично 

допустима концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони», 

«гранично допустима максимальна разова концентрація шкідливої 

речовини у повітрі робочої зони», «гранично допустима середньозмінна 

концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони». 

У спеціальній юридичній літературі пропонується замінити поняття 

«шкідливий виробничий фактор» на «шкідливий фактор робочого 

середовища і трудового процесу» і викласти дефініцію поняття в такій 

редакції: «шкідливий фактор робочого середовища і трудового процесу – 

це фактор робочого середовища і трудового процесу, вплив якого на 

працівника може привести до професійного захворювання або негативного 

впливу на здоров’я його нащадків»; замінити поняття «небезпечний 

виробничий фактор» на «небезпечний фактор робочого середовища і 

трудового процесу»і викласти дефініцію поняття в такій редакції: 

«небезпечний фактор робочого середовища і трудового процесу – це 
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фактор робочого середовища і трудового процесу, який може привести до 

травми або іншого різкого погіршення здоров’я, смерті» [138, с. 5]. 

До понятійного апарату інституту «охорона праці» нещодавно 

увійшло поняття ризику, на який наражається працівник у процесі 

трудової діяльності. Такий ризик у спеціальній юридичній літературі 

називається по-різному: «гра випадку» [248, с. 94], «професійний ризик» 

[82] й ін.  

Перш за все зауважимо, що професійному ризику присвячена  

Конвенція МОП № 148 «Про захист працюючих від професійного ризику, 

викликаного забрудненням повітря, шумом і вібрацією на робочих місцях» 

від 1 червня 1977 р., ратифікована СРСР 03.06.1989 р. [309]. Так, у ст. 4 

зазначеної Конвенції зауважується, що кожна держава, в тому числі й 

Україна, яка ратифікувала цю Конвенцію, повинна вживати заходів, 

спрямованих на попередження й обмеження професійних ризиків, що 

викликані забрудненням повітря, шумом і вібрацією на робочих місцях, а 

також на захист працюючих від цих ризиків. У ст. 11 вказаної Конвенції 

зазначено, що стан здоров’я працюючих, які були уражені або можуть 

уразитися професійним ризиком, що викликається забрудненням повітря, 

шумом або вібрацією, контролюється через відповідні проміжки часу на 

умовах і обставинах, що визначаються компетентними органами влади. 

Зазначений контроль передбачає безоплатний попередній медичний огляд 

перед прийняттям на роботу та періодичні огляди, згідно з тим, як це 

визначено компетентним органом влади. Відповідно до ст. 12 цієї 

Конвенції компетентним органом влади на встановлених умовах 

дозволяється або забороняється застосування процесів, механізмів і 

обладнання, які наражають працюючих на професійні ризики внаслідок 

забруднення повітря, шуму й вібрації на робочих місцях. Відповідно до ст. 

13 цієї Конвенції передбачається, що всі зацікавлені особи (нсамперед 
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працюючі і роботодавці) повинні отримувати достатню й відповідну 

інформацію про потенційні професійні ризики на робочих місцях 

унаслідок забруднення, шуму і вібрації, а також забезпечуватися 

достатніми і відповідними інструкціями, що стосуються засобів 

попередження та обмеження цих ризиків, а також захисту від них й ін. У 

ст. 2 цієї Конвенції зазначаються три категорії професійного ризику 

залежно від відповідних обставин, що обумовлюють його вияви, а саме: 

від забруднення повітря, шуму та вібрації. До того ж у ст. 13 цієї Конвенції 

передбачено певний різновид професійного ризику – потенційний 

професійний ризик. 

Термін «професійний ризик» застосовується роботодавцем у Законі 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

18 вересня 1999 р. № 1105–XIV [277]. Так, відповідно до ст. 9 цього Закону 

закріплено зобов’язання Фонду соціального страхування  вести облік 

показників для визначення класу професійного ризику виробництва. 

Проте, самого визначення поняття «професійний ризик» у цьому Законі не 

надається.  

Відповідно до Порядку визначення класу професійного ризику 

виробництва за видами економічної діяльності [296] від 8 лютого 2012 р. 

№ 237 передбачається 67 класів такого ризику. 

МОП та Всесвітня організація охорони здоров’я виокремлюють 

понад 150 класів професійних ризиків і приблизно  тисячу їх видів, що 

становлять реальну небезпеку для двох тисяч різних професій. Ця 

класифікація є неповною, оскільки охоплює лише окремі аспекти безпеки 

та гігієни праці [165, с. 297].  

При забезпеченні безпечного виробничого середовища відповідно до 

положень Конвенції про безпеку та охорону праці 1981 р. (№ 155) 

створюються всі необхідні умови для запобігання поширенню ВІЛ на 
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робочому місці, що є одним із напрямів діяльності МОП у сфері охорони 

праці [97]. Зусилля зі створення здорового та безпечного виробничого 

середовища включають заходи, зокрема, щодо запобігання та усунення 

ризику інфікування ВІЛ. Сюди належить також створення такої 

обстановки, яка забезпечує оптимальний фізичний і розумовий стан 

працівників і адаптацію умов праці до їхніх можливостей. Стосовно стану 

їх фізичного та психологічного здоров’я це може означати прийняття, в 

розумних межах, заходів з метою створити можливості для працівників із 

захворюваннями, пов’язаними зі СНІДом. Як зазначається, ВІЛ / СНІД – це 

проблема робочого місця, і слід ставитися до неї як до будь-якого іншого 

серйозного захворювання або порушення стану здоров’я в умовах 

виробництва. Це необхідно не тільки через вплив епідемії на працівників, а 

й тому, що робоче місце покликане відігравати певну роль у спільній 

боротьбі з поширенням епідемії і її наслідками [358, с. 6]. 

В наказі Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 

248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 

[278] й ін. передбачається визначення професійного ризику, механізм його 

оцінки з урахуванням експозиції останніх показників стану здоров’я і 

втрати працездатності працівників й ін. Так, під професійним ризиком 

розуміється величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров’я з 

урахуванням тяжкості наслідків внаслідок несприятливого впливу впливу 

факторів виробничого середовища і трудового процесу (п. 5 розд. 1 

«Загальні положення» зазначеного наказу [278]). 

Вчені трудового права не всі застосовують легітимний термін 

«професійний ризик», однак, проте досліджується саме це поняття. Так, 

О. В. Смирнов висловлює думку, що обслуговування техніки на 



240 
 

  

виробництві завжди пов’язано з ризиком для життя та здоров’я  

працюючого [378, с. 161–162]. Б. С. Стичинський, В.Г. Ротань, І. В. Зуб  

зауважують про підвищений ризик для здоров’я на певних роботах, що 

зумовлює особливості правового регулювання трудових відносин на цих 

роботах [392, с. 95] й ін. З. Я. Козак вивчає ранжування на класи 

професійного ризику галузей економіки та видів робіт як основу 

корегування розміру страхового внеску у соціальному страхуванні від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і 

залежність підвищення класу професійного ризику від зростання ризику 

настання нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві 

[416, с. 404]. І. І. Шамшина зауважує, що ризик притаманний небезпечним 

і шкідливим роботам, порівнює ризик опинитися жертвою нещасного 

випадку на виробництві й професійного захворювання в Україні із 

аналогічними ризиками інших розвинутих країн [445, с. 73–127].  

Професійні захворювання є різновидом соціального професійного 

ризику. Вони завжди розглядалися як самостійний вид таких ризиків. На 

відміну від нещасних випадків, вони складають окрему групу соціальних 

ризиків. Серед професійних ризиків професійне захворювання є дуже 

небезпечним. Його не одразу можна розпізнати, на відміну від виробничих 

травм, що виникають раптово, з явно вираженим ушкодженням здоров’я, і 

цей факт стає очевидним для оточуючих [145, с. 24]. 

Будь-яка безпека, так само як і небезпека, існують не трансцендентно 

[198, с. 83].  

Небезпека не може розглядатись як щось окреме, відірване, 

абсолютне та апріорне. Її дуальність з безпекою є іманентною, саме тому 

безпека завжди має розглядатися разом з небезпекою  [198, с. 95].  

Небезпека розглядається як процеси, явища, предмети, що 

здійснюють негативний вплив на життя й здоров’я людини [182, с. 9]; як 
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невід’ємна властивість будь-якого технологічного процесу, пов’язаного з 

виробленням, перетворенням, споживанням та збереженням теплової, 

механічної, електричної, хімічної, ядерної та інших видів енергії [29, с. 52] 

та ін. 

Поняття «небезпека для здоров’я працюючого», «носій небезпеки» 

досліджувалося класиками  марксизму [210, с. 458], в радянській та 

сучасній науці трудового права [67, с. 68]. 

Захист організму працюючого, охорона його здоров’я залежить, 

насамперед, від безпеки дій працівника, його рухів у процесі праці, від 

правильної організації самої трудової діяльності із знаряддям праці [67, с. 

52].  

Шкідливий і небезпечний вплив на людину справляє цілий ряд 

предметів праці. Носіями небезпеки стають суто природні предмети праці: 

ліс, якщо не дотримуватись правил безпеки під час його заготівлі, уранові, 

мідні, свинцеві руди й ін. У період науково-технічного прогресу, 

предметами праці все більше стають не суто природні, а такі, на які вже 

людина впливала, видозмінювала їх й котрі несуть у собі будь-які 

небезпеки й шкідливості для людини (різні полімери, ізотопи, отрути, 

хімікати й ін.) [67, с. 53]. 

Кожен з видів засобів праці може також містити в собі небезпечні й 

шкідливі для здоров’я працюючого фактори. До них належать: по-перше, 

механічні засоби, тобто машини, обладнання, інструмент й інші знаряддя 

виробництва; по-друге, посудини, труби, резервуари, апарати оптичного 

виробництва; по-третє, всі матеріальні умови, без яких взагалі не може 

здійснюватися процес праці – земля, створена природою, а також робочі 

споруди, канали, дороги й ін., тобто такого роду засоби праці, які 

попередньо піддавалися переробці у процесі праці [210, с. 191].  

До засобів праці стали відноситися якісно нові їх елементи, які 
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розвинулися у XX ст. Це – енергетично-силова система, транспортна 

система, контрольно-вимірювальна система виробництва, кібернетична, 

лічильно-обчислювальна техніка [39, с. 6–7] й ін. 

Внутрішні небезпеки пов’язані з антагонізмами, що містяться у самій 

структурі особистості працюючого. Це різного роду дефекти органів чуття, 

недостатність знань і виховання. Вони виявляються через негативне 

ставлення, пасивність працюючого до вимог безпеки праці [455, с. 37].  

У спеціальній юридичній літературі радянського періоду надавалася 

загальна характеристика видам небезпек на базі стандартів ССБП [148, с. 

35–36].  

У зазначеній літературі ж сучасного періоду поняття «небезпека» 

характеризується в аспекті небезпеки підприємств, що здійснюють різні 

види небезпечної діяльності. Небезпека на таких підприємствах має 

комплексний характер (тобто може існувати вірогідність і вибуху, і 

пожежі, і пошкодження здоров’я в наслідок загазованості – наприклад, 

шахти) й ця небезпека залежить не лише від наявності небезпечних 

речовин на підприємстві [445, с. 157–158].  

Об’єктом небезпеки можуть бути різноманітні обставини, чинники, 

системи, за винятком людини [198, с. 84], об’єктом небезпеки у процесі 

праці буде виступати цех, дільниця, технологічне обладнання й ін. [17, с. 

42] 

Суб’єктом небезпеки (джерелом небезпеки – потенційною 

можливістю порушення функціонування та розвитку об’єкта) [198, с. 186] 

у процесі праці є джерела енергії (руху) виробничих процесів (машини, 

механізми, об’єкти, що рухаються, й ін.) й особистісне джерело – сама 

людина [455, с. 37], адже саме несанкціонований або некерований вихід 

енергії, накопиченої в обладнанні, в речовинах, безпосередньо в самих 
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працюючих або у виробничому середовищі, може призвести в певних 

умовах до загибелі або погіршення стану здоров’я [29, с. 52] та ін.  

Наказом Держстандарту України від 26.03.1999 р. № 164 введений в 

дію з 01.01.2000 «ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення 

основних понять» [100] передбачені терміни та їх визначення в галузі 

охорони такі, як: 

охорона праці – система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і 

працездатності людини в процесі праці; 

безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати 

шкоди; 

рівень безпеки – оцінка безпеки посиланням на прийнятий ризик; 

ризик – імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості; 

виробничий ризик – імовірність ушкодження здоров’я працівника під 

час виконання ним трудових обов’язків, що обумовлена ступенем 

шкідливості та (або) небезпечності умов праці та науково-технічним 

станом виробництва; 

недопустимий ризик – ризик, якого сучасний рівень розвитку науки, 

техніки й технології дозволяє уникнути; 

шкода – фізичне ушкодження і (або) збитки, заподіяні здоров’ю 

людей і (або) майну чи навколишньому середовищу; 

промислова безпека – безпека від аварій на виробничих об’єктах і 

наслідків цих аварій; 

небезпека – потенційне джерело шкоди; 

промислова продукція підвищеної небезпеки – машини, механізми, 

обладнання, технічні системи (комплекси), інші технічні засоби праці, що 

характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, 
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пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю чи майну або 

довкіллю; 

безпечність промислової продукції – властивість виробничого 

процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в 

умовах, установлених нормативною документацією; 

безпечність виробничого процесу – властивість виробничого процесу 

відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, 

установлених нормативною документацією; 

безпечність виробничого обладнання – властивість виробничого 

обладнання відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу 

(демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною 

документацією; 

безпечні умови праці; безпека праці – стан умов праці, за якого вплив 

на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунуто, або 

вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує гранично 

допустимих значень; 

вимоги безпеки (праці) – вимоги, встановлені актами законодавства, 

нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, 

виконання яких забезпечує безпечні умови праці та регламентує поведінку 

працівника; 

небезпечний (виробничий) чинник – виробничий чинник, вплив 

якого на праців ника в певних умовах призводить до травм, гострого 

отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров’я або до смерті; 

шкідливий (виробничий) чинник виробничий чинник, вплив якого за 

певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності і 

(або) негативного впливу на здоров’я нащадків. залежно від кількісної 

характеристики (рівня, концентрації тощо) і тривалості впливу шкідливий 

виробничий чинник може стати небезпечним; 
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професійна небезпека; шкідливість –  небезпека, яка може виникнути 

під час виконування роботи та призвести до травми, хвороби або смерті; 

умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і 

трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під 

час виконування нею трудових обов’язків; 

виробниче середовище – сукупність фізичних, хімічних, біологічних, 

соціальних та інших чинників, що діють на людину під час виконування 

нею трудових обов’язків; 

небезпечна зона – простір, у якому можлива дія на працівника 

небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинника; 

категорія робіт – розмежування робіт за тяжкістю праці, 

напруженістю, ступенем професійної небезпеки (шкідливості) ; 

здоров’я – стан фізичного та психічного благополуччя людини, в 

тому числі відсутність хвороб і фізичних вад; 

охорона здоров’я працівників – комплекс заходів, спрямованих на 

збереження здоров’я працівників з урахуван ням категорії виконуваних 

робіт та виробничого середовища; 

виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і 

санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих 

виробничих чинників на працівників; 

гігієна праці – галузь практичної і наукової діяльності, що вивчає 

стан здоров’я працівників у його обумовленості умовами праці і на цій 

основі обґрунтовує заходи і засоби щодо збереження і зміцнення здоров’я 

працівників, профілактики несприятливого впливу умов праці; 

гігієнічна характеристика умов праці – визначення і оцінка стану 

умов праці (робочого місця, виробничого середовища, трудового процесу) 

щодо відповідності їх державним санітарним нормам, правилам, 

гігієнічним нормативам; 
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гігієнічні вимоги – комплекс вимог до об’єкта дослідження, які 

унеможливлюють  прояви   його  шкідливого впливу на здоров’я людини 

та навколишнє середовище й інші категорії. 

З 1 січня 1996 р. діє стандарт «ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та 

визначення основних понять» [101], у якому надані такі визначення, які 

належать до понятійного апарату охорони праці: 

гігієна – розділ медицини, який вивчає вплив чинників 

навколишнього середовища на здоров’я людини, її працездатність та 

тривалість життя, розробляє нормативи, вимоги та санітарні заходи, 

спрямовані на оздоровлення населених місць, умов життя та діяльності 

людини; 

гігієна праці – комплекс заходів і засобів щодо збереження  здоров’я 

працівників, профілактики несприятливого діяння виробничого 

середовища й трудового процесу. 

ДСТУ OHSAS 18001:2010 – Системи управління гігієною та 

безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT) [282], що набув 

чинності з 1 листопада 2011 р., й ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи 

управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання 

вимог OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT), що набув чинності з 1 

січня 2016 р. [324] передбачають такі терміни та визначення: 

прийнятний ризик (acceptable risk) – ризик, знижений до рівня, 

який організація може допустити, враховуючи свої правові зобов’язання та 

власну політику у сфері ГіБП; 

небезпека; небезпечний чинник (hazard) – джерело, ситуація або дія, 

які потенційно можуть завдати шкоди людині чи призвести до погіршення 

здоров’я, або їх комбінація; 

ідентифікація небезпеки (hazard identification) – процес 

розпізнавання наявності небезпеки та визначення її характеристик; 
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погіршення здоров’я (ill health) – ідентифікований несприятливий 

фізичний або розумовий стан, що виникає та/чи погіршується внаслідок 

трудової діяльності та/чи ситуації, пов’язаних з роботою;  

інцидент (incident) – подія(ї), пов’язана(і) з роботою, за 

результатами якої(их) трапилась або могла трапитися травма чи 

погіршення здоров’я (3.8) (будь-якого ступеня) (1) нещасний випадок — 

інцидент, що призводить до травми, погіршення здоров’я чи до смерті; (2) 

інцидент, унаслідок якого не трапляється травми, погіршання здоров’я чи 

смерті, може також вважатися випадком, небезпечним положенням або 

ризикованою ситуацією; (3) надзвичайна ситуація є особливим видом 

інциденту; 

зацікавлена сторона (interested party) – особа чи група осіб як на 

робочому місці, так і поза ним, яка впливає на характеристики ГіБП 

організації чи відчуває вплив від неї 

невідповідність (nonconformity) – невиконання вимоги 

(застосовуваних робочих стандартів, практик, процедур, правових вимог 

тощо; вимог системи управління ГіБП); 

гігієна та безпека праці (ГіБП) (occupational health and safety 

(OH&S)) – умови та чинники, що впливають або здатні впливати на 

здоров’я та безпеку працівників, тимчасових працівників, персоналу 

підрядника, відвідувачів та будь-яких інших осіб на робочому місці (до 

організації може бути застосовано правові вимоги щодо гігієни та безпеки 

праці стосовно осіб, які не перебувають безпосередньо на робочому місці, 

або тих осіб, на яких впливають дії, виконувані на робочому місці); 

система управління ГіБП (OH&S management system) – частина 

загальної системи управління організації, яку використовують, щоб 

розробити та запровадити її політику в сфері ГіБП і управляти ризиками 

ГіБП (1. система управління — сукупність взаємопов’язаних елементів, 
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використовуваних, щоб визначити політику й цілі та досягти цих цілей; 2. 

система управління охоплює організаційну структуру, діяльність з 

планування, обов’язки, процедури, процеси та ресурси);  

ризик (risk) поєднання ймовірності виникнення небезпечної події чи 

впливу(-ів) та істотності травми чи погіршання здоров’я (3.8), які може 

бути зумовлено такою подією чи впливом(-ами);  

оцінювання ризику (risk assessment) – процес оцінювання ризику, 

що виникає від небезпеки, з урахуванням адекватності наявних засобів 

управління та прийняття рішення стосовно прийнятності чи 

неприйнятності ризику; 

робоче місце (workplace) – будь-який фізичний простір, у якому 

діяльність, пов’язана з роботою, перебуває під управлінням організації 

(визначаючи те, що є робочим місцем, організація повинна враховувати 

вплив ГіБП на персонал, який, наприклад, подорожує чи переміщується 

(автомобілем, літаком, на суднах чи поїздом), працює на території) й ін. 

[282]. 

Звертаючись до закордонного досвіду, охорона праці за 

законодавством США є встановлення певних умов, проведення заходів, а 

також застосування засобів, способів, прийомів або процесів, необхідних 

для забезпечення безпечних і здорових умов праці та робочого місця [235, 

с. 28]. 

Використання термінів «охорона праці» та «безпека, гігієна і 

виробниче середовище» при характеристиці міжнародних трудових 

стандартів передбачає певну синонімічність [235, с. 27]. 
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Висновки до розділу 2 

1. Враховуючи комплексні засади в царині  охорони праці й 

встановлення належних, безпечних і здорових умов праці, слід визначити 

алгоритм розвитку й вдосконалення законодавства який повинен врахувати 

організаційні, економічні, ергономічні, соціальні, психологічні, технічні й 

технологічні, правові, управлінські та інших складові у сфері охорони 

праці. При цьому усі складові повинні мати системний характер, знайти 

своє відбиття в трудовому законодавств України у науково-обґрунтованій 

сукупності та взаємозв’язку на підставі врахуванні приватних та публічних 

інтересів. 

2. Охорона праці, працюючих в умовах інтенсивного переозброєння 

виробництва на базі комплексної автоматизації та механізації, може бути 

забезпечена лише за всебічного врахування можливостей людини в 

трудовому процесі. В правильному розв’язанні цих завдань істотну роль 

відіграє ергономіка. Ергономіка вивчає проблеми оптимального розподілу 

й узгодження функцій між людиною і машиною, обумовлює оптимальні 

вимоги до засобів і умов діяльності, розробляє методи їх урахування при 

створенні і експлуатації техніки. Раціональне поєднання можливостей 

людини і характеристик машини та відповідний розподіл функцій 

усередині системи істотно підвищують її ефективність і обумовлюють 

оптимальне використання людиною технічних засобів у відповідності з їх 

призначенням. 

3. Соціальне значення організаційно-правових форм охорони праці 

полягає в безпосередньому сприянні зростанню ефективності суспільного 

виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов 

праці, підвищення його безпеки, зниження виробничого травматизму і 

захворюваності, а також: в збереженні трудових ресурсів країни через 
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поліпшення стану здоров’я працюючих і збільшення середньої тривалості 

їх життя шляхом створення безпечних умов праці, що також 

супроводжується збільшенням виробничого стажу працюють при їх 

високої трудової активності; в підвищенні професійного рівня працюючих, 

внаслідок зростання кваліфікації і майстерності у зв’язку зі збільшенням 

виробничого стажу; в раціоналізації умов праці, попередження 

передчасного стомлення працівників, запровадження оптимальних 

режимів праці і відпочинку та інших заходів на підприємствах, що в свою 

чергу сприяє зростанню продуктивності праці і збільшення ефективного 

використання робочого часу. Крім того: сприяють збільшенню сукупного 

національного продукту за рахунок поліпшення зазначених вище 

показників і складових їх компонентів; сприяють гуманізації праці, його 

полегшення. 

4. До змісту інституту «охорона праці» входять такі групи норм: 

1) правила з охорони праці та виробничої санітарії, які будучи одночасно 

технічними нормами не втрачають своєї правової природи, оскільки 

являють собою встановлені державою, формально визначені, 

неперсоніфіковані загальнообов’язкові правила безпечного виконання 

робіт; 2) норми, що встановлюють права і обов’язки роботодавця і 

працівника з питань безпеки виробництва та праці, оскільки правове 

регулювання завжди передбачає чітке закріплення обов’язків і прав сторін 

правовідносини з цих питань; 3) норми, що регулюють ретельне 

планування та організацію роботи з охорони праці, так як для ефективної 

дії правових норм, що встановлюють зміст певної діяльності, необхідно 

правове закріплення порядку здійснення заходів щодо охорони праці, 

тобто  конкретного механізму реалізації цієї діяльності; 4) спеціальні 

норми з охорони праці й безпечних умов осіб, які працюють у важких, 

шкідливих і небезпечних виробничих умовах, оскільки з об’єктивних 
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причин в Україні знаходиться безліч виробничих об’єктів, які 

використовують працю сотень тисяч працівників, умови роботи на яких з 

повною підставою можуть бути віднесені до тяжких, шкідливих або 

небезпечних. 

5. «Безпека трудової діяльності» – елемент правового поняття 

комплексного характеру «охорона праці», яке визначається через три 

складові – «охорона праці – охорона життя і здоров’я – безпека трудової 

діяльності»; утворення, що містить норми, спрямовані як на охорону життя 

і здоров’я працюючих на виробництві, так і на забезпечення безпеки 

трудової діяльності у широкому розумінні, включаючи безпеку осіб, що не 

приймають участі в трудовому процесі. 
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РОЗДІЛ 3.  

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ  

 

3.1. Сучасне законодавство з охорони праці: особливості й 

проблеми систематизації, його наближення до міжнародних та 

європейських стандартів у сфері професійної безпеки, гігієни праці. 

Ідея про необхідність державно-правового регулювання економічних 

відносин, інших суспільних процесів сьогодні вже майже не має опонентів. 

Основні дискусії тривають головним чином щодо форм і методів такого 

регулювання, механізму правового регулювання. Як слушно 

наголошується в юридичній літературі, поняття правового регулювання, 

його механізму в теорії правознавства унаслідок своєї важливості являє 

собою методологічну категорію, яка забезпечує філософсько зорієнтоване 

бачення таких явищ правової дійсності, як юридичні норми, юридичні 

відносини, юридичні акти реалізації права і обов’язків тощо, що є 

складовими юридичного впливу на суспільні відносини [10, с. 150–151] [8, 

с. 364–365]. Необхідно заначити, що будь-яке зростання економіки 

неможливе без плідної праці працівників, які створюють матеріальні й 

духовні цінності в суспільстві, формують валовий внутрішній продукт, 

розробляють новітні технології та інноваційні шляхи розвитку людства 

тощо. А встановлення правового механізму неможливе без визначення 

методологічних та практичних засад охорони праці. В цьому сенсі 

В. С. Венедіктов наводить переконливі аргументи? що способи, які 

визначають коло гарантій стосовно реальної можливості реалізації 

конституційного права на працю й н абезпечні умови праці, значною 
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мірою характеризують рівень розвитку суспільства. Тому що праця – це 

необхідна умова життя людини і суспільства  [50, с.7]. 

Процес сучасної законотворчості багато в чому має хаотичний, 

некомплексний характер, взаємна неузгодженість правових норм між 

собою стає швидше системою, а не прикрим винятком [127, с. 330]. 

Особливо  це стосується питань врегулювання охорони праці. 

У сучасних умовах глибокі якісні зміни відбуваються як в 

об’єктивних суспільних відносинах, що є предметом правового 

регулювання, так і в нормативно-ціннісних сферах суспільної та 

індивідуальної правосвідомості. Ці складні, часто суперечливі 

перетворення потребують серйозного та глибокого їх вивчення, вимагають 

реформування самого процесу правопізнання. По суті ми переживаємо 

епоху, аналогічну класичній епосі європейського Відродження. На наших 

очах формується  нова правова дійсність, звільнена від міфів та догм, 

однак ще належним чином науково не пізнана, не повною мірою повернута 

на благо Людині. Нині вже остаточно стала очевидною безпідставність, 

навіть безглуздість багатьох старих стереотитипів та моделей, що були 

основними протягом багатьох попередніх десятків років. Їх подальше 

застосування не сприяє всебічному розумінню суті здійснюваних 

трансформацій, що відбуваються нині в нормативних та ціннісних сферах 

суспільного буття [250, c. 4].  

Глобалізація значно впливає на взаємодію міжнародних і 

національних правових систем. Сьогодні жодна держава не взмозі існувати 

без постіійної взаємодії з міжнародно-правовою системою. Регулюючий 

вплив міжнародно-правових норм поступово все глибше пронизує сферу 

внутрішньодержавних відносин, у тому числі і сферу охорони праці. 

У науковій літературі виділено два основних способи зближення 

національного та міжнародного права. Перший спосіб впливу міжнародних 



254 
 

  

правових актів на внутрішнє законодавство грунтується на теорії 

трансформації, згідно з якою після того як держава бере на себе 

зобов’язання за міжнародним договором, цей договір стає складовою 

частиною внутрішнього права. Прийняття внутрішнього трудового 

законодавства з урахуванням міжнародних актів – другий спосіб 

зближення національного та міжнародного законодавства [235, с. 162].  

Серед проблем стосовно недостатньої ефективності законодавства у 

сфері безпеки праці у якісному вимірі можна зазначити такі. По-перше, 

нестабільність або динамічність законодавства (внесення численних змін у 

законодавство України у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища говорить про безсистемне, «косметичне» його вдосконалення, 

що не відповідає вимогам якості європейських стандартів. Сьогодні багато 

науковців-правознавців і фахівців-практиків вважають, що нова редакція 

Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 р. відповідає 

лише вимогам перехідного періоду розвитку України, початковим етапам 

адаптації національного законодавства із європейськими стандартами, 

зокрема, у сфері безпеки праці. По-друге, недосконалість змісту й форми 

законодавчих актів (нечіткість формулювань статей законодавчих актів, 

відсутність легальних визначень понять у них, більшість нормативно-

правових актів з безпеки і гігієни праці базуються на положеннях 

формально-технократичної концепції «абсолютної безпеки»). По-третє, 

недостатність упорядкованості та узгодженості законодавчих актів між 

собою й ін. (регламентація відносин щодо забезпечення безпечних і 

здорових умов праці на сьогодні здійснюється на підставі виокремленої 

сукупності норм законодавчих актів різних за своєю формою і галузевою 

приналежністю; зазначеній сукупності норм поряд із її важливим, 

позитивним змістом бракує логічності, системності і завершеності у 

регулюванні зазначених відносин, ці норми розпорошені у численному 
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нормативному масиві і не продукують сучасних, ефективних важелів та 

механізмів забезпечення безпеки праці). По-четверте, некорисність деяких 

правових норм – особливо тих, що дорівнюють за відповідальністю усіх 

роботодавців, які належать і до малого, і до середнього, і до великого 

підприємництва) [19, с. 107–109].  

Сьогодні в Україні створено досить розгалужену нормативну базу 

у сфері охорони праці. Однак їй притаманні певні недоліки. Так, 

відносини в сфері охорони праці регламентують два комплексних 

закони: Закон України «Про охорону праці» та КЗпП України. Це 

породжує проблему розпорошеності та подвійності законодавства, а 

також знижує значення КЗпП України як основного нормативно-правового 

акта в системі трудового законодавства. Крім цього, нормативна база у 

сфері охорони праці дещо застаріла та має  невпорядкований вигляд. Як 

відомо, кількість нормативно-правових актів, яку зафіксував Державний 

реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, перевищила дві 

тисячі. Це, безумовно, є однією з причин того, що підприємства, особливо 

ті, що організували багатогалузеве виробництво, не виконують більшість із 

цих норм, правил та стандартів, бо розібратися в них зовсім не є можливим 

[136, с. 3].  

Однією з останніх тенденцій в удосконаленні норм про охорону 

праці в сучасних, виходячи з міжнародних правових стандартів з охорони 

праці, є введення в понятійний апарат інституту охорони праці термінів 

«професійний ризик», «управління професійними ризиками» [235, с. 163].  

Важливою віхою в сфері охорони праці України стала ратифікація у 

другому десятилітті XXI ст. багатьох важливих Конвенцій МОП у сфері 

охорони праці  (безпеки та гігієни праці): № 155 «Про безпеку й гігієну 

праці та виробниче середовище» [326], 161 «Про служби гігієни праці» 

[327],174 «Про запобігання великим промислових аваріям»
 
[328] й ін. 
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Ратифікацією цих актів у державі вперше демонструється на загал 

концепція безпеки й гігієни праці, що грунтується на циклічному процесі 

розробки, розвитку й перегляду політики в галузі охорони праці замість 

простого викладення точних юридичних обов’язків [83, c. 486-487]. 

Відповідно до положень розд. II (Щодо принципів національної  

політики) Конвенції МОП № 155 «Про безпеку й гігієну праці та 

виробниче середовище» держави – члени МОП беруть на себе 

зобов’язання розроблювати, здійснювати й періодично переглядати 

узгоджену національну політику в галузі безпеки праці, гігієни праці й 

виробничого середовища; розроблювати відповідні нормативні акти з 

безпеки та гігієни праці; здійснювати необхідні заходи, як на 

національному рівні, так і на рівні підприємства; здійснювати моніторинг 

певних аспектів безпечної організації праці, зокрема особливості 

проектування приміщень, використання захисних засобів та пристроїв, а 

також застосовувати рекомендовані заходи щодо зниження рівня 

небезпеки [326]. 

При ратифікації Конвенції № 155 Україною у супроводжувальних 

документах зауважувалося, що необхідність ратифікації зазначеної 

Конвенції зумовлена прагненням України стати асоційованим членом ЄС, 

з подальшою перспективою набуття повноправного членства в цій 

структурі. Важливою умовою на цьому шляху є зміцнення економічних та 

політичних зв’язків між Україною та Європейським Союзом, що полягає у 

наближенні існуючого і майбутнього законодавства України із 

законодавством Співтовариства. Необхідність ратифікації цієї Конвенції 

спрямована  на необхідність впровадження в національне законодавство й 

реальне життя прийнятих міжнародних норм з безпеки і гігієни праці та 

випробничого середовища [263]. 
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Національне законодавство з охорони праці змінило основну 

тенденцію свого розвитку – від захисних заходів до профілактики 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і 

попередження виявів професійного ризику. Адже профілактика більш 

ефективна й менш витратна, ніж лікування та реабілітація потерпілих на 

виробництві. 

Однак Україною не ратифікована ще одна базова Конвенція МОП № 

187 «Про засади, що сприяють безпеці та гігієні праці», мета якої полягає 

в тому, що кожна держава-член, що ратифікує цю Конвенцію, сприяє 

постійному удосконаленню безпеки й гігієни праці з метою попередження 

випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і загибелі 

людей на виробництві шляхом розробки на основі консультацій з найбільш 

представницькими організаціями роботодавців та працівників, 

національної політики,  національної системи та національної програми 

(ст. 2) [170]. 

Конвенція № 187 закріплює термін нового складного поняття 

«національна культура профілактики в галузі безпеки та гігієни праці», що 

означає культуру, в якій право на безпечне та здорове виробниче 

середовище дотримується на всіх рівнях, коли уряди, роботодавці та 

працівники беруть активну участь у забезпеченні безпечного та здорового 

середовища шляхом системи встановлених правил, відповідальності та 

обов’язків і коли принципам профілактики надається найвищий пріоритет 

(ст. 1) [170].  

Національна культура профілактики захворювань і охорони праці – 

це такий розвиток суспільства, за якого право на безпечне і здорове 

виробниче середовище заслуговує повагу на всіх рівнях, коли уряди, 

роботодавці і працюючі активно беруть участь у забезпеченні безпечного й 

здорового виробничого середовища через систему певних прав, 
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відповідальності і зобов’язань, і де принципам профілактики відводиться 

найбільше значення [369, с. 3]. 

Поняття «національна культура профілактики в галузі безпеки та 

гігієни праці» активно досліджується такими вченими трудового права, як 

З. Я. Козак, І. В.
 
Лагутіна. 

Проблема підвищення культури охорони праці багатофункціональна 

і вимагає комплексного підходу до її вирішення. Поняття культури 

охорони праці включає управлінські системи та практику участі в них 

працівників, дисципліну на робочому місці, всі ті принципи, відносини і 

правила, які сприяють створенню безпечного та здорового виробничого 

навколишнього середовища в умовах, коли робота організована 

продуктивно і якісно. Досвід показує, що висока культура безпеки вигідна 

і працівникам, і роботодавцям, і державі. Різні прийоми профілактики 

довели свою ефективність і для запобігання нещасних випадків на робочих 

місцях, і для продуктивності праці. Сучасні високі стандарти безпеки праці 

в деяких країнах є прямим наслідком проведення довгострокової політики, 

що заохочує тристоронній соціальний діалог, укладення колективних 

договорів між профспілками і роботодавцями, а також результатом 

підтриманого сильною інспекцією праці ефективного законодавства з 

професійної безпеки та охорони здоров’я [190, с. 128]. 

Загальноприйнятими нормами мають стати: дотримання законів та 

інших нормативно-правових актів з охорони праці, вчасне виявлення та 

усунення недоліків на виробництві, посилення відповідальності за стан 

охорони праці та порушення встановлених норм і правил, що зумовлюють 

численні нещасні випадки, професійні захворювання та аварії. Заходи, 

спрямовані на забезпечення безпечних та здорових умов праці, мають 

розвиватися гармонійно із зростанням обсягів виробництва продукції, а в 
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ідеалі – дещо їх випереджати. Адже здоров’я та життя працівників – 

основна цінність нації [133, с. 116]. 

Насамперед у Конвенції № 187 подані визначення національної 

політики, національної системи, національної програми та національної 

культури профілактики в галузі гігієни праці та виробничого середовища. 

Так, національна система гігієни праці включає законодавчі та нормативні 

акти, відповідні органи, механізми дотримання національного 

законодавства, включаючи відповідні служби та заходи на місцях. 

Національна програма профілактики в галузі гігієни праці та виробничого 

середовища включає розвиток культури профілактики; сприяє гігієні праці 

на робочому місці; робить аналіз національної системи гігієни праці; 

розробляє показники результативності профілактичних заходів [230, с. 6]. 

Окремі дослідники зазначають, що при ратифікації Конвенції № 187 

у супроводжувальних документах зауважувалося, що термін «безпека і 

гігієна праці» за своєю суттю еквівалентний терміну «охорона праці», що 

застосовується в трудовому законодавстві пострадянских країн [178, с. 

193].  

Відповідно до міжнародних зобов’язань у сфері безпеки та гігієни 

праці, передбачених Конвенціями МОП № 155 та № 187, до національного 

законодавства були внесені відповідні зміни, що стосуються визначення 

понять «професійний ризик» та «управління професійними ризиками». 

Так, під професійним ризиком розуміється вірогідність причинення шкоди 

здоров’ю в результаті впливу шкідливих та (або) небезпечних виробничих 

факторів при виконанні працівником обов’язків за трудовим договором 

або в інших випадках, встановлених цим Кодексом, іншими федеральними 

законами. Порядок оцінки рівня професійного ризику встановлюється 

органом виконавчої влади, що здійснюють функції з розробки державної 

політики й нормативно-правовому регулюванню у сфері праці з 
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урахуванням думки Російської трьохсторонньої комісії із врегулювання 

соціально-трудових відносин. Управлііння професійними ризиками – 

комплекс взаємопов’язаних заходів, що є елементами системи управління 

охороною праці та включають в себе заходи з виявлення, оцінки та 

зниження рівнів професійних ризиків [425]. Можливо застосувати такий 

підхід і у ТК України, оскільки він базується на міжнародному досвіді і 

певних соціальних стандартах, визнаних міжнародною спільнотою 

Крім цих Конвенцій загального плану, МОП також ухвалювала 

часткові Конвенції, присвячені дії окремих виробничих шкідливих 

чинників хімічного, фізичного або біологічного характеру. Першою 

Конвенцією цього типу була Конвенція «Про свинцеві білила в малярній 

справі», ухвалена у 1921 р. Потім, після тривалої перерви, починаючи з 

1960 р. було прийнято Конвенції: № 115 «Про захист від радіації» (1960), 

№ 136 «Про бензол» (1971), № 162 «Про азбест» (1986), № 170 «Про 

хімічні речовини» (1990). Група Конвенцій передбачає гігієну праці в 

окремих сферах діяльності. Серед них Конвенція № 167 «Про безпеку та 

гігієну праці на шахтах» (1995). Ряд Конвенцій присвячено медичному 

обслуговуванню та допомозі на випадок хвороби. Сюди входять Конвенції: 

№ 24 «Про страхування на випадок хвороби в промисловості» (1937), № 25 

«Про страхування на випадок хвороби в сільському господарстві» (1927), 

№ 130 «Про медичну допомогу та у випадку хвороби» (1969). Професійні 

захворювання відображено в Конвенції № 18 «Про професійні 

захворювання» (1925) та Конвенції № 42 «Про відшкодування в разі 

професійних захворювань» (1934). В Україні взята до уваги при розробці 

національного переліку професійних захворювань та їх реєстрації 

Рекомендація 2002 р. № 194 «Про перелік професійних захворювань, 

повідомлення про нещасні випадки, на виробництві й професійні 

захворювання та їх реєстрацію», що додається до Конвенції.  
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Н. Л. Лютов та П. Е. Морозов вказують, що в цілому всі міжнародні 

акти, присвячені безпеці та гігієні праці, можна поділити на 2 групи: акти, 

що містять загальні принципи правового регулювання охорони праці 

(Конвенція № 155 і Рекомендація № 164 1981 р. «Про безпеку та гігієну 

праці та виробниче середовище»; Конвенція № 161 і Рекомендація № 171 

1985 р. «Про служби гігієни праці») і акти про захист від окремих 

виробничих ризиків (Конвенція № 115 і Рекомендація № 114 «Про захист 

від іонізуючої радіації» від 1960 р.; Конвенція № 139 і Рекомендація № 147 

«Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними 

речовинами й агентами у виробничих умовах і заходи профілактики») 

[203, с. 188–189]. 

Внесення цих змін стало відправною точкою для переходу від 

компенсаційної моделі управління охороною праці й виплат за шкідливі 

умови праці на сучасну систему управління професійними ризиками, що 

дозволить реалізувати превентивні підходи до збереження здоров’я 

працівників на виробництві та скоротити всі види витрат, пов’язаних з 

негативними умовами праці [178, с. 195].  

У науці  трудового права не розроблений належною мірою 

понятійний апарат охорони праці (визначення і терміни) і, перш за все, з 

позиції міжнародного трудового права.  В разі сприйняття ідеї щодо 

розробки й прийняття окремого закону «Про безпеку і гігієну праці» буде 

поставлене питання, щоб наповнити відповідним змістом розділ Трудового 

кодексу назвати «Безпека і гігієна праці» та відповідно до нової назви 

розділу надати йому якісно іншого змісту. У зв’язку з цим всі правові 

доктрини про охорону праці, очевидно, доведеться переглянути [253, c. 

61]. 

Враховуючи тенденції в Україні щодо гармонізації національного 

законодавства у сфері права на безпечні і здорові умови праці з 
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відповідними міжнародними та європейськими стандартами праці 

насамперед слід провести його термінологічну уніфікацію. Так, слід 

зазначити, що поширений у національному законодавстві усталений термін 

«охорона праці» в міжнародних і європейських стандартах праці не 

використовується (частіше в них застосовуються терміни «безпека і гігієна 

праці», «безпека і захист здоров’я працівників» й ін.). Варто зауважити, що 

цей термін активно почав використовуватися у законодавчій техніці 

завдяки виникненню й розвитку вчення про охорону праці за часів СРСР. 

Вчення про охорону праці є результатом багаторічних ґрунтовних 

досліджень видатних радянських науковців трудового права – 

прихильників формально-технократичної концепції «абсолютної безпеки» 

[18, c. 62-63].  

У нормативно-правових актах слід використовувати перш за все 

термін «система забезпечення безпеки та гігієни праці» як організаційну 

структуру, що реалізує заходи науково-технічного, санітарно-гігієнічного, 

правового, організаційного, економічного, соціального характеру, 

спрямовані на зниження професійних ризиків [261, c. 43]. 

Сьогодні не можна повністю відмовлятися від вчення про охорону 

праці, а також від використання терміна «охорона праці» при розробці й 

адаптації сучасних нормативно-правових актів у сфері права працюючих  

на безпечні і здорові умови праці з відповідними міжнародними та 

європейськими стандартами праці. В період реформування зазначеного 

законодавства, на нашу думку, доцільним було б ввести у науковий обіг й 

використовувати у законодавчій техніці правове поняття складного й 

багатофакторного характеру – «безпека, гігієна й охорона праці» – з 

обов’язковим розкриттям змістовного наповнення кожного його елементу 

[18, c. 63]. 
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Правові норми, що забезпечують безпеку й гігієну праці, часто 

переплітаються з технічними, медичними, фізіологічними нормативами, з 

нормами організаційного характеру [154, c. 223]. Разом з тим, якими б не 

були приписи з охорони праці. вони мають обов’язковий характер та 

повинні виконуватись в рамках визначеного правового механізму. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» 

роботодавці повинні запроваджувати систему управління охороною праці 

(СУОП), метою якої є забезпечення безпечних і здорових умов праці, а 

саме: створювати відповідні служби і призначувати посадових осіб з 

питань охорони праці, затверджувати інструкції про їх обов’язки, права та 

відповідальність, що діють у межах підприємства, організовувати 

проведення аудиту з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища й 

ін. [321].  

Відповідно до Конвенції МОП № 161 «Про служби гігієни праці» 

термін «служби гігієни праці» означає служби, на які покладені в 

основному профілактичні функції й відповідальність за консультування 

підприємця, трудівника та їх представників на підприємстві з питань щодо 

створення й підтримки безпеки й здорового виробничого середовища, яке 

буде сприяти оптимальному фізичному та психічному здоров’ю у звязку з 

трудовим процесом, а також пристосування трудових процесів до 

здібностей трудівників з урахуванням стану їх фізичного та психічного 

здоров’я [327]. 

Гігієнічні аспекти праці викладено у 78 Конвенціях та у 93 

Рекомендаціях МОП [230, с. 6]. 

Якщо в перші роки діяльності МОП частка Конвенцій та 

Рекомендацій щодо гігієни праці була незначною, то в останні роки вона 

досягла більше 60 відсотків [230, с. 10]. 
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У положеннях Конвенції МОП № 174 «Про запобігання великим 

промисловим аваріям» зауважується, що кожна держава-член МОП 

розроблює, здійснює й періодично переглядає узгоджену національну 

політику, спрямовану на захист працюючих, населення й навколишнього 

середовища від небезпеки великих аварій. Ця політика здійснюється за 

допомогою попереджувальних й захисних заходів, що застосовуються на  

об’єктах підвищеної небезпеки, та у міру можливості сприяє 

використанню найбільш безпечної технології
 
[328]. 

Пожежі, вибухи, витоки вибухонебезпечних та токсичних продуктів, 

інші інциденти та аварійні ситуації призводять до втрати ресурсів, 

продукції, спричинюють шкоду життю, здоров’ю, майну працівників і 

третіх осіб, здійснюють негативний вплив на виробниче середовище, 

навколишнє середовище, соціально-економічну ситуацію [178, с. 194]. 

В Україні норми Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки» від 18 січня 2001 р. [320]. не повністю гармонізовані з нормами 

Конвенції МОП № 174. У зазначеному Законі не передбачена система прав 

та обов’язків працівників та їхніх представників, пов’язаних з їх 

діяльністю на об’єктах підвищеної небезпеки, що задекларовані цим 

міжнародним стандартом праці. Так, у статтях 21, 22 ч. V «Права й 

обов’язки працівників та їхніх представників» зазначеної Конвенції 

передбачається, що для забезпечення безпеки праці на об’єкті підвищеної 

небезпеки працівники та їхні представники отримують консультації за 

допомогою відповідних механізмів співробітництва. Зокрема, працівники 

та їхні представники повинні: a) бути достатньо й належним чином 

поінформованими про небезпеки, пов’язані з об’єктом підвищеної 

небезпеки, та їхні можливі наслідки; b) бути поінформованими про будь-

які розпорядження, інструкції або рекомендації компетентного органу; c) 

отримувати консультації під час підготовки зазначених нижче документів і 
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мати доступ до них; (i) звіту з безпеки; ii) планів дій та процедур під час 

надзвичайної ситуації; iii) звітів про аварії); d) регулярно проходити 

інструктаж і навчання з правил та процедур для запобігання великим 

аваріям і контролю за процесами, які можуть призвести до великої аварії, а 

також з процедур під час надзвичайної ситуації, яких необхідно 

дотримуватись у разі виникнення великої аварії; e) у рамках своєї 

компетенції та без зазнавання будь-якої шкоди вживати відповідних 

заходів, а в разі необхідності зупиняти роботу у випадках, коли на основі 

їхньої підготовки та досвіду вони мають достатні підстави вважати, що 

існує безпосередня небезпека великої аварії, а також повідомляти своєму 

керівництву чи бити на сполох у разі необхідності до або якнайшвидше 

після вжиття таких заходів; f) обговорювати з роботодавцем будь-які 

потенційні небезпеки, які, на їхню думку, можуть спричинити велику 

аварію, та мати право повідомляти компетентному органові про такі 

небезпеки (ст. 21). 

Працівники, зайняті на місці розташування об’єкта підвищеної 

небезпеки, повинні: a) дотримуватись усіх правил  та  процедур, які 

стосуються запобігання великим аваріям і контролю за процесами, які 

можуть призвести до великої аварії в межах об’єкта підвищеної небезпеки; 

b) дотримуватись усіх процедур під час надзвичайної ситуації, якщо 

велика аварія трапляється (ст. 22).  

На сьогодні наказом від 06.06.2014 № 310 затверджена Програма 

загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до 

дій у надзвичайних ситуаціях. У процесі вивчення Програми 

рекомендується: ознайомлення із завданнями та особливостями організації 

заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації; 

вивчення основних способів захисту працівників від уражаючих факторів 

надзвичайних ситуацій (далі – НС) з урахуванням особливостей 
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виробничої діяльності; ознайомлення з інформацією, що міститься в 

планах реагування на НС про дії в умовах загрози і/або виникнення НС; 

набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і 

колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння і сприяння 

проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації 

НС; оволодіння навичками з надання першої допомоги потерпілим (пп. 

1.2). 

У скандинавських країнах до навчальних програм з охорони праці 

включено курс з аналізу та управління ризиками. В Україні подібний 

підхід не практикується, хоча практика управління виробничою безпекою 

праці і виробничим середовищем дедалі більше стає ризикоорієнтованою 

[166, с. 204]. 

Не існує законодавчого ата, у якому були б вказані чітки правила 

техніки безпеки працівників на об’єктиах підвищеної небезпеки. Зокрема, 

передбачав не лише права та обов’язки з охорони праці працівників, але й 

їх спеціальну відповідальність за порушення вказаних правил. 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

затвердженої указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, 

одним із основних векторів руху до впровадження в Україні європейських 

стандартів життя є вектор безпеки, за яким керівництву держави особливу 

увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров’я людини, захищеності 

соціально вразливих верств населення й ін. (розд. 2 «Мета реалізації 

Стратегії та вектори руху») [334]. 

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників, затверджені наказом МНС України від 25 січня 2012 р. 

№ 67, передбачають вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих 

умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, 

санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, 
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організації, безпечного використання працівниками засобів праці, 

забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань 

охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між 

підприємствами у разі залучення до виконання робіт працівників інших 

підприємств [279]. 

Необхідність удосконалення забезпечення безпечних умов праці та 

здоров’я працівників викликано такими причинами: незадовільний стан 

безпеки й умов праці у суспільному виробництві, високий рівень 

аварійності, виробничого травматизму та професійної захворюваності; 

неналежне дотримання вимог актів законодавства та інших нормативно-

правових актів із питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

раціонального використання й охорони надр суб’єктами підприємницької 

діяльності, роботодавцями та працівниками; створення значної кількості 

суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю, 

різних форм власності та видів діяльності, особливо підприємств малого та 

середнього бізнесу, приватних підприємців, що ускладнює здійснення 

державного нагляду традиційними методами; проведення адміністративної 

реформи в Україні та здійснення заходів з дерегуляції економіки, 

упорядкування кількості перевірок підприємств контролюючими 

органами; недосконалість взаємодії між різними уповноваженими 

органами державного нагляду й контролю у сфері охорони праці та 

розмежування їх повноважень; зменшення бюджетного фінансування та 

необхідність використання позабюджетних джерел фінансування для 

здійснення державного нагляду, забезпечення роботи органів державного 

нагляду; прагнення України інтегрувати в європейське та світове 

співтовариство та потребою найшвидшого впровадження в національне 

законодавство і реальне життя загальноприйнятих міжнародних норм із 

питань безпеки та охорони здоров’я найманих працівників, організації 
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діяльності інспекцій з охороні праці; створення належного підґрунтя для 

наступного офіційного приєднання України до Конвенцій Міжнародної 

організації праці та інших міжнародних угод із питань охорони праці [233, 

с. 52-53]. 

Охорона праці є одним з основних напрямів соціальної політики ЄС, 

що визначено договорами про його утворення. Досягнення більш високого 

рівня охорони праці забезпечується шляхом ухвалення директив, які 

встановлюватимуть мінімальні вимоги у цій сфері. У 70–80 рр. XX ст. ЄЕС 

започаткував практику ухвалення директив з конкретних питань створення 

безпечних і здорових умов праці – захист працівників на виробництві, в 

окремих галузях економіки (атомна, металургійна промисловість), від 

конкретних виробничих ризиків (шум, хімічні та біологічні речовини). 21 

грудня 1987 р. Рада ухвалила резолюцію з питань безпеки, гігієни та 

охорони здоров’я, в якій обумовила намір Комісії подати на розгляд 

рамкову директиву про охорону праці, яка б стала каркасом для 

спеціальних директив, що охоплювали б різноманітні ризики, пов’язані з 

безпекою та гігієною праці.  

Як результат, 12 червня 1989 р. ухвалено Директиву Ради 

№ 89/391/ЕЄС «Про впровадження заходів, які сприяють поліпшенню 

безпеки і здоров’ю працівників на роботі» (далі – Директива № 

89/391/ЕЄС). Ця Директива утвердила новий напрям – інтегрований підхід, 

який опирався на попередженні нещасних випадків та професійних 

захворювань на виробництві та функціонуванні єдиної вимоги щодо 

постійного удосконалення здорових і безпечних умов праці. Замість 

пануючого на той час методу, спрямованого на усунення негативних 

наслідків від нещасних випадків та професійних захворювань, вона 

встановила перевагу превентивного методу, що базується на 

індивідуальній поведінці суб’єктів трудових відносин та запровадженні 
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організаційної структури охорони праці. Директива № 89/391/ЕЄС 

визначила основні напрями у створенні здорових і безпечних умов праці: 

відповідальність роботодавця за створення безпечних і здорових умов 

праці, попередження нещасних випадків та професійних захворювань на 

виробництві, інформування працівників та їх представників з питань 

охорони праці, навчання працівників з охорони праці, консультування та 

участь працівників, їх представників з питань охорони праці. Роботодавець 

визнається відповідальною особою за створення безпечних і здорових 

умов праці, на яку покладено обов’язок з попередження виробничих 

ризиків та створення структур, що запроваджуватимуть заходи і засоби з 

охорони праці. Превентивна політика роботодавця повинна базуватися на 

принципах: уникнення виробничих ризиків, їх оцінки, боротьби з 

першопричинами ризиків, адаптування робочого місця до конкретного 

працівника та врахування технічного прогресу, заміна небезпечних умов 

праці на безпечні або менш небезпечні, вироблення політики 

попередження (яка охоплює, у тому числі технологію, організацію роботи, 

умови праці, соціальні відносини, засоби індивідуального захисту з 

наголосом на пріоритеті колективних заходів над індивідуальними)
 
[163, с. 

229]. 

Для реалізації превентивного методу роботодавець повинен 

визначити структурні підрозділи чи особи, відповідальні за його 

впровадження, а у разі відсутності таких (у зв’язку, наприклад, з 

некомпетентністю останніх), запросити сторонні організації чи особи. 

Незважаючи на організаційну форму функціонування служб з охорон 

праці, роботодавець так чи інакше є відповідальним за створення 

безпечних і здорових умов праці. Розуміючи важливість індивідуальної 

превентивної поведінки конкретного працівника, Директива № 89/391/ЕЄС 

визначає заходи з її формування. Для цього роботодавець зобов’язаний 
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провести належне навчання працівника з питань охорони праці, яке 

повинно повною мірою враховувати існуючі виробничі ризики. Таке 

навчання проводиться як під час працевлаштування, так і при переведенні 

та переміщенні працівника на іншу роботу, за необхідності повторюватися 

(зокрема, у разі введення нового обладнання, технологій). Для цього 

працівники повинні забезпечуватися необхідними інструкціями з охорони 

праці, а також їм та їхнім представникам повинна надаватися необхідна 

інформація. Директива № 89/391/ЕЄС важливим принципом в організації 

охорони праці визнає необхідність участі працівників та їх представників у 

запровадженні заходів, пов’язаних з безпекою та охороною здоров’я, що 

передбачає: проведення консультацій з працівниками, право працівників, 

їх представників вносити пропозиції, пропорційної участі працівників в 

обговоренні питань з охорони праці. Директива визначає не лише форми 

консультування з працівниками, але й окреслює повноваження та гарантії 

прав їх представників у цій сфері. Директива № 89/391/ЕЄС встановлює 

обопільну відповідальність сторін трудових відносин у попередженні 

нещасних випадків і професійних захворювань, визначаючи обов’язки не 

лише роботодавця, але й працівника. Кожен працівник зобов’язаний дбати 

не лише про свою безпеку і здоров’я, але й інших працівників, які 

працюють безпосередньо з ним. Тому працівник повинен належним чином 

використовувати обладнання та інші засоби виробництва, засоби 

індивідуального захисту, утримуватися від вчинення дій, що 

перешкоджатимуть правильному використовуванню захисних засобів, 

невідкладно інформувати роботодавця чи його відповідальних 

представників про наявність ситуації, яка загрожує життю чи здоров’ю 

працівників [163, с. 230]. 
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Згідно зі ст. 3 Директиви № 89/391/ЄЕС працівник – будь-яка особа, 

прийнята на роботу роботодавцем, включаючи практикантів і учнів, за 

винятком домашніх робітників. 

Роботодавець – будь-яка фізична або юридична особа, яка має 

трудові відносини з працівником і несе відповідальність за підприємство 

або виробництво (ст. 3 Директиви № 89/391/ЄЕС). 

Працівник, що перебуває під загрозою – працівник, що повністю або 

частково перебуває у небезпечній зоні (ст. 2 Директиви Ради 89/655/ЄЕС 

«Про мінімальні приписи щодо безпеки і захисту здоров’я при 

застосуванні робочого обладнання працівниками під час роботи» від 30 

листопада 1989 р.). 

Питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС з 

охорони праці досліджували О. А. Теличко [397], Ю. М. Щотова [465] та 

Д. В. Назаров [231].  

На базі державної установи «Національний науково-дослідний 

інститут промислової безпеки та охорони праці» з 2009 р. почав 

функціонувати науково-дослідний сектор адаптації до законодавства ЄС, 

який за час свого існування здійснив аналіз актів законодавства ЄС, в 

якому були визначені акти acquis communautaire, що регулюють 

правовідносини у сфері охорони праці [3, с. 17].  

Необхідно відмітити, що процес прийняття нових і скасування 

існуючих директив триває безперервно, щорічно Європейським 

парламентом приймаються нові директиви, які скасовують застарілі, або 

вносять у чинні директиви зміни. За час існування Європейського 

Співтовариства у сфері охорони праці було прийнято і залишаються 

чинними на даний час близько 250 рамкових і окремих директив ЄС, але 

ця кількість є приблизною і не є остаточною [3, с. 20]. 
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Директиви ЄС є інструментом обмеженого впливу на внутрішні 

правопорядки, він уможливлює внесення необхідних змін до внутрішнього 

права за максимально можливої поваги суверенітету держав-членів ЄС з їх 

власними концепціями та термінологією [443, с. 559–600]. 

До основних з них науковцями зазначеного сектору віднесені: 

1) загальні вимоги до роботодавців щодо забезпечення охорони праці 

працівників, в тому числі на їх робочих місцях і під час застосування 

засобів праці (директиви 89/391/ЄЕС [273], 89/654/ЄЕС [462], 2009/104/ЄС 

[390], 95/63/ЄС [310]); 2) щодо поліпшення стану охорони праці на 

гірничодобувних підприємствах (Директива 92/104/ЄЕС [317]); 

3) мінімальні вимоги охорони праці на риболовних суднах (Директива 

93/103/ЄЕС [311]); 4) мінімальні вимоги охорони праці під час 

користування ЕОМ (Директива 90/270/ЄЕС [313], 2013/35/ЄС [487]); 

5) мінімальні вимоги охорони праці у вибухонебезпечних середовищах 

(Директива 99/92/ЄС [318]); 6) мінімальні вимоги охорони праці на 

підприємствах, що видобувають мінеральну сировину через свердловини 

(Директива 92/91/ЄЕС [391]); 7) мінімальні вимоги охорони праці під час 

роботи на тимчасових і переміщуваних у просторі будівельних 

майданчиках (Директива 92/57/ЄЕС [316]); 8) мінімальні вимоги до засобів 

індивідуального захисту (директиви 89/656/ЄЕС [312] і 89/686/ЄЕС [486]); 

9) вимоги безпеки до машин (Директива 98/37/ЄЕС [490]); 10) вимоги 

безпеки до обладнання, що працює під тиском (директиви 97/23/ЄС [489], 

76/767/ЄЕС [478] і 87/404/ЄЕС [483]); 11) вимоги безпеки до 

електрообладнання (Директива 73/23/ЄЕС [238]); 12) вимоги безпеки до 

обладнання, призначеного для використання у вибухонебезпечному 

середовищі (директива 94/9/ЄС[488]); 13) вимоги безпеки до 

вантажопідіймальних засобів (директиви 84/528/ЄЕС [480], 95/16/ЄС 

[492]); 14) вимоги безпеки до сільськогосподарських та лісогосподарських 
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тракторів (Регламент ЄС № 167/2013) [505]; 15) вимоги щодо рівня шуму в 

кабінах будівельних і сільськогосподарських машин (директиви 

79/113/ЄЕС [481], 84/534/ЄЕС [480], 86/622/ЄЕС [475], 2006/26/ЕС [476]); 

16) вимоги до вибухових речовин цивільного призначення (Директива 

93/15/ЄЕС [239]); 17) мінімальні вимоги позначення небезпеки (Директива 

92/58/ЄЕС [314]); 18) вимоги щодо захисту працівників від небезпечного 

впливу хімічних речовин (директиви 98/24/ЄС [269], 2000/39/ЄС [461]), 

біологічних матеріалів (Директива 2000/54/ЄС [305]), канцерогенів і 

мутагенів (директиви 90/394/ЄЕС [484], 97/42/ЄС [485], 1999/38/ЄС [306]); 

19) вимоги щодо захисту працівників від небезпечного впливу вібрації 

(Директива 2000/44/ЄС [477], стандарти ISO 5349, ISO 2631[506]); 20) 

вимоги щодо захисту працівників від небезпечного впливу азбесту 

(директиви 83/477/ЄЕС [307], 91/382/ЄЕС [459], 2003/18/ЄС [460], які 

консолідовані у директиві 2009/148/ЄС [308]). 

За роки проведеної роботи сектором з адаптації законодавства 

України з питань охорони праці до законодавства ЄС значна кількість 

директив вже адаптована, серед них, наприклад, положення таких 

основних директив [3, с. 22–23]: 

– 89/391/ЄЕС «Про впровадження заходів для заохочення 

вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час 

роботи», 89/654/ЄЕС «Щодо мінімальних вимог стосовно безпеки і 

охорони здоров’я у робочих зонах» та 2009/104/ЄС стосовно мінімальних 

вимог щодо безпеки та здоров’я при використанні робочого обладнання 

робітниками при здійсненні професійної діяльності адаптовані у НПАОП 

0.00 - 7.11 - 12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників», затвердженому наказом МНС України від 

25.01.2012 р. № 67 [121, с. 37]; 
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– 89/656/ЄЕС «Про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 

при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 

робочому місці» адаптовані у Технічному регламенті засобів 

індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2008 р. № 61 [401, с. 50]; 

– 93/103/ЄЕС «Про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під 

час робіт на борту риболовних суден» адаптовані у НПАОП 05.0 – 1.02 – 

07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних 

суден», затвердженому наказом Держгірпромнагляду від 27.12.2006 р. № 

26 [264, с.189];  

– 92/58/ЄЕС «Про мінімальні вимоги до позначення безпеки та/або 

охорони здоров’я на робочих місцях» адаптовані у Технічному регламенті 

знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. №o 1262 [402, с. 76];  

– 98/24/ЄС «Про безпеку і захист здоров’я працівників від небезпеки, 

спричиненої хімічними речовинами на роботі», адаптовані у НПАОП 

0.00 – 8.11 – 12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від 

шкідливого впливу хімічних речовин», затвердженому наказом 

Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.03.2012 р. № 627 [52, 

с. 290]; 

– 99/92/ЄС «Про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і 

захисту здоров’я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у 

вибухонебезпечних середовищах», адаптовані у НПАОП 0.00 – 7.12 – 13 

«Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення виконання робіт у 

потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженому наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 

05.06.2013 р. № 317, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 

26.06.2013 р. № 1071/23603 [51, с. 95]; 
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– 2004/40/ЄС «Про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки 

працівників, які піддаються ризику, спричиненому фізичними факторами 

(електромагнітними полями), адаптовані у НПАОП 0.00 – 7.13 – 14 

«Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу 

електромагнітних 23 полів», затвердженому наказом Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України від 05.02.2014 р. № 99 [53, 

с.72]. 

Сьогодні розвиток директив ЄС з безпеки та охорони здоров’я на 

роботі перейшов на новий етап, що характеризується їх змістовним 

переглядом у напрямі – спрощення системи директив, але із збереженням 

досягнутого рівня охорони праці, встановленого рамковою директивою. 

Директиви повинні бути чіткими, простими та такими, що зменшують 

невиправданий адміністративний тиск на роботодавців, уніфікації 

директив з метою їх практичного впровадження усіма роботодавцями, 

особливо в малих та середніх підприємствах, державних установах, 

систематизації наявних директив шляхом їхньої майбутньої кодифікації, 

постійної підтримки актуальності директив, що передбачає їх 

систематичне оновлення, перегляд та ухвалення нових директив з 

урахуванням появи раніше не відомих виробничих ризиків [163, с. 231]. 

Крім норм, що закріплюють загальні для всіх працівників права у 

сфері охорони праці, у зміст інституту охорони праці входять спеціальні 

норми, що встановлюють додаткові права в сфері охорони праці для 

окремих категорій працівників. Аналізуючи українське законодавство, 

можна виділити чотири такі категорії, а саме: особи, що працюють у 

важких і шкідливих умовах праці, жінки, неповнолітні, особи зі зниженою 

працездатністю (інваліди) [445, с. 42]. 

Відносити всі норми, пов’язані з додатковими гарантіями для 

працюючих матерів, до інституту охорони праці в трудовому праві, не 
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зовсім коректно. До охорони праці можна відносити лише ті норми, які 

безпосередньо спрямовані на забезпечення безпечних і здорових умов 

праці в процесі виробництва або в тісному зв’язку з ним. До інституту 

охорони праці можна відносити лише ті норми, які встановлюють 

відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та перерви на годування, тому 

що вони спрямовані на охорону здоров’я працівниці як матері. А гарантії, 

встановлені вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей, та особам, які 

виховують дітей без матері, при розірванні трудового договору належать 

до інституту трудового договору і до охорони здоров’я в процесі праці 

вони не мають жодного стосунку. Не можна також віднести до інституту 

охорони праці норми щодо додаткових гарантій працівникам у віці до 18 

років при розірванні трудового договору [222, с. 75]. 

Ст. 4 Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок» прийняття державами спеціальних заходів, спрямованих на 

охорону материнства, не може вважатися дискримінаційним [169, с. 347]. 

У Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок від 

29 грудня 1993 р. № 51/260 [287] передбачаються роботи, що можуть 

завдати фізичну шкоду здоров’ю жінці, яка виконує важливу 

репродуктивну функцію. 

Цей Перелік включає в себе понад 20 галузей виробництв та 500 

видів таких робіт. Його активно продовжують використовувати у судовій 

практиці, що призводить до порушення прав жінок на працю.  

Так, за рішенням Маневицького районного суду Волинської області 

від 25.05.2015 р. [353] позивачці, яка була звільнена з Державного 

підприємства «Волиньторф» згіно з п. 1 ст. 40 КЗпП України, було 

відмовлено у задоволенні вимоги щодо поновлення її на роботі, оскільки 

судом було встановлено таке. Звільнена працівниця одним з аргументів 
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незаконного звільнення висувала той факт, що на момент попередження 

про вивільнення роботодавцем їй не була запропонована ваканта посада 

сторожа сировинної бази цього підприємства, на яку б вона дала згоду. 

Однак на роботу сторожа сировинної бази на ДП «Волиньторф» 

приймалися лише чоловіки. Залучати до цієї роботи жінок на підприємстві 

було заборонено. Серед вимог інструкції з охорони праці для сторожа 

сировинної бази передбачено, що при виявленні пожежі на полях 

добування торфу сторож сировинної бази повинен повідомити начальника 

дільниці та приступити до її ліквідації. Разом з тим згідно з п. 33 наказу 

МОЗ України № 256 від 29.12.1993 р. «Про затвердження Переліку важких 

робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 

забороняється застосування праці жінок» застосування праці жінок 

заборонено на роботах, що пов’язані з безпосереднім гасінням пожеж.  

Заборона на використання праці жінок в небезпечних і шкідливих 

умовах, незважачи на зовнішню гуманність цієї норми, обмежує право 

жінок на вільний трудової вибір. Вирішення проблеми – це обмеження дії 

вказаного вище Переліку лише на жінок у віці до 35 років (тобто 

дітородного віку) [364, с . 47–48]. 

Економічна криза, скорочення робочих місць, зниження попиту на 

робочу силу при одночасному формуванні ринку праці загострили для 

багатьох жінок проблему участі в суспільному виробництві, тому 

необхідно здійснити перехід від заборонного характеру законодавства про 

охорону праці жінок до дозвільного, і з цією метою скасувати норми, які 

обмежують працю жінок в нічний час, що забороняють нічні, надурочні 

роботи і відрядження жінок – матерів, що обмежують застосування праці 

жінок на важких і шкідливих роботах. Збереження обмежень застосування 

жіночої праці на важких і шкідливих роботах доцільно тільки в разі, коли 
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це обумовлено необхідністю охорони здоров’я жінок, дітонародження, 

годування або наявності в сім’ї дітей-інвалідів [256, с. 27].  

Національне законодавство з охорони праці ще не гармонізоване з 

деякими важливими міжнародними стандартами та стандартами ЄС, які 

стосуються особливої категорії працівників, працівниками, що входять до 

особливої групи ризику з охорони праці. 

У контексті цього дослідження зауважимо Директиву 92/85/ЄЕС 

«Про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на 

виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, 

або годують» (десята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 

89/391/ЄЕС) [270] від 19 жовтня 1992 р. (далі – Директива 92/85/ЄЕС), в 

якій зазначається що до особливої групи ризику з охорони праці входять 

вагітні працівниці, працівниці, які нещодавно народили, або які годують. 

Щодо них передбачені такі заходи з охорони праці: для всіх видів робіт, 

пов’язаних з особливим ризиком впливу агентів, процесів або робочих 

умов, неповний перелік яких наведений у Додатку 1, роботодавець 

повинен оцінити характер, ступінь і тривалість такого впливу на 

працівниць цього підприємства та/або установи, причому як 

безпосереднього, так і за допомогою служб по запобіганню небезпеці, для 

того, щоб: оцінити будь-які ризики для безпеки та здоров’я, та можливий 

вплив на вагітність або на кормління працівниць; прийняти рішення про 

те, яких заходів необхідно вжити (ст. 4); якщо за результатами оцінки, 

згаданої у статті 4, виявлено ризик для безпеки і здоров’я, або вплив на 

вагітність працівниць або годування дитини, то роботодавець зобов’язаний 

вжити необхідних заходів для забезпечення, шляхом тимчасового 

пристосування умов праці та/або тривалості робочого дня для таких 

працівниць, запобігання виникнення ризиків, яким вони піддаються; якщо 

технічно та/або об’єктивно неможливо змінити умови праці та/або 
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тривалість робочого дня працівниці, або це не може вмотивовано 

вимагатися за  належним чином обґрунтованих причин, то роботодавець 

повинен вжити необхідних заходів для того, щоб перевести таку 

працівницю на іншу роботу; якщо зміна умов її праці та/або тривалості 

робочого дня технічно та/або об’єктивно неможливо здійснити, або це не 

може вмотивовано вимагатися за  належним чином обґрунтованих причин, 

то такій працівниці надається відпустка відповідно до національного 

законодавства та/або практики на весь період, необхідний для охорони 

здоров’я (ст. 5). 

Годувальниця – жінка-працівниця, що є матір’ю, яка годує груддю, в 

рамках цього поняття, передбаченого національним законодавством та/або 

практикою (п. (с) ст. 2 Директиви 92/85/ЄЕС). 

Жінка-працівниця, яка нещодавно народила, – жінка-працівниця, яка 

нещодавно народила, відповідно до того тлумачення цього поняття, яке 

закладене у національному законодавстві та/або національній практиці, та 

яка інформує про свій стан роботодавця, відповідно до цього 

законодавства та/чи практики (п. (b) ст. 2 Директиви 92/85/ЄЕС). 

Таким чином, основні права таких категорій жінок полягають в 

охороні здоров’я і життя від небезпек виробничого середовища. 

Директива встановлює виключно індивідуалізовану  відповідальність 

роботодавця за здоров’я та життя жінки та її дитини. Подібна 

індивідуалізація проявляється, наприклад, в наданні роботодавцю деякої 

свободи в підборі заходів щодо усунення небезпеки. Роботодавець 

зобов’язаний перевести жінку на безпечну роботу або надати їй відпустку 

(в разі небезпеки, що створюється фізичними, біологічними та хімічними 

факторами, перерахованими в Додатку № 2 до Директиви залежно від виду 

заходів щодо усунення небезпеки). У разі виникнення одного з видів 

небезпеки, перерахованих в Додатку № 1 до Директиви 92/85/ЄЕС, 



280 
 

  

роботодавець має можливість пристосувати робоче місце таким чином, 

щоб усунути небезпеку (наприклад, шляхом скорочення робочого часу). 

Однак якщо таке пристосування виявиться неможливим або занадто 

витратним, роботодавець повинен перевести жінку на іншу роботу або 

надати їй відпустку. 

У зазначеній Директиві передбачені різні заходи стосовно охорони 

праці жінок, які нещодавно народили й вийшли на роботу. На жаль, така  

категорія в українському законодавстві не виокремлена. 

Україна ще не узгодила національне законодавство з охорони праці 

із декількома важливими міжнародними стандартами праці з питань 

материнства, такими як: 

– Конвенція про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про 

охорону материнства № 183, (яка застосовується до усіх працюючих із 

найму жінок, включаючи жінок, зайнятих нетиповими формами залежної 

праці (ст. 2)) [322]; 

– Конвенція МОП № 89 про нічну працю жінок у промисловості 

(переглянута у 1948 р.), (за якою жінки, незалежно від віку, не 

використовуються на роботах у нічний час на державних або приватних 

промислових підприємствах чи в будь-яких їхніх філіалах, за винятком 

підприємств,  на яких працюють лише члени однієї родини (ст. 3) [319]).  

У Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх 

від 31 березня 1994 р. № 46 [286] передбачаються роботи, що можуть 

завдати фізичної шкоди здоров’ю неповнолітнім. 

У неповнолітнього працівника не тільки процес фізичного 

формування організму не завершений, але і його характер теж ще не 

сформувався, тому психіка такого працівника є дуже нестійкою і може 

легко змінюватися як у позитивному напрямі, так і в негативному. Звідси 
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логічно випливає висновок про необхідність заборони застосування праці 

неповнолітніх на роботах, виконання яких може зашкодити їх моральному 

розвитку, формування системи цінностей. До таких робіт можна віднести 

виробництво, перевезення, продаж спиртних і тютюнових виробів, 

гральний бізнес, роботу в нічних клубах, барах, кабаре [445, с. 44]. 

Дитина – будь-яка молода особа, яка не досягла 15 років і яка 

підлягає загальнообов’язковому шкільному навчанню на повний час, 

згідно з національним законодавством (п. (b) ст. 3 Директиви Ради 

94/33/ЄC від 22 червня 1994 р. «Щодо захисту молоді, що працює» (далі – 

Директиви 94/33/ЄC)). 

Підліток – будь-яка молода особа віком від 15 до 18 років, яка вже не 

підлягає загальнообов’язковому шкільному навчанню на повний час, 

згідно з національним законодавством (п. (с) ст. 3 Директиви 94/33/ЄC). 

Легка праця – будь-яка праця, яка, зважаючи на специфічну природу 

завдань, з яких вона складається та спеціальні умови в яких виконуються 

такі завдання: а) не є шкідливою для безпеки, здоров’я або розвитку дітей; 

б) не перешкоджає їхньому навчанню в школі, участі в програмах 

професійного навчання, які затверджені компетентними органами, або на 

їхню здатність отримувати користь від навчання (п. (d) ст. 3 Директиви 

94/33/ЄC). 

У Франції норми трудового права передбачають захист 

неповнолітніх від небажаного морального впливу. Так, робота 

неповнолітніх у видовищних організаціях допускається тільки за наявності 

дозволу префекта з урахуванням думки парламентської комісії з охорони 

дитинства [151, с. 53]. 

Директива 94/33/ЄС «Про захист прав молодих працівників на 

робочому місці» зобов’язує держави-члени встановити підвищені 

стандарти безпеки праці для працівників молодше 18 років. Директива 
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розкриває термін «молода особа» (будь-яка особа віком до 18 років). 

Директива встановила також мінімальний вік допуску до роботи – не 

менше 15 років та після закінчення загальної освіти. Хоча можуть бути 

певні винятки, пов’язані зі специфікою роботи, зокрема, рекламна сфера, 

кіноіндустрія, спорт. У таких випадках діти можуть бути допущені до 

роботи тільки після отримання згоди відповідних органів влади. У додатку 

до Директиви визначені види робіт, які взагалі заборонені для 

неповнолітніх. Для гармонізації норм проекту ТК України з нормами 

Директиви 94/33/ЄС до проекту необхідно включити Додаток, у якому 

будуть наведені обставини, за яких забороняється наймати молодих 

працівників віком до 18 років. Додаток повинен містити всі елементи, 

зазначені у ст. 7 і Додатках Директиви 94/33/ЄС [231, с. 17]. 

Отже, Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх 

повинен бути доповнений роботами, виконання яких може зашкодити їх 

моральному розвитку, гармонізований з відповідними Додатками 

Директив Ради 94/33/ЄС [240] та 90/394/ЄС [484]. 

Інноваційні підходи до управління у сфері охорони праці активно 

впроваджуються в Канаді. Так, доцільно урахувати канадський досвід 

налагодження системи інформування роботодавців і працівників щодо 

прав і пільг застрахованих, допомоги і виплати потерпілим, обов’язків 

роботодавця і страхової організації. У сфері охорони праці Канади 

запроваджено такі стандарти: нарахування виплат потерпілим не за 

середньою заробітною платою, а з використанням річної базової суми, що 

встановлюється для всієї країни та індексується залежно від рівня інфляції; 

при відшкодуванні шкоди потерпілим до досягнення пенсійного віку 

виплати здійснюються страховою організацією, а з досягненням 

пенсійного віку виплачується звичайна пенсія; диференційовано виплати 
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потерпілим зі стійкою втратою працездатності залежно від віку (чим 

молодший потерпілий, тим більша сума виплат йому нараховується); з 

метою запобігання випадкам шахрайства у системі страхування створено 

спеціальний підрозділ, уповноважений здійснювати боротьбу з 

порушеннями, пов’язаними з виплатою допомоги [166, c. 203]. 

Національне законодавство, яке закріплює вимоги в сфері безпеки і 

охорони здоров’я працівників на робочому місці, в цілому відповідає 

міжнародним та європейським нормам. Однак існують певні недоліки 

законодавчого регулювання цих питань, а декілька міжнародно-правових 

положень взагалі не враховано національним законодавством. Так, КЗпП 

України та Закон України «Про охорону праці» не містять: загальних 

принципів техніки безпеки, які закріплені в п. 2 ст. 6 Директиви 

№ 89/391/ЄЕС; обов’язок роботодавця щодо призначення працівників для 

надання першої допомоги, боротьби з пожежею і евакуація працівників, 

закріплений у п. 2 ст. 8 Директиви № 89/391/ЄЕС. В КЗпП України (ст. 

159) та Законі України «Про охорону праці» (ст. 14) відсутній узгоджений 

між собою та зі ст. 13 Директиви № 89/391/ЄЕС перелік обов’язків 

працівників в сфері безпеки і охорони їх здоров’я. В національному 

законодавстві не закріплено обов’язок роботодавця, встановлений п. 2 ст. 

10 Директиви № 89/391/ЄЕС, щодо здійснення необхідних заходів з тим, 

щоб роботодавці працівників інших підприємств, залучених до роботи на 

його підприємстві або виробництві, одержували призначену для них 

інформацію стосовно: загроз для безпеки і здоров’я, а також захисних та 

запобіжних заходів на підприємстві або виробництві в цілому, а також для 

кожного робочого місця або виду робіт; чисельності працівників для 

надання першої допомоги, боротьби з пожежею і евакуація працівників, їх 

підготовки та обладнання, що є в їх розпорядженні. В національному 

законодавстві відсутній комплексний нормативно-правовий акт, який би 
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встановлював мінімальні приписи щодо безпеки і охорони здоров’я у 

робочих зонах, як це зроблено в Директиві Ради 89/654/ЄЕС. До того ж і 

сам термін «робочі зони» не визначено національним законодавством [247, 

c. 176–177].  

Робочі зони – всі зони, де передбачено облаштування робочих місць, 

включаючи як основні, так і допоміжні виробничі підрозділи, а також 

установки для підземних або відкритих розробок – включаючи породні та 

інші відвали а також підпорядковані служби, – до яких працівники мають 

доступ в межах виконання своїх службових обов’язків (п. (b) Директиви 

Ради № 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 р. «Про мінімальні вимоги щодо 

полипшення безпеки захисту та охорони здоров’я працівників гірничо-

видобувної галузі, які працюють на поверхні та під землею (дванадцята 

індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) 

(далі – Директиви 92/104/ЄЕС)). 

Інвалід – особа, можливості якої отримувати, зберігати підходящу 

роботу та просуватися по службі значно обмежені у зв’язку з належним 

чином підтвердженою фізичною чи розумовою вадою (п. 1 ст. 1 Конвенції 

МОП «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів» № 159 

(Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 

1965-1999, Том II Міжнародне бюро праці, Женева)). 

Слід зауважити детальне регулювання відносин з охорони праці в 

особливих галузях виробництва в США, що також свідчить про 

ефективність законодавства про охорону праці. Як приклад можна навести 

п. (А) розд. 303 Федерального закону безпеки й охорони праці при 

видобутку корисних копалин 1977 р. № 95-164 (Federal Mine Safety and 

Health Act), згідно з яким усі вугільні шахти повинні бути обладнані 

механічною вентиляційною системою, встановленої авторизованої в 

Міністерстві праці США організацією. При цьому щодня зазначені 



285 
 

  

системи повинні піддаватися перевірці зі збереженням даних проведених 

перевірок [235, c. 172]. 

Американському трудовому законодавству притаманна наявність 

особливої системи заходів захисту працівників у сфері забезпечення 

безпечних і здорових умов праці, – «політика захисту осіб, які вчиняють 

службові викриття» («whistleblower protection policy»). Відповідно до цієї 

концепції працівникам гарантується захист від переслідувань з боку 

роботодавця щодо обставин, пов’язаних з їх скаргами і заявами про 

необхідність перевірки стану робочих місць, екологічної безпеки та інших 

обставин, які можуть розглядатися як загроза безпеці самого працівника і 

суспільства в цілому [235, c. 36]. 

У розділі «Міжнародні трудові норми» Програми Гідної праці МОП 

для України на період 2016–2019 рр. зазначено, що Україна ратифікувала 

всі основні та керівні конвенції МОП (основоположні конвенції МОП: 

№ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182; пріоритетні конвенції МОП: № 81, 

122, 129, 144). Перелік ратифікованих міжнародних трудових норм 

розширився завдяки ратифікації конвенцій № 155 та 117. У березні 2016 р. 

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію МОП № 102. Досягнуто 

істотного прогресу в напрямі ратифікації Конвенції про працю в 

морському судноплавстві. У рамках Плану заходів Уряду щодо виконання 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015–2019 рр. 

розглядається питання про ратифікацію ще восьми конвенцій МОП.  

Безпека і гігієна праці в Німеччині регламентуються двома типами 

положень: 1) офіційні державні тексти (закони і постанови); 2) правила 

запобігання нещасним випадкам, видані страховими асоціаціями в різних 

сферах економічної діяльності. Так, законами регулюється низка 

класичних проблем запобігання нещасним випадкам (пов’язаним із 

паровими котлами, ліфтами, легкозаймистими рідинами, вибуховими 
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речовинами й іншими небезпечними матеріалами), а постанови стосуються 

захисту молодих працівників і вагітних жінок. Правила запобігання 

нещасним випадкам, які видаються страховими асоціаціями, стосуються 

звичайних промислових ризиків, створюваних машинами в таких галузях, 

як швейна промисловість, виробництво хімічних речовин, гончарна справа, 

а також ризиків поводження з матеріалами. Ці правила повинні 

доповнювати офіційні тексти. Хоча вони не є обов’язковими, однак 

впливають на безпеку праці: фактично їх розглядають як директиви для 

інспекторів, які їх ураховують при проведенні інспекцій [134, c. 40]. 

Останніми роками Україна досягла прогресу в покращенні 

виконання нею своїх конституційних обов’язків щодо повідомлення про 

ратифіковані міжнародні трудові норми до наглядових органів МОП і 

подання національним органам влади новоприйнятих норм. Проте 

подальше надання допомоги необхідне для того, щоб забезпечити повну 

відповідність законодавства і практики ратифікованим трудовим нормам, 

як вимагає Комітет експертів МОП із застосування конвенцій та 

рекомендацій. 
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3.2. Екологізація законодавства з охорони праці. 

Останніми десятиліттями чітко простежується нова тенденція в 

удосконаленні розвитку законодавства України й інших держав стосовно 

екологізації майже усіх галузей права [200, с. 84–89], зокрема й трудового 

права [152, с. 221]. Починаючи з 80-х рр. міжнародно-правове поняття 

охорони праці стало трактуватися широко, включаючи умови виробничого 

середовища і екології [423, c. 239]. 

Процес екологізації, тобто наповнення екологічним змістом 

правових норм, сьогодні охопив майже всі галузі національного 

законодавства [167, c. 12]. Забезпечення реальної «екологізації» усіх 

галузей права і відповідного законодавства слід визначати одним із 

найбільш актуальних завдань державної політики України [452, c. 10]. І це 

невипадково, бо процес виробництва впливає на зовнішнє середовище та 

на самого працівника. Запровадження нових технологій та інноваційних 

нововедень щодо випуску високотехнологічної продукції чи надання 

відповідних послуг сприяє зміні й умові праці, що потребує відповідного 

корегування в правовму механізмі охорони праці.  

Необхідність процесу екологізації пояснюється тим, що норми 

екологічного права, закладені у спеціальних законах, не завжди здатні 

діяти безпосередньо у регулюванні екологічних питань. Стосовно 

господарюючих суб’єктів, тобто тих, хто забруднює і виснажує природне 

середовище, норми екологічного права діють через нормативні акти, які 

регулюють економічну діяльність цих суб’єктів [254, c. 95]. 

Справді , поширення еколого-правових норм в неекологічних галузях 

дозволяє конкретизувати і необхідним чином інтерпретувати ті чи інші 

норми стосовно окремих видів діяльності. Однак важливим напрямом 

екологізації на сучасному етапі є гармонізація спеціальних екологічних 
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правових норм та екологізованих нормативно-правових норм, які 

регулюють суспільні відносини в господарській, управлінській та інших 

сферах діяльності. Виходячи з того, що закон і в системі екологічного 

законодавства, і в системі інших галузей законодавства наділений 

однаковою юридичною силою, поширеним є те, що у судовій практиці при 

виробленні позиції суду перевага часто надається екологізованим нормам 

[137, c. 127]. 

Екологізація законодавства у технологічному змісті є таким самим 

процесом, як, наприклад, соціалізація особистості чи хімізація сільського 

господарства за допомогою законодавства. Екологізація законодавства є 

процесом, що відбувається відповідно до загальноприйнятих стадій 

творчості. Як правило, готується спеціальний закон і одночасно зміни і 

доповнення в інші нормативно-правові акти. При цьому законодавець 

необмежений якими-небудь галузевими перешкодами цих актів чи 

міркуваннями пріоритетності певних норм [137, c. 127–128]. 

Екологізація норм трудового права здійснюється шляхом 

запровадження законодавцем норм екологічного права в приписи законів 

про працю, які дозволяють врегулювати суспільно-трудові відносини, що 

впливають на навколишнє природне середовище. Законодавець 

використовує нормативно сталі й поширені еколого-правові поняття 

(«навколишнє природне середовище», «навколишнє середовище», 

«довкілля», «охорона довкілля») [91, c. 254].  

Отже, такі приписи містяться: у ст. 159 КЗпП України (працівник 

зобов’язаний особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-

якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або 

людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу); у 

ст. 153 КЗпП України (працівник має право відмовитися від дорученої 

роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя 
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чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища. 

Інакше кажучи, вказаним приписом роботодавцю не дозволяється 

застосовувати заходи дисциплінарного стягнення до працівника у 

встановленому законом випадку); у ст. 6 Закону України «Про охорону 

праці» дублюється закріплене у ст.153 КЗпП України право працівника на 

відмову його від роботи, про яке вже вище зазначалося (лише слід 

зауважити, що у ст. 6 Закону України «Про охорону праці» законодавець 

замість поняття «навколишнє середовище» вживає його синонім 

«довкілля»), й ін. [91, c. 254–255]. 

В сучасних умовах справжня ефективність заходів з безпеки та 

гігієни праці можлива тільки тоді, коли вона доповнюється дієвим 

«екологічним захистом», коли охорона виробничого середовища 

поєднується з охороною природного середовища [155, c. 117]. 

Для забезпечення комплексного підходу до питання сталого 

розвитку необхідно, щоб охорона праці та захист навколишнього 

середовища мали тісний внутрішній взаємозв’язок. Безпечне і здорове 

виробниче середовище та захист навколишнього середовища часто є 

різними сторонами однієї медалі. Більш того, при розробці заходів щодо 

захисту навколишнього середовища від несприятливого впливу 

виробничих процесів необхідно брати до уваги питання охорони здоров’я 

працівників [188, с. 177]. 

Слід зазначити, що екологізація галузі й науки трудового права 

насамперед у сфері права працівника на безпечні і здорові умови праці 

(або права на безпеку праці), сприяла появі нових концептуальних ідей, 

термінів еколого-правової спрямованості, які є методологічно 

нетрадиційними для цієї науки, а тому нерідко дискусійними у науковому 

середовищі [155, c. 255].  
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У Преамбулі Директиви 82/501/ЄЕС від 28 червня 1982 р. 

зазначається, що захист суспільства, навколишнього середовища, 

забезпечення безпеки і здоров’я працівників на виробництві вимагають 

особливої уваги до тих видів виробничої діяльності, які можуть бути 

причиною великомасштабних аварій [479]. 

Причинами техногенних аварій і катастроф переважно є порушення 

відповідних норм з безпеки і охорони праці. Службове (виробниче) 

приміщення, завод, фабрика, офіс, робоче місце – це деякою мірою 

«екологічний» дім працівника [447, с. 111].  

Наприклад І. Я. Кисельов, вказує на взаємопов’язаність впливу 

виробничого середовища і навколишнього природного середовища як 

важливих елементів безпеки праці й екологічної безпеки. Так, він зазначає, 

що важливим фактором, який впливає на виробниче середовище, є 

загальна екологічна ситуація, особливо у промислово розвинутих країнах 

[152, с. 221].  

Значення охорони праці у «зеленій» економіці – сприяння 

ефективності виробництва через забезпечення безпеки та культури праці, 

зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань на 

виробництвах, що гармонійно поєднують економічні потреби суспільства з 

потребою постійного відновлення і збереження довкілля [188, с. 176]. 

Однак заміна деяких шкідливих для навколишнього середовища 

речовин іншими, менш шкідливими, призводить до зростання небезпеки 

для здоров’я працівників. Наприклад, впровадження фарб на основі 

хімічних розчинників замість водорозчинних фарб припускало 

застосування біоцидів. Впровадження гідрохлорфторвуглеводів замість 

хлорфторвуглеців призвело до збільшення ризику впливу канцерогенних 

речовин, а також до зростання небезпечності спалаху. Також при 

виготовленні фотоелектричних панелей використовується більше 15 
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небезпечних матеріалів. Для багатьох працівників, які переходять у 

«зелені» галузі, що швидко розвиваються, ці небезпечні чинники можуть 

виявитися новими. Крім того, вони можуть потрапити під вплив і по-

справжньому нових небезпечних факторів, які раніше були невідомі. 

Наприклад, за відсутності належних засобів захисту працівники сектору 

сонячної енергетики можуть піддаватися впливу теллурістого кадмію 

(загальновідомий канцероген). Отже, на цьому етапі вкрай необхідно 

забезпечити, щоб процес створення «зелених» робочих місць спочатку 

передбачав розробку запобіжних стратегій, спрямованих на передбачення, 

виявлення, оцінку і обмеження небезпечних факторів і ризиків, присутніх 

на таких робочих місцях [188, с. 178]. 

Технічний прогрес і розвиток економіки залежали від наявності 

дешевих джерел енергії. Нинішні виробничі і транспортні системи не 

могли б існувати без викопного палива. Загально визнано, що рівень 

викидів парникових газів, таких як діоксид вуглецю і метан, впливає на 

стан атмосфери Землі і є важливим фактором в постережуваних змінах 

клімату, що спостерігаються. Технології, які швидко розвиваються, 

нинішній спад в економіці й зміни у зайнятості населення, демографічні 

тенденції, а також кліматичні зміни й обмеженість джерел енергії 

сприяють виникненню потужних стимулів до розвитку таких видів 

економічної діяльності та створенню таких робочих місць, які 

характеризуються низьким споживанням енергії і меншим впливом на 

навколишнє середовище. Але існує небезпека, що в процесі створення 

«зелених» робочих місць залишаться непоміченими нові виробничі ризики, 

що знову виникають.  

У зв’язку із вкладенням коштів в екологічно орієнтовані технології, 

необхідні для створення «зелених» робочих місць, останнім часом виникає 

певне занепокоєння з приводу недостатньої уваги, що приділяється 
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виробничим ризикам на таких робочих місцях і, відповідно, заходам з 

охорони праці на них. Навіть якщо якісь робочі місця і вважаються 

«зеленими», технології, які на них застосовуються, взагалі такими можуть 

не бути. Будь-яка економічна діяльність людини передбачає наявність 

певного балансу між ризиком і вигодою, коли, залежно від характеру цієї 

діяльності, ступінь ризику може варіювати від простого матеріального 

збитку до шкоди здоров’ю і навіть загибелі людей. Будь-яка праця 

незалежно від того, є вона «зеленою» чи ні, завжди пов’язана з ризиком 

нещасних випадків і захворювань, зменшення та усунення якого 

здійснюється відповідно до основних принципів охорони праці. 

Застосування регулюючих систем охорони праці не залежить від 

«кольору» робочого місця. Роботодавці повинні забезпечувати для 

працівників безпечні і нешкідливі умови праці і виробниче середовище на 

всіх підприємствах і робочих місцях незалежно від того, яким «відтінком 

зеленого» вони характеризуються. У цьому сенсі технології і виробничі 

процеси на «зелених» робочих місцях повинні ставати об’єктом оцінки й 

управління небезпеками і ризиками так само, як і на будь-яких інших 

підприємствах, причому переважно на етапах проектування і 

передексплуатаційної підготовки. Така оцінка дозволяє також ефективно 

визначити, наскільки мінімальним є негативний вплив на навколишнє 

середовище тієї чи іншої технології, що належить до категорії «зелених» 

[96, с. 4]. 

Необхідно, щоб «зелені» робочі місця відповідали критеріям гідної 

праці, тобто це повинні бути високоякісні робочі місця, що гарантують 

достатню заробітну плату, безпечні умови праці, стабільність зайнятості, 

прийнятні перспективи кар’єрного зростання і дотримання прав 

працівників [188, с. 44]. 
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Поставивши перед собою глобальну мету дослідити нові види 

ризиків, пов’язані із «зеленими» робочими місцями, які створюються на 

базі нових технологій, Європейська обсерваторія ризику, що діє у складі 

Європейського агентства з охорони праці, публікує дослідження із серії, 

назву якої можна перекласти як «Прогнозування нових ризиків та ризиків, 

які знову виникають, для охорони праці, пов’язані з новими технологіями 

на “зелених” робочих місцях, на період до 2020 року» [492][493]. 

У Законі України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» від 16.09.2014 р. № 1678-18 [330] у преамбулі зазначеної Угоди 

(далі – Угода) зауважується, що держава Україна віддана посиленню 

співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища та принципам 

сталого розвитку і «зеленої» економіки. 

У ст. 360 гл. 6 «Навколишнє середовище» Угоди зауважується, що 

Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони 

навколишнього середовища й таким чином сприяють реалізації 

довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. 

Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме 

позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, 

через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних 

ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, 

інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також 

підвищення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям [330].  

Підприємства «зеленого» бізнесу в перспективі можуть отримати 

значні конкурентні переваги, а саме: 1) покращення ділової репутації та 

іміджу; 2) підвищення інвестиційної привабливості; 3) підвищення 

мотивації до впровадження інновацій; 4) кращі, безпечніші умови праці та 
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проживання працівників; 5) підвищення довіри з боку споживачів, 

акціонерів; 6) економія витрат виробництва, реалізації продукції на 

надання послуг, переробку та утилізацію відходів; 7) раціональне 

використання ресурсів та енергії; 8) зменшення екологічних ризиків; 

9) відсутність або зниження розміру екологічних штрафів [183, с. 37]. 
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3.3. Охорона праці як основна компонента гідних умов праці за 

законодавством у світлі концепції гідної праці 

На сучасному етапі відбувається перехід від розуміння права як 

показника формальної рівності до розуміння його як мірила свободи, 

найвищої суспільної справедливості. Прагнення домогтись формальної, а 

через неї реальної рівності у всьому, яке у колишньому нашому суспільстві 

було піднесено до ролі домінанти, означало по суті не заклик до життя, а 

навпаки, до найрізноманітніших його обмежень та стримувань. Ще давні 

мудреці помітили, а наука пізніше підтвердила, що життя зароджується і 

вирує там, де панують асиметричні виміри, де взаємодіють протилежні 

начала, де захоплює дух перепад потенціалів. У соціалістичному 

суспільстві громадяни мали право не мати власності, не жити по совісті, в 

узгодженні самі з собою, не бути собою, а гвинтиками всепожираючої 

держави, всепоглинаючого суспільства. У суспільстві, до якого ми 

прагнемо і на шлях побудови якого Україна рішуче стала, людина, її 

природні права і законні інтереси проголошені найвищою цинністю, 

найголовнішою метою. Забезпечити їх може не старе право, що було 

засобом досягнення формальної і фактичної рівності людини в небутті 

власником, собою, неповторною особистістю, а тільки нове право як засіб 

забезпечення свободи людини і громадянина, право як засіб забезпечення 

справедливості щодо них та між ними. Цього права ми ще не знаємо. 

Цього права ми ще не маємо, такого народжує юриспруденція методом 

діалектичного зняття зі старого права, творчого зіставлення його з новою 

суспільною дійсністю, вдосконалення цього знятого права шляхом 

безкінечного заперечення в ньому того, що не узгоджується з новим 

життям [250, c. 6]. 
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За відносно невеликий період розвитку концепція гідної праці 

перетворилася на чітку систему знань і поступово стає одним із головних 

напрямів діяльності у сфері праці та соціальної політики не тільки для 

МОП і системи ООН, але і для окремих країн і громадських організацій 

[80, c. 55]. І Українська держава сворює всі передумови для того, щоб гідна 

праця сприяла економічному зростанню, підвищенню захисту прав 

працівників тощо. 

Концепція гідної праці спрямована на реалізацію чотирьох основних 

цілей, що дозволяють створювати потенціал для економічного зростання 

та соціального прогресу у всіх країнах: зміцнення трудових прав, 

зростання зайнятості, посилення безпеки праці та просування 

конструктивного соціального діалогу [448, с. 279-278]. Всі цілі повинні 

реалізовуватись системно та у відповідній сукупності з урахуванням 

особливостей методу правового регулювання нормами трудового права 

України.  

Із зазначеного випливає, що «безпечні і здорові умови праці» 

(«безпека праці») є основною складовою цієї концепції [396, с. 6]. Без цієї 

складової неможливо реалізувати конституційне право на працю, 

забезпечити чіткий та прозорий механізм щодо охорони праці тощо. 

Охорона праці є складовою частиною концепції гідної праці. 

Поняття гідної праці охоплює очікування людей, пов’язані з їх трудовим 

життям. Люди прагнуть працювати у безпечних умовах. Якщо людина 

працює в умовах свободи, однак при цьому ризикує власним здоров’ям, то 

така праця не може вважатися гідною. Якщо навіть праця високо 

оплачується, однак умови праці є небезпечними, тобто підривається 

здоров’я і благополуччя людини, то відсутні підстави для її кваліфікації як 

гідної праці [165, с. 293]. 
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Активне застосування в спеціальній юридичній літературі понять 

«гідна праця», «безпечні і здорові умови праці» чи «безпека праці» 

[437;165; 434;187;437], послідовна реалізація в Україні вже трьох Програм 

гідної праці на 2008–2011 рр. [220], на 2012–2015 рр. [219], на 2016–2019 

рр. [221], в яких стабільно одним із стратегічних напрямів є поліпшення 

стану безпеки праці, дозволяє зробити висновок, що зміст «безпечних і 

здорових умов праці (безпеки праці)» сьогодні набуває нового 

доктринального значення у світлі концепції гідної праці [139, с. 49]: 1) це 

поняття розглядається як ключова характеристика й визначальна складова 

гідної праці [165, с. 294]; 2) визнається принципом реалізації гідної праці 

та визначення критеріїв її оцінки [448, с. 281]. 

В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами – членами, з іншої сторони [330], передбачається: 1) 

Сторони визнають повну та ефективну зайнятість та гідну працю для всіх 

як ключові елементи для торгівлі в контексті глобалізації. Сторони 

підтверджують свої зобов’язання щодо сприяння розвитку торгівлі у такий 

спосіб, що приводить до повної та ефективної зайнятості й гідної праці для 

всіх, зокрема чоловіків, жінок та молоді (ст. 291); 2) Сторони визнають 

сприятливий вплив основних трудових стандартів і гідної праці на 

економічну ефективність, інновації та продуктивність, і вони наголошують 

на цінності більшої узгодженості між торговельними політиками, з одного 

боку, та зайнятістю і соціальними політиками, з іншого боку (ст. 293); 3) 

встановлене зобов’язання Сторін посилити діалог та співробітництво щодо 

забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових 

умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального 

залучення, гендерної рівності та недискримінації (ст. 419).  
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У ст. 420 зазначеної Угоди, зауважується, що співробітництво у 

сферах, визначених у ст. 419 цієї Угоди, передбачає досягнення таких 

цілей: a) покращення якості людського життя; b) протистояння спільним 

викликам, зокрема глобалізації та демографічним змінам; c) збільшення 

кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами праці; d) 

сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті 

реформуванні ринку праці; e) сприяння створенню на ринку праці таких 

умов, які б поєднували гнучкість та захищеність; f) сприяння 

впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення 

ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб на ринку 

праці; g) стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють залученню 

малозабезпечених осіб; h) зменшення обсягів неформальної економіки 

шляхом трансформації нелегальної зайнятості; i) покращення рівня 

забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом 

проведення навчання і тренінгів з питань охорони здоров’я та безпеки 

праці, сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків 

великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а також 

обмін доброю практикою та результатами досліджень в цій сфері; j) 

посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального 

захисту, зокрема щодо якості, доступності та фінансової стабільності; k) 

скорочення бідності та посилення соціальної єдності; l) забезпечення 

гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері 

зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а 

також у процесі прийняття рішень; m) подолання дискримінації в усіх її 

формах та проявах; n) посилення можливостей соціальних партнерів та 

сприяння соціальному діалогу. 

У розділі «Безпека та гігієна праці» Програми Гідної праці МОП для 

України на період 2016–2019 рр. зауважується, що питанням безпеки і 
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гігієни праці Уряд і соціальні партнери традиційно приділяють багато 

уваги, особливо у гірничодобувній та металургійній галузях. Україна 

ратифікувала ряд документів МОП, що стосуються безпеки і гігієни праці. 

Широкомасштабна приватизація, створення малих і середніх підприємств, 

а також зростання обсягів неформальної зайнятості, однак, спричинили ряд 

проблем, які заважають запобігати нещасним випадкам на виробництві та 

реєструвати їх. Наявні статистичні дані охоплюють тільки формальну 

зайнятість, демонструючи, що кількість нещасних випадків на виробництві 

скоротилася на 13,4 відсотка, тоді як кількість нещасних випадків із 

смертельним наслідком збільшилася на 7,9 відсотка. Основними 

причинами такої динаміки є організаційні (63,9 відсотка), психосоціальні 

(24 відсотки), технічні (12,1 відсотка) та причини, пов’язані зі 

зловживанням психотропними речовинами (2,5 відсотка). За першу 

половину 2015 року трапилося 2156 нещасних випадків (зокрема, 178 із 

смертельним наслідком). Профспілки стурбовані тим, що вищезазначений 

мораторій на перевірки умов праці не дає інспекторам праці можливість 

заохочувати БГП і забезпечувати дотримання відповідних норм. 

Новостворена Державна служба України з питань праці в остаточному 

підсумку була виключена зі сфери дії мораторію, але це рішення 

неможливо негайно ввести в дію, тому що ще необхідно уточнити коло 

обов’язків та внутрішню структури Служби, як зазначено вище. Державна 

служба України з питань праці, що увібрала функції кількох служб 

інспекції праці включно з питаннями безпеки і гігієни праці, 

потребуватиме технічної підтримки з боку МОП під час формування 

систем управління безпеки і гігієни праці на основі ризикоорієнтованого 

підходу [221]. 

У розділі «ВІЛ-інфекція/СНІД у сфері праці» Програми Гідної праці 

МОП для України на період 2016–2019 рр. зазначено, що рівень 
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поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні залишається найвищим у 

Європі. Сьогодні епідемія вражає переважно осіб працездатного віку і 

спричиняє несприятливі соціально-економічні наслідки. Соціальний діалог 

вважається важливим способом протидії ВІЛ-інфекції в Україні, про що 

прямо заявлено у новій Загальнодержавній програмі протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014–2018 р. Національна стратегія тристороннього 

співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці, прийнята у 2012 р., 

послужила для тристоронніх партнерів керівним документом у реалізації 

заходів з реагування на проблему ВІЛ-інфекції у сфері праці в Україні. 

Заходи, що стосуються проблеми ВІЛ-інфекції, ґрунтуються на прийнятій 

у 2010 р. Рекомендації МОП щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці (№ 200), 

спрямованій на підвищення рівня обізнаності працівниць і працівників 

щодо ВІЛ та його впливу на сферу праці, протидію стигматизації та 

дискримінації, пов’язаній з ВІЛ, розроблення і реалізацію програм щодо 

ВІЛ-інфекції на робочому місці, сприяння доступові працівників до 

добровільного консультування і тестування на підприємстві та за 

допомогою підприємства. Соціальні партнери зацікавлені в подальшій 

роботі з протидії ВІЛ-інфекції через сферу праці [221]. 
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3.4. Правові норми про честь, гідність і ділову репутацію 

працівника як складова законодавства з охорони праці 

Як зауважується у спеціальній юридичній літературі [352, с. 20] [440, 

с. 61] [154, с. 530], останнім часом відбулися кардинальні зміни, що 

стосуються переходу від традиційного трактування охорони праці як 

сукупності техніки безпеки і гігієни праці до охорони здоров’я в процесі 

трудової діяльності або охорони професійного здоров’я. В останньому 

випадку охорона праці трактується значно ширше і передбачає охорону 

здоров’я конкретної людини (а не тільки його здатності до праці) з 

урахуванням її фізичних, фізіологічних, психологічних та ментальних 

особливостей. Тепер найважливішою складовою сучасної охорони праці є 

створення сприятливої психологічної ситуації виробничого середовища 

або виробничого психологічного клімату, що має виключати виникнення 

на роботі стресів, не допускати застосування психічного або фізичного 

насильства з боку керівництва або колег, запобігати збільшенню 

травматизму чи професійних захворювань на нервовому ґрунті [80, с. 54]. 

У чинному трудовому законодавстві України відсутні норми, що 

регулюють захист честі, гідності працівника в процесі його трудової 

діяльності, а також норми, спрямовані на створення сприятливого 

психологічного клімату на виробництві, що є істотною прогалиною в 

правовому регулюванні охорони праці на сучасному етапі [445, с. 38]. 

Норми щодо захисту честі і гідності працівника в процесі його 

трудової діяльності повинні стати складовою частиною інституту охорони 

праці, оскільки обмеження честі, гідності працівника здатне привести не 

тільки до його моральних страждань, а й завдати безпосередньої шкоди 

його здоров’ю. Обмеження ділової репутації працівника в умовах 

ринкових відносин, крім моральних страждань, може спричинити 
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негативні наслідки для кар’єри і заробітку працівника. Крім того, якщо 

працівник відчуває психологічний тиск або з боку начальства, або з боку 

колег, то він буде постійно відчувати якщо не стресовий стан, то, у будь-

якому випадку, психологічний дискомфорт. А такий стан працівника веде 

до ослаблення уваги, уповільнення реакції, до неможливості прийняти 

швидке і правильне рішення, що створює підвищену небезпеку нещасного 

випадку на виробництві з цим працівником [445, с. 39–40]. 

Забезпечення сприятливої психологічної обстановки на роботі – це 

напрям правового регулювання праці, який зараз тільки формується і 

знаходить відображення у нормативно-правових актах, актах соціального 

діалогу та локальних нормативно-правових актах [190, с. 148]. 

У ЄС діє Директива від 27 листопада 2000 р. № 2000/78/ЄС, що 

встановлює рівність ставлення у сфері праці та зайнятості. У Директиві 

поведінка, яка має на меті створити ворожу, що принижує гідність людини 

або образливу, обстановку, визначено як переслідування працівника і 

прирівнюється до дискримінації трудових прав [93, с. 18]. Імплементація 

цієї Директиви у національне трудове законодавство найближчим часом 

передбачена у розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС» від 21 січня 2015 р. № 34-р [335]. 

Варто зазначити, що у більшості країн західної Європи заборона 

нецивілізованого ставлення працівників керівного складу до підлеглих, 

заборона умисних чи неумисних дій адміністрації, спрямованих на 

приниження почуття людської гідності, вжиття спеціальних заходів з 

гуманізації виробничого середовища охоплюються поняттям «охорона 

праці» [181, с. 241]. 

Право на трудову честь і гідність містить правомочності на повагу 

працівника з боку роботодавця, трудового колективу, інших суб’єктів 
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трудових правовідносин, на всебічну охорону трудової репутації 

працівника, на визнання цінності його особистості як сумлінного 

працівника [190, с. 154]. 

Зміст права працівників на захист своєї гідності в період трудової 

діяльності дозволяє виокремити такі юридично значимі обставини: 

наявність у працівника права на гідність і його захист; наявність обов’язку 

у роботодавця (його представника) поважати гідність працівників; 

наявність обов’язку у повноважних державних органів із захисту гідності 

працівників [190, с. 155]. 

Трудові правовідносини є комплексними і складаються з двох 

елементів, які існують нерозривно – майнового і немайнового. Причому не 

можна говорити про пріоритет одного елемента над іншим. Значення цих 

елементів є однаковим. Майновий елемент забезпечує регулювання 

оплатної функції найманої праці, немайновий елемент регулює особистісні 

взаємини сторін трудового договору і забезпечує захист специфічних 

нематеріальних прав, властивих сфері найманої праці. Гідність є 

немайновою стороною трудового правовідношення [190, с. 155]. 

Суб’єктивне право на гідність полягає у тому, що працівникові 

надана виняткова можливість формувати уявлення про самого себе і свою 

самооцінку. Ця можливість працівника включає в себе і дозвіл іншим 

суб’єктам брати участь у такому процесі, висловлювати свої оцінки або 

здійснювати інші дії, в яких відображено їх оцінку того, що являє собою ця 

особа [190, с. 155]. 

Правовідносини у сфері забезпечення гідності працівника за своєю 

спрямованістю є охоронними, а за розподілом прав і обов’язків між 

сторонами трудових правовідносин – односторонніми. Суб’єкт права як 

елемент правовідносин (у контексті гідності працівника) характеризується 

особливими властивостями і відіграє досить активну роль у генезі 
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(походженні) самих правовідносин. Суб’єкт породжує правовідносини і 

визначає його зміст [190, с. 155–156]. 

Для реалізації суб’єктивного права на захист своєї гідності 

працівники обирають можливі варіанти певної поведінки, надані 

правовими нормами для задоволення власного інтересу: вимога від 

роботодавця забезпечити гідні умови праці, звернення до державних 

органів [116, с. 15]. 

Професійна (ділова репутація), трудова честь як об’єкти захисту у 

своїй основі мають не принцип визнання рівного права, а принцип 

індивідуалізації права на трудову честь і репутацію. У трудовому праві 

право на трудову честь, ділову репутацію не обмежується охоронною 

компонентою як право вимагати від усіх оточуючих не принижувати 

трудову честь працівника. У випадках, передбачених локальними 

нормативно-правовими актами, актами соціального діалогу, трудовими 

договорами працівник має право претендувати на заохочення (матеріальне, 

моральне, просування по службі). Причому ця вимога адресована 

роботодавцю і реалізується в рамках регулятивних трудових 

правовідносин [202, с. 35]. 

У ст. 26 Європейської соціальної хартії (переглянутій) 

передбачається право працівника на захист своєї гідності під час роботи, 

встановлюється зобов’язання сприяти попередженню знущальних, 

образливих, агресивних дій проти окремих працівників на робочих місцях 

або у зв’язку з роботою та вжиття необхідних заходів для захисту 

працівників від таких дій (ст. 26) [325]. 

Україна взяла на себе зобов’язання за 74 пунктами з 98 Хартії 

(переглянутої), серед яких обов’язок виконувати і ст. 26, яка закріплює 

право на гідне ставлення на роботі, зокрема, з метою забезпечення 

ефективного здійснення права всіх працівників на захист їх гідності на 
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роботі. Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями 

роботодавців і працівників, поглиблювати поінформованість, поширювати 

інформацію про систематичні або явно негативні та образливі дії щодо 

окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи, 

сприяти запобіганню таких дій і вживати всіх відповідних заходів для 

захисту працівників від такої поведінки. Однак забезпечення ефективного 

здійснення права всіх працівників на захист їх гідності на роботі є 

неможливим без належного аналізу інформації про факти порушення цього 

права, без надання цієї інформації, зокрема, до Європейського комітету із 

соціальних прав, одна із функцій якого полягає у винесенні рішень щодо 

відповідності ситуації у державах положенням Європейської соціальної 

хартії. Стосовно національних доповідей Комітет робить «заключні 

висновки», а стосовно скарг приймає «рішення» [190, с. 158–159]. 

Україна подала Другу доповідь стосовно застосування положень 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) до Ради Європи 6 жовтня 

2009 р [99]. Однак, вона не надала у своїй Доповіді інформації щодо п. 2 

ст. 26 стосовно морального переслідування працівників на робочому місці. 

У свою чергу, Комітет нагадує, що незалежно від підстав переслідування, 

яке створює негативне виробниче середовище, що характеризується 

застосуванням до однієї або більше осіб наполегливої поведінки, яка може 

принизити їх гідність або завдати шкоди їх кар’єрі, має бути заборонено та 

призупинено таким самим чином як акт дискримінації. І це незалежно від 

того, що не будь-яка наполеглива поведінка є актом дискримінації, за 

винятком, коли це допускається законом. Комітет звертається з проханням 

надати докладну інформацію стосовно нормативно-правових актів, які 

гарантують право осіб на ефективний захист проти морального 

переслідування на робочому місці або пов’язаного з роботою. У Доповіді 

не надано також інформації стосовно питання про обов’язки роботодавця 
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та способи захисту права працівника на трудову честь і гідність [190, с. 

159–160]. 

Забезпечення максимального соціально-психологічного комфорту на 

робочому місці є неприпустимим при так званому моббінгу – 

психологічному терорі щодо окремих працівників чи їх груп з боку як 

роботодавця, так і працівників [190, с. 160]. 

Тенденція психологічного гноблення на робочих місцях досліджена 

на початку 80-х рр. минулого століття у Швеції психологом та вченим-

медиком, доктором Х. Лейманом. Він запропонував термін «моббінг» й 

визначив 45 варіацій поведінки, типових для моббінгу: приховування 

необхідної інформації, соціальна ізоляція, наклеп, безперервна критика, 

поширення необґрунтованих чуток, висміювання, крики тощо [495, c. 167]. 

Пов’язані з роботою агресивність і насильство розуміються як 

випадки психологічного чи фізичного переслідування, погрози або нападу, 

яким піддаються працівники в обставинах, безпосередньо пов’язаних з 

виконанням ними своєї роботи. Моббінг слід розуміти як несправедливе 

ставлення до працівника, створення для нього свідомо невигідних умов, 

знущання над працівником з боку роботодавця або інших працівників, що 

виявляється у виключенні можливості висловитися, соціальній ізоляції, 

необґрунтованій критиці якості роботи [190, с. 160–161]. 

Моббінг одна із шкідливих рис виробничого середовища, захист від 

якої – нове завдання трудового права, співзвучне з найважливішим 

постулатом науки управління людськими ресурсами; взаємовідносини у 

трудовому колективі мають велике значення для підвищення ефективності 

виробництва, зростання продуктивності праці [153, с. 179]. 

Моббінг – це тривалий і цілеспрямований процес. Працівник або 

група працівників відчувають переслідування щодня або періодично, що 

впливає на морально-психологічний стан, який являє собою складне, 
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системне, багатовимірне, багатофакторне, динамічне, відносно стійке у 

часі явище духовного життя працівників, відображує професійну, 

психологічну, соціальну сторону їх життєдіяльності, характеризується 

рівнем розвитку психіки і свідомості окремих працівників і духовної сили 

всього трудового колективу, їх моральну і психологічну готовність 

виконувати поставлені завдання в даний момент часу і в конкретних 

умовах обстановки [262, с. 26]. 

Законодавче закріплення обов’язку роботодавця протидіяти моббінгу 

та встановлення відповідальності за вчинення подібних дій стане прямою 

реалізацією принципу гуманізму в нормах трудового права та 

інструментом захисту, головним чином, працівників, які, з огляду на 

безробіття і неспроможність муніципальних органів влади вирішити цю 

проблему, допускають вияви моббінгу на свою адресу [181, с. 242]. 

Зараз розвинена корпоративна культура є засобом створення в 

рамках підприємства такого соціально-економічного простору, який 

забезпечує успішність намічених змін, найвищу продуктивність і 

лояльність працівників. У зв’язку з цим важливо цілеспрямовано 

формувати лояльність працівників, що забезпечує можливість ефективного 

впровадження змін у діяльність підприємств. Ключовими показниками у 

справі управління лояльністю можуть стати шість чинників лояльності: 

1) стабільність кадрів; 2) справедливість мотивації, задоволення очікувань; 

3) повага, підтримка керівництва; 4) досягнення, робоча атмосфера; 

5) розвиток, можливість росту; 6) віра в компанію, ідентифікація себе з 

компанією. Для удосконалення корпоративної культури та підвищення 

лояльності працівників підприємств необхідно: сформувати кадрову 

політику на основі стратегії реорганізації підприємств, залежно від 

бажаних цінностей корпоративної культури і показників лояльності; 

створити комплексну процедуру підбору, найму та адаптації людського 
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ресурсу. Для нового працівника рекомендується складати план роботи на 

період випробувального терміну і призначати для нього наставника; 

забезпечити прозорість системи оплати праці та розподілу бонусів, що 

підвищить рівень лояльності персоналу, а також знизить імовірність 

виникнення загроз корпоративній культурі; розробити систему 

формування кадрового резерву. Прийняття справедливих рішень про 

призначення на вищі посади є додатковою нематеріальною мотивацією 

працівників, яка підвищить їх лояльність щодо підприємства; мінімізувати 

вірогідність виникнення загроз корпоративній культурі і конфліктів у 

колективі у разі звільнення працівника [34, с. 30]. 

В юридичній літературі пропонується закріпити у трудовому 

законодавстві такі способи захисту права працівника на трудову честь і 

гідність, захисту працівників від морального переслідування на робочому 

місці: по-перше, працівник наділяється правом призупинити роботу у разі, 

якщо є обґрунтовані підстави вважати, що робоча обстановка являє собою 

для нього неминучу і серйозну небезпеку, а години простою підлягають 

оплаті; по-друге, працівник має право попередити, направити відповідну 

скаргу про моральне переслідування у представницькі органи на 

підприємстві (Комітет з гігієни, безпеки та умов праці, Комітет 

підприємства, делегати персоналу). У Франції також створено асоціації 

жертв морального переслідування. Серед них – Національна асоціація 

жертв психологічного переслідування, до складу якого входять не тільки 

потерпілі, але й лікарі, психологи, адвокати; по-третє, він може подати 

скаргу державному інспектору праці, який зобов’язаний вжити спроби 

щодо примирення сторін конфлікту; звернутися до суду. Слід відмітити, 

що дуже складно довести наявність фактів морального переслідування. 

Саме тому обов’язок доведення цих фактів лежить на роботодавцеві. 

Роботодавець повинен довести, що його дії не мають характеру 
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морального переслідування. Суд може перекваліфікувати звільнення 

працівника за власним бажанням, який піддався моральному 

переслідуванню з боку роботодавця, на розірвання договору з вини 

роботодавця з усіма передбаченими у цьому разі наслідками; по-четверте, 

представники профспілкових організацій можуть звернутися до суду з 

позовом про захист працівників, які зазнали морального переслідування, за 

умови, що на це є його письмова згода [190, с. 176]. 

Заходи, спрямовані на попередження моббінгу, повинні мати 

комплексний характер і передбачають здійснення таких дій: 1) 

розроблення і затвердження локальним нормативно-правовим актом або 

внесення до чинного колективного договору положення про етику 

поведінки; 2) зміна сутності діяльності кадрових служб, до 

функціональних обов’язків яких має бути включено управління 

соціальними конфліктами (міжособистісними і міжгруповими) в широкому 

значенні цього терміна; 3) створення необхідних умов для можливості 

кожним працівником оскаржити дії (бездіяльність) посадових осіб у 

випадках уявного чи дійсного морального переслідування; 4) введення у 

практику контролю за станом соціально-психологічного клімату в 

структурних підрозділах і організації в цілому; 5) поширення інформації 

про гуманізацію соціально-трудових відносин та заохочення працівників, у 

яких благородні відносини сприяють вирішенню статутних завдань [385, с. 

46]. 

Роботодавці повинні проводити належну політику щодо захисту 

працівників від моббінгу: 1) вживати заходів з надання інформації та 

інструктажу персоналу; 2) розробляти положення про роботу в умовах 

ризику агресії чи насильства на роботі; 3) реалізовувати процедури 

повідомлення про випадки агресії чи насильства; 4) випадки вияву 

моббінгу обговорювати на загальних зборах трудового колективу; 5) 
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реалізовувати порядок, що передбачає проведення консультування 

працівників, які зіткнулися з агресією або насильством; 6) реалізовувати 

заходи матеріального, структурного та/або організаційного характеру; 7) 

будь-які ризики агресії чи насильства враховувати в положенні про 

політику у галузі безпеки праці та охорони здоров’я на підприємстві [325, 

с. 230]. 

«Приставання» створюють чимало особистісних проблем на 

виробництві ... По суті справи щодо «приставання» можна розглядати як 

одну з шкідливих умов виробничого середовища, захист від них повинен 

стати однією з нових завдань трудового права» [155, с. 154]. 

Під охороною гідності і честі працівника має розумітись як захист 

його від сексуальних домагань на робочому місці, так і від образ або 

психологічного тиску з боку роботодавця (керівництва) або з боку колег по 

роботі [445, с. 42]. 

Жоден проект Трудового кодексу не містить норм, присвячених 

моббінгу [456, c. 31]. 

Незаконним вважається переслідування людини через його 

генетичну інформацію, під яким слід розуміти образливі зауваження про 

генетичну інформацію працівника і його родичів. Переслідування 

розглядається як незаконне, якщо воно має масовий характер, створює 

ворожу або образливу трудову атмосферу, або коли ці дії призводять до 

несприятливих для працівника рішень (жертви переслідування 

звільняються або переводяться на нижчу посаду). Переслідувачем 

(Harasser) може бути керівник жертви або інша посадова особа, інший 

працівник, або клієнти цієї організації. Необхідно зауважити, що 

роботодавцю й іншим суб’єктам трудового права забороняється 

отримувати генетичну інформацію про працівника. Однак є винятки з 

цього правила: 
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1. Випадкове придбання генетичної інформації, коли, наприклад, 

менеджер або керівник випадково отримує інформацію про хвороби члена 

сім’ї працівника (з розмов інших працівників). 

2. Інформація (сімейна історія хвороби) придбана в результаті 

здійснення системи оздоровчих заходів, включаючи програми, 

пропоновані роботодавцем.  

3. Роботодавець може дізнатися про сімейну історію хвороби, коли 

працівник просить надати йому відпустку по догляду за членом сім’ї.  

4. Інформація, отримана через засоби масової інформації, за 

винятком спеціального пошуку генетичної інформації працівника.  

5. Інформація, отримана в результаті генетичної програми 

моніторингу [226, с. 196]. 

Генетична інформація повинна бути використана тільки для 

запобігання хвороби і порятунку життя людей, а не проти них, особливо в 

трудових відносинах з метою встановлення дискримінаційних обмежень. 

Генетична інформація захищається, щоб не була використана для 

дискримінації в цілому і у сфері праці зокрема. Ряд країн вживає заходів 

для усунення генетичної дискримінації. Безперечним лідером з цього 

питання є США, де був прийнятий Закон «Про заборону використання 

генетичної інформації з метою дискримінації» від 21 травня 2008 р. [507], 

розд. II якого забороняє генетичну дискримінацію в галузі праці. 

Відповідно до положень цього розділу використання генетичної 

інформації про працівників з метою обмеження їх трудових прав є 

незаконною дискримінацією [226, с. 195]. 

Словесне повідомлення – заздалегідь визначене мовне повідомлення, 

передане людиною або за допомогою штучного голосу (ст. 2 Директиви 

Ради № 92/58/ЄЕС «Про мінімум вимог до забезпечення знаків безпеки 

та/або гігієни праці» від 24 липня 1992 р.).  



312 
 

  

Статеве домагання – будь-яка форма небажаної словесної, 

безсловесної або фізичної дії сексуального характеру, яка відбувається з 

метою або спричиняє посягання на гідність особи, зокрема, створює 

ворожу, принизливу, образливу атмосферу (ст. 2 Директиви Європейського 

Парламенту та Ради № 2002/73/ЄЕС «Про застосування принципу рівного 

ставлення до чоловіків та жінок у питаннях зайнятості, підвищення 

кваліфікації та просування по службі, а також умов праці» від 23 вересня 

2002 р.). 

Головна небезпека моббінга полягає в тому, що не тільки психічний 

стан і здоров’я людини піддаються значному негативному впливу. 

Наслідки також серйозно позначаються на сім’ях цих людей і організаціях, 

в яких вони працюють. Страждають відносини, падає рівень 

продуктивності праці в компанії, тому що енергія людей спрямовується на 

здійснення моббінга, а не на виконання важливих щоденних завдань. Саме 

тому в цілому ряді європейських держав були прийняті нові закони, що 

упереджують появу цього явища, захищають і забезпечують безпеку 

співробітників на робочому місці, включаючи емоційну складову здоров’я 

на роботі. Наприклад, у 1993 р. Національне управління з охорони праці 

Швеції прийняло положення про переслідування за місцем роботи. 

Європейська соціальна хартія також передбачає обов’язок держави 

сприяти припиненню агресивних, образливих дій проти працівників на 

робочих місцях або у зв’язку з роботою і вжиття необхідних заходів для 

захисту працівників від такої поведінки з боку роботодавця [80, с. 65]. 

Так, у Франції після прийняття спеціального закону про захист 

працівників від морального переслідування 2002 р. в Трудовий кодекс 

Франції були внесені доповнення про способи захисту права на гідність 

працівника в період трудової діяльності. Наприклад: працівник має право 

припинити роботу в разі, якщо є розумна підстава вважати, що робоча 
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обстановка являє собою для нього неминучу і серйозну небезпеку, в 

такому випадку години простою підлягають оплаті; працівник має право 

попередити, направити відповідну скаргу про моральне переслідування в 

представницькі органи на підприємстві (Комітет з гігієни, безпеки та умов 

праці, Комітет підприємства, делегати персоналу); працівник може подати 

скаргу інспектору праці, який зобов’язаний вжити заходів щодо 

примирення сторін конфлікту або звернутися до суду. При цьому тягар 

доведення фактів лежить на роботодавцеві. Роботодавець повинен довести, 

що його дії не мають характеру морального переслідування. Суд може 

перекваліфікувати звільнення працівника за власним бажанням, який 

зазнав морального переслідування з боку роботодавця, на розірвання 

договору з вини роботодавця з усіма передбаченими в цьому випадку 

наслідками; представники профспілкових організацій наділяються правом 

звертатися до суду з позовом на захист працівників, які зазнали 

морального переслідування, за умови, що на це є його письмова згода[348, 

с. 73]. 

У розд. «Гендерна рівність та недискримінація» Програми Гідної 

праці МОП для України на період 2016–2019 рр. зауважено, що 

тристоронні партнери вказують на потребу в допомозі щодо розробки та 

впровадженні гендерно-чутливих програм на робочих місцях, що 

охоплювали б такі питання, як охорона праці, виробниче середовище, 

дискримінація за ознакою статі та сексуальне домагання. Як роботодавці, 

так і працівники, все ще мають недостатні знання щодо виявів 

дискримінації та існуючих правових шляхів її подолання [221]. 
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3.5. Стандартизація у сфері забезпечення безпечних і здорових 

умов праці 

Як уже зазначалось, охорона праці є багатоаспектною категорією і 

складним механізмом реалзаці. Так, О. М. Бандурка зазначає, що соціальне 

значення охорони праці також полягає у постійному підвищенні соціально-

економічних показників об’єкта, зростанні якості та продуктивності праці, 

збереженні трудових ресурсів [26, с. 34]. Таким чином виокремлюється ще 

одна складова охорони праці, яка потребує додаткового вивчення на 

підставі певних стандартів щодо безпечних і здорових умов праці.  

Невипадково правники зазначають, що у сучасних умовах науково-

технічного розвитку України, запровадженню та трансферу технологій і 

виробництв, відносини у сфері забезпечення безпечних і здорових умов 

праці урізноманітнюються та ускладнюються, що зумовлює необхідність 

більш детальної регламентації вказаних відносин правовими засобами. 

Одним із основних засобів, за допомогою якого забезпечується детальність 

та дієвість правового регулювання, є стандартизація [20, с. 74]. 

Чим більше держава зацікавлена у дотриманні тих чи інших 

технічних норм, тим більшій кількості з них вона надає форму правових 

норм, включає виконання технічних норм у зміст правових норм [67, с. 55]. 

Термін «стандарт» (англ. standard — норма, зразок, мірило) 

традиційно вживається у двох значеннях: 1) зразок, еталон, модель, що 

приймаються за вихідні для зіставлення з ними інших подібних об’єктів; 2) 

нормативно-технічний документ, що встановлює комплекс норм, правил, 

вимог до об’єкта стандартизації (продукція, послуги, безпека праці та ін.) і 

затверджений компетентним державним органом. Під стандартизацією 

(англ. standardization) розуміється встановлення у державному масштабі, а 

також у рамках міжнародних організацій єдиних норм і вимог, що 
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висуваються до сировини, напівфабрикатів, матеріалів, виробничих 

процесів, товарів та ін. [468, с. 426]. 

Базуючись на наукових дослідженнях щодо стандартизації в сфері 

охорони праці [148] [146] [15], можна зробити висновок, що з 1968 р. й до 

нині стандартизація у зазначеній сфері в Україні пройшла чотири етапи 

свого розвитку, обумовлених впливом на кожному етапі певних науково-

технічних, соціально-економічних, державно-політичних, правових та 

інших чинників.  

На першому етапі (1968–1972) розвитку стандартизації у сфері 

охорони праці в Україні насамперед як частини державної системи 

стандартизації, важливою подією стало прийняття стандартів «ДЕСТ 1.0-

68 Державна система стандартизації. Основні положення» [73] та «ДЕСТ 

1.20-69 Порядок впровадження держвних стандартів. Основні положення» 

[74].  

За цими актами будь-які правила, норми, нормативи, вимоги та 

методи, що встановлювалися в усіх стандартах державної системи 

стандартизації того часу, повинні були узгоджуватися з чинними на той 

час правилами безпеки праці, технічними й гігієнічними вимогами 

охорони праці щодо об’єкта, який стандартизувався. Інакше кажучи, до 

створюваного стандарту обов’язково додавався окремий розділ «Вимоги 

безпеки й виробничої санітарії» [168, с. 490].  

Проекти таких стандартів (вибірково ТУ), а також ДЕСТ, ОСТ и ТУ 

на спеціальний одяг і взуття, запобіжні пристосування й інші вироби, 

призначені для забезпечення безпеки праці й охорони здоров’я працюючих 

узгоджувалися з ВЦРПС. На цьому етапі розвитку стандартизації ще не 

існувало цілісної системи спеціальних стандартів у сфері забезпечення 

безпечних і здорових умов праці як частки державної системи 

стандартизації в Україні [15, с. 46].  
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Другий етап розвитку стандартизації у сфері охорони праці (1973–

1991) відзначився створенням в СРСР першої у світі Системи стандартів 

безпеки праці (далі – ССБП) [208, с. 35].  

В СРСР поступово, починаючи з 1972 р., запроваджувалася Система 

стандартів безпеки праці (далі – ССБП) як частини державної системи 

стандартизації, вперше створюваної у світовій практиці. Причиною 

запровадження цієї системи була відсутність єдиної державної 

нормативної бази, системи оперативної інформації про чинні нормативні 

документи з безпеки праці [146, с. 6].  

ССБП являє собою більш чітку й струнку систему норм, від 

загальних положень до конкретних заходів щодо забезпечення здорових і 

безпечних умов праці, має значні привілеї перед традиційними нормами 

охорони праці [148, с. 21].  

ССБП базувалася на науковій основі, ретельно вивчалася 

радянськими вченими трудового права й постійно удосконалювалась [122, 

с. 120] [350, с. 21]. 

ССБП містила такі основні угрупування стандартів безпеки праці, як: 

1) основоположні державні стандарти; 2) державні стандарти загальних 

вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих факторів; 3) стандарти 

загальних вимог безпеки щодо виробничого обладнання; 4) стандарти 

загальних вимог щодо виробничих процесів; 5) стандарти вимог щодо 

засобів захисту працюючих. ССБП стрімко запроваджувалося в усіх 

галузях народного господарства СРСР в 70–80-х рр. XX ст, шляхом 

розробки державних, галузевих, республіканських стандартів і стандартів 

підприємства з безпеки праці. Для її запровадження на підприємствах 

створювалися комісії і служби із впровадження стандартів ССБП [245, с. 

51].  
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Запровадження ССБП на підприємствах на початку 80-х рр. 

дозволило скоротити на 45 % чисельність травм на виробництві, 

обумовлених конструктивними недоліками машин, станків й обладнання 

[213, с. 3].  

Планувалось впровадження ССБП згодом і в інших державах – 

членах Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), для чого по лінії РЕВ 

була створена міжнародна економічна організація – Інститут 

стандартизації [260, с. 408].  

Планам впровадження ССБП у зв’язку із розпадом СРСР, 

соціалістичної системи та деякими іншими організаційними причинами на 

практиці не було можливості збутися повною мірою [347, с. 50] [218,
 
с. 53].  

Третій етап розвитку стандартизації у сфері охорони праці вже в 

незалежній Україні (1992–2002) характеризується прийняттям Закону 

України «Про охорону праці», Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

стандартизацію і сертифікацію» [333] та затвердженням комплексу 

основоположних стандартів державної системи стандартизації, який 

охоплював п’ять стандартів: ДСТУ 1.0-93 Державна система 

стандартизації України. Основні положення; ДСТУ 1.2-93 Державна 

система стандартизації України. Порядок розроблення державних 

стандартів; ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. 

Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, 

затвердження, позначення та реєстрації технічних умов; ДСТУ 1.4-93 

Державна система стандартизації України. Стандарт підприємства. 

Основні положення; ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації 

України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення і змісту 

стандартів [234, с. 2]. 

Вказані нормативно-правові акти вносили багато змін у процес 

стандартизації у вищезазначеній сфері. По-перше, в них закріплювався 
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перелік вітчизняних категорій нормативних документів у галузі 

стандартизації, у тому числі в галузі стандартизації щодо забезпечення 

безпечних і здорових умов праці. Так, були встановлені такі категорії: 

державні стандарти України (ДСТУ); галузеві (ГСТУ); стандарти науково-

технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ); технічні 

умови (ТУУ); стандарти підприємств (СТП). По-друге, змінився порядок 

розробки, оформлення і затвердження цих стандартів. Їх розробкою і 

затвердженням стали займатися органи Державної служби стандартизації 

України. Продовжуючи традиції радянської нормотворчості, в нашій 

державі розроблялися й впроваджувалися вже власні спеціальні державні 

стандарти ССБП. Серед них варто зазначити такі, як: ДСТУ 2273-93 ССБП 

Пожежна техніка. Терміни та визначення, ДСТУ 2156-93 ССБП 

Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення й ін. [15, с. 

48]. 

На цьому етапі розвитку стандартизації прийняття стандартів ССБП 

уповільнилося, особливо на рівні підприємства, адже відповідно до ст. 13 

Закону України «Про охорону праці» роботодавці повинні були 

запроваджувати вже не систему стандартів безпеки праці (ССБП) на 

підприємстві, а систему управління охороною праці (СУОП). Отже, 

більшість роботодавців припинило діяльність з розробки і запровадження 

стандарту підприємства з безпеки праці. Побудова ж нової СУОП на 

виробництві обов’язковим державним чи галузевим стандартом, на жаль, 

не регулювалась і не регулюється й до сьогодні [15, с. 49].  

Роботодавці за своїм бажанням могли обрати для керування 

Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на 

виробництві від 27 червня 2006 р. (які вже втратили сьогодні чинність) 

[300].  
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Запровадження СУОП на підприємстві вимагає значного 

фінансування, в основі якого не закладена ефективна система розрахунку 

витрат на заходи з охорони праці (система оцінки професійних ризиків), а 

розроблений лише перелік цих заходів [288].  

На четвертому етапі розвитку стандартизації у сфері охорони праці в 

Україні (2003 – сучасний період) відповідно до ДСТУ 1.0:2003 

Національна стандартизація. Основні положення» [234] стали активно 

розроблюватися і затверджуватися національні стандарти й пробні 

національні стандарти (на базі міждержавних та європейських стандартів). 

У переліку категорій стандартів згідно з рівнями суб’єктів стандартизації 

стандарти галузевого рівня вже не передбачувалися [15, с. 49].  

Одночасно тривав процес розробки і прийняття спеціальних 

стандартів ССБП. Серед таких стандартів: «ДСТУ ГОСТ 12.4.129:2004 

Система стандартів безпеки праці. Взуття спеціальне, засоби 

індивідуального захисту рук, одяг спеціальний та матеріали для їх 

виготовлення. Метод визначення проникності нафти та нафтопродуктів» 

[102], ДСТУ. ГОСТ 12.4.221:2004 Система стандартів безпеки праці. Одяг 

спеціальний для захисту від підвищених температур, теплового 

випромінення, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги [103] та ін.  

На вказаному етапі важливою подією стало прийняття пробних 

національних стандартів ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 Системи управління 

безпекою і гігієною праці. Вимоги [104] й ДСТУ-П OHSAS 18002:2006 

Управління безпекою й гігієною праці. Основні принципи виконання 

вимог OHSAS 18001[105] на базі серії міжнародних стандартів OHSAS 

18001:1999 Системи управління безпекою й гігієною праці. Вимоги й 

OHSAS 18002:2000 Система управління безпекою й гігієною праці. 

Основні принципи виконання OHSAS 18001 [368, с. 21], що вважалися не 

стандартом, а специфікацією для роботодавців України (були 
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необов’язкові), однак, що важливо, були вперше спрямовані на оцінювання 

й аналіз професійних ризиків для працюючих за наймом, а потім на 

проведення заходів на їх унеможливлення або зниження [15, с. 50–51]. 

Серія міжнародних стандартів: OHSAS 18001:2007 Occupational 

health and safety management systems — Requirements (Системи управління 

гігієною та безпекою праці. Вимоги) та OHSAS 18002:2008
 
Occupational 

health and safety management systems — Guidelines for the implementation of 

OHSAS 18001:2007
 

(Системи управління гігієною та безпекою праці. 

Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007) розроблені 

Європейським агентством з безпеки й охорони здоров’я на роботі 

(European Agency for Safety and Health at Work)
 
[504]

 
й замінили попередні 

OHSAS 18001:1999 Системи управління безпекою й гігієною праці. 

Вимоги й OHSAS 18002:2000 Система управління безпекою й гігієною 

праці. Основні принципи виконання OHSAS 18001.  

Міжнародні стандарти OHSAS 18001:2007 Occupational health and 

safety management systems – Requirements (Системи управління гігієною та 

безпекою праці. Вимоги) та OHSAS 18002:2008
 
Occupational health and 

safety management systems – Guidelines for the implementation of OHSAS 

18001:2007
 

(Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні 

принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007) відповідають 

рекомендаціям Міжнародної організації праці ILO-OSH 2001 Guidelines on 

Occupational Safety and Health Management Systems/Керівництво по 

системам менеджменту професійної безпеки та здоров’я [436, с. 46]. 

Що спільного і в чому відмінності стандарту OHSAS 18001: 2007 

Occupational health and safety management systems – Requirements / Системи 

менеджменту професійного здоров’я і безпеки. Вимоги (далі – Стандарт) 

та документа Міжнародної організації праці ILO-OSH 2001 Guidelines on 

Occupational Safety and Health Management Systems / «Керівництво по 
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системам управління охорони праці» (далі – Керівництво). Моделі і 

основні елементи по системам менеджменту в Стандарті та Керівництві 

еквіваленталентні. Загальним і одним з найважливіших положень 

Керівництва і Стандарту є вимога по ідентифікації небезпек та оцінки 

пропрофесійних ризиків для персоналу [436, с. 49]. Аналіз змісту розділів 

Стандарту і Керівництва виявляє такі відмінності між ними: а) стандарт 

встановлює вимоги до системи менеджменту ОH & S щодо організації 

управління ризиками і поліпшення показників діяльності у сфері ОH & S, а 

Керівництво надає керівні вказівки (рекомендації) з питання включення 

елементів, що стосуються безпеки праці та охорони здоров’я, у загальну 

політику і управлінську діяльність керівників. Ця відмінність значна й 

полягає в тому, що Стандарт встановлює вимоги, а Керівництво – 

рекомендації. У цьому і полягає головна відмінність зазначених 

документів; б) Стандарт вимагає охоплювати всіх осіб, що діють під 

контролем організації, а також інші зацікавлені сторони, а Керівництво 

спрямоване тільки на працівників організації. В цьому випадку більш 

широко діє вимога Стандарту; в) згідно зі Стандартом організація повинна 

розробити процедуру для обміну інформацією, участі та обговорення і 

залучати до неї велике коло зацікавлених сторін, а згідно із Керівництвом 

співробітники повинні бути впевнені, що відповідно до національних 

законів і сформованої практики створена і результативно функціонує 

комісія з безпеки праці та охорони здоров’я, а представники працівників з 

цих питань визнані і включені в неї. В цьому випадку більш широко діє 

вимога Стандартів, тому що вона передбачає більш різні форми обміну 

інформацією, участі, обговорення і залучення осіб, що здійснюють 

діяльність під управлінням організації, а також інших зацікавлених сторін; 

г) у Керівництві рекомендується розробити програми профілактики 

захворювань і оздоровлення працівників. Стандарт розглядає цю 
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рекомендацію як вимогу національного законодавства; д) в Керівництві 

рекомендується підготовку персоналу здійснювати для всіх її учасників на 

безоплатній основі та у робочий час. У Стандарті подана рекомендація 

розглядається як вимога національного законодавства з обов’язкового 

навчання з охорони праці; є) у Стандарті потрібно, щоб персонал, який 

здійснює аудити, був неупереджений і об’єктивний, а в Керівництві 

передбачені тільки рекомендації з відбору аудиторів й ін. [436, с. 49–50]. 

Зазначені стандарти в Україні закладені в основу чинних 

національних стандартів ДСТУ OHSAS 18001:2010 – Системи управління 

гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT) [282], що 

набув чинності з 01.11.2011, й ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи 

управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання 

вимог OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT), що набув чинності з 

01.01.2016 [324] замість попередніх пробних специфікацій ДСТУ-П 

OHSAS 18001:2006 Системи управління безпекою і гігієною праці. Вимоги 

й ДСТУ-П OHSAS 18002:2006 Управління безпекою й гігієною праці. 

Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001. 

Різноманітні організації виявляють усе більшу зацікавленість у 

досягненні та демонструванні належних результатів у сфері гігієни та 

безпеки праці за рахунок управління професійними ризиками відповідно 

до політики й цілей у цій галузі. Вони чинять так за умов щоразу більшої 

суворості законів, розвитку економічної політики та інших заходів, 

спрямованих на гігієну й безпеку праці, а також за умов зростання 

стурбованості зацікавлених сторін стосовно питання гігієни та безпеки 

праці. Багато організацій проводять «аналізування» чи «аудити» гігієни й 

безпеки праці, щоб оцінити їх характеристики у сфері ГіБП. Однак самі по 

собі такі «аналізування» чи «аудити» не можуть бути достатніми, щоб 

організація переконалась у тому, що її діяльність не лише відповідає, а й 
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надалі відповідатиме правовим вимогам та її політиці. Щоб бути 

результативними, такі процеси потрібно виконувати в межах комплексної 

структурованої системи управління організації. Стандарти серії OHSAS, 

що поширюються на управління гігієною та безпекою праці, призначені 

забезпечити організації елементами дієвої системи управління гігієною та 

безпекою праці, які може бути інтегровано з іншими вимогами щодо 

управління, та допомогти організаціям досягти цілей з гігієни й безпеки 

праці, а також економічних цілей. Ці стандарти, подібно до інших, не 

призначені створити нетарифні бар’єри у торгівлі або підвищити чи 

змінити правові зобов’язання організацій. Ці стандарти установлюють 

вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці, щоб дати 

організаціям змогу сформулювати і зреалізувати політику та встановити і 

досягти цілей, які враховують правові вимоги й інформацію про суттєві 

ризики у сфері ГіБП. Вони призначені для застосування організаціями всіх 

типів і розмірів, а також у різноманітних географічних, культурних і 

суспільних середовищах [282]. 

Як свідчать сучасні реалії, зацікавленість у побудові дієвої 

корпоративної системи безпеки працівників у роботодавців виявляється не 

завжди. І це не дивно, адже створення системи охорони праці є справою 

досить витратною, не кожен роботодавець може дозволити собі додаткові, 

незаплановані витрати. На практиці повноцінно заходи з охорони праці 

впроваджують в основному великі організації, а ось суб’єкти середнього та 

малого бізнесу не тільки не поспішають приводити систему безпеки своїх 

працівників у відповідність до законодавства про охорону праці, але й не 

завжди знають, що це таке [40, с. 69]. 

На підприємствах, які доволі ефективно забезпечують безпечні та 

здорові умови праці, не вважається основним показником стану охорони 

праці кількість нещасних випадків, тому що це не більше ніж фіксація 
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того, що сталося. Слід орієнтуватися на ті реальні корисні справи, завдяки 

яким вдалося зменшити їх кількість. У передових світових компаніях 

реєструють не тільки випадки травматизму, але й події, які могли їх 

спричинити (інциденти)
 
[190, с. 126–127]. 

Ратифікувавши Європейську соціальну хартію (переглянуту), 

Україна взяла на себе зобов’язання усувати ризики, властиві роботам з 

небезпечними або шкідливими для здоров’я умовами праці, проводити 

політику та вживати заходів з метою поліпшення охорони праці та 

виробничої гігієни запобігання нещасним випадкам та травматизму, 

зокрема, шляхом мінімізації причин виникнення ризиків, властивих 

виробничому середовищу [463, с. 120]. 

Важливим є те, що держава у стратегічних галузях економіки 

починає ці стандарти запроваджувати вже централізовано. Так, наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 

09.02.2015 р. № 73 відповідно до ст. 13 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про 

охорону праці», з метою створення ефективної системи управління 

охороною праці, удосконалення та упорядкування діяльності підприємств 

електроенергетики та запобігання виробничому травматизму затверджено 

Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах 

електроенергетики. Це Положення визначає порядок побудови, 

впровадження і функціонування системи управління охороною праці 

(далі – СУОП) на основі вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи 

управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (далі – ДСТУ OHSAS 

18001:2010). Дія цього Положення поширюється на підприємства 

електроенергетики, що належать до сфери управління Міненерговугілля 

України, та на господарські товариства, щодо яких Міненерговугілля 

України здійснює управління корпоративними правами держави [294]. 
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У міжнародних нормах системи оцінки ризиків є основою, 

фундаментом бізнес-процесів. Оцінка професійних ризиків розцінюється 

як первинний етап при визначенні підходів до управління безпекою та 

захистом здоров’я працівників, до побудови в організації системи охорони 

праці, в яку повинні входити й служби охорони праці [178, с. 193]. 

Замість поглибленого індивідуального виявлення (діагностики) 

професійних захворювань на ранніх стадіях та застосування ефективних 

способів профілактики професійних захворювань зазвичай триває 

використання інституту надання дострокових пенсій за роботу на 

виробництві з несприятливими умовами праці. Подібне широке 

використання інституту дострокових пенсій у розвинених країнах світу не 

практикується. Характерно, що суб’єкти підприємницької діяльності не 

несуть жодної фінансової відповідальності за надання дострокових пенсій 

персоналу та прагнуть заощаджувати кошти, не інвестуючи в усунення 

несприятливих умов праці (професійних ризиків) [165, с. 298]. 

Формування державної програми управління професійними 

ризиками неможливе без опрацювання теоретико-методичних і правових 

основ комплексної оцінки професійного ризику за станом чинників 

виробничого середовища, трудового процесу, медичних показників 

порушення здоров’я працюючих і втрати професійної працездатності. Слід 

забезпечити належний рівень координації робіт з оцінки професійного 

ризику шляхом створення спеціального загальнонаціонального 

координаційного органу [165, с. 299]. 
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3.6. Підтримка підприємництва (мікропідприємництва, малого і 

середнього підприємництва) у сфері охорони праці 

Правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки 

та розвитку малого і середнього підприємництва передбачені у Законі 

України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-VI [331].  

Відповідно до ст. 4 вказаного Закону основними напрямами 

державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва 

в Україні є: 1) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях 

оподаткування; 2) запровадження спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що відповідають 

критеріям, встановленим у податковому законодавстві; 3) залучення 

суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і 

соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції (робіт, 

послуг) для державних та регіональних потреб; 4) забезпечення фінансової 

державної підтримки малих і середніх підприємств шляхом запровадження 

державних програм кредитування, надання гарантій для отримання 

кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо; 5) 

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; 6) гарантування прав суб’єктів малого і середнього 

підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності; 7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та 

процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання 

документів дозвільного характеру для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва та скороченню строку проведення таких процедур; 8) 

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

для суб’єктів малого і середнього підприємництва; 9) впровадження 
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механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві 

суб’єктами малого і середнього підприємництва новітніх технологій, а 

також технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, 

послуг) [331]. 

Існування економічної системи України сьогодні і в майбутньому 

неможливе без розвинутої сфери малого й середнього підприємництва. 

Сталий розвиток суб’єктів малого й середнього підприємництва в нашій 

державі залежить насамперед від ефективної реалізації ними права найму 

робочої сили, закріпленого ст. 46 ГК України [72]. Одночасно, згідно із 

зазначеною статтею роботодавець, зокрема, суб’єкт малого й середнього 

підприємництва, зобов’язаний забезпечити працюючим певні соціальні 

гарантії. До цих гарантій входить і право на належні безпечні і здорові 

умови праці, яке гарантується кожному ст. 43 Конституції України, ст. 153 

КЗпП України [158], ст. 69 Господарського кодексу України та іншими 

законодавчими актами з охорони праці [14, с. 544].  

Серед загальної кількості підприємств за офіційними даними МОП, 

членом якої є Україна, чисельність фатальних і тяжких нещасних випадків 

на малих і середніх підприємствах удвічі більша, ніж на великих [31с. 37].  

Виходячи з того, що наслідки травмування на виробництві та 

професійного захворювання працюючих призводять не тільки до 

соціальних втрат, але й до економічних, можна зробити висновок, що 

низький рівень безпеки працюючих в Україні негативно впливає на 

економічний розвиток, перш за все, підприємств малого і середнього 

бізнесу. А вони, як правило, не спроможні наодинці вирішити численні 

проблемні питання щодо поліпшення власного стану безпеки праці. 

Становлення здорового малого й середнього підприємництва, зокрема, у 

сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці, як показує світовий 

досвід, неможливе без активної всебічної підтримки держави. Що ж до 
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України, на думку багатьох вчених і фахівців-практиків, наша країна на 

сучасному етапі розвитку вкрай потребує проведення ефективної 

державної політики підтримки законної діяльності малого й середнього 

бізнесу, зокрема, діяльності у сфері забезпечення безпечних і здорових 

умов праці [14, с. 544–545].  

У спеціальній літературі проблеми низької активності державної 

підтримки малих і середніх підприємств у галузі безпеки працюючих 

викликають підвищений професійний інтерес багатьох досвідчених 

фахівців-практиків, державних посадових осіб [258, с. 43] [257, с. 43].  

У спеціальному звіті Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій у рамках програми USAID «Лідерство в 

економічному врядуванні» (2015) зауважується загальна тенденція у 

бізнесі щодо відходження від патерналістських поглядів на роль держави у 

підтримці діяльності суб’єктів і малого, і середнього, і великого 

підприємницьтва, ці суб’єкти все більше потребують звільнення від 

державного втручання у власні справи, особливо у дозвільній і 

контролюючій сферах. До того ж великі підприємства оцінюють діяльність 

державних органів переважно негативно, в той час як серед середнього 

бізнесу дещо більше позитивних оцінок [33, с. 2–3].  

Однак, на нашу думку, у науково-юридичній площині зараз бракує 

спеціальних правових досліджень у зазначеному напрямі. Деякі сучасні 

науковці-правознавці П. Пилипенко, Н. Саніахметова, В. Селіванов, 

І. Труш, Н. Болотіна, Г. Чанишева та інші досліджували окремі питання 

щодо діяльності роботодавців – суб’єктів малого і середнього 

підприємництва такі, як: реалізація ними права найму робочої сили, 

особливості правового регулювання їх діяльності, поняття державної 

підтримки суб’єктів малого підприємництва та її організаційно – правові 

форми та ін. Проте у працях зазначених вчених не розкривалися проблемні 
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питання державної підтримки малих і середніх підприємств щодо 

забезпечення безпечних і здорових умов праці. Хоча ці питання є досить 

актуальними зараз в умовах адаптації національного законодавства із 

законодавством ЄС [14, с. 545].  

Під державною підтримкою підприємництва (у тому числі малого й 

середнього) розуміється створення політичних, соціальних, правових, 

інформаційних й інших умов для реалізації права громадян на зайняття 

підприємницькою діяльністю, гарантованого Конституцією України. 

Організаційно-правові форми державної підтримки малого і середнього 

підприємництва підрозділяються на такі види: законодавчо-

адміністративна, соціально – політична й економічна [426, с. 42–43]. 

Законодавчо-адміністративна форма державної підтримки малого й 

середнього підприємництва у сфері забезпечення безпечних і здорових 

умов праці, включає в себе такі напрями діяльності: удосконалення 

нормативно – правової бази у зазначеній сфері; впровадження доступної 

системи обліку та звітності у сфері безпеки праці, розрахованої на середній 

рівень економічної та юридичної підготовки роботодавців – суб’єктів 

малого й середнього підприємництва та ін. В межах законодавчо-

адміністративної форми державної підтримки малого й середнього 

підприємництва щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці, існує 

багато чинників, що заважають належним чином здійснювати зазначеними 

суб’єктами підприємництва відповідну діяльність. Це – численні колізії, 

прогалини чинного законодавства в галузі безпеки праці і 

підприємницького права, нарощування так званого дрібночиновницького 

«рекету» щодо ліцензування певних видів діяльності малих і середніх 

підприємств та ін. [14, с. 545–546]. 

У Законі України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. 

передбачаються майже однакові обов’язки щодо фінансування заходів з 
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охорони праці усіх підприємств, отримання дозволу на виконання робіт 

підвищеної небезпеки, відповідальності за порушення вимог законодавства 

з охорони праці (як правило, стягнення штрафних санкцій) (статті 19, 21, 

43, 44 й ін.)
 
[321]. 

Не узгодженими з положеннями Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 

залишаються положення Закону України «Про охорону праці», а також 

інші акти для малих і середніх підприємств у країні, що спрямовані на 

створення сприятливого підприємницького клімату.  

Із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 р. № 1107, дія 

якого поширюється на усіх роботодавців, значно зросли адміністративні 

бар’єри у правовідносинах щодо дозвільної практики. Зазначеним 

Порядком передбачається, що суб’єкти господарської діяльності, які 

мають намір почати (продовжувати) роботи підвищеної небезпеки, 

експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки й ін., повинні отримати 

відповідні дозволи на підставі результатів проведення вартісних експертиз 

[295].  

Для роботодавців – суб’єктів малого і середнього підприємництва з 

метою зменшення адміністрування дозвільної практики в сфері охорони 

праці доцільно розробити та затвердити спеціальний Порядок про видачу 

таких дозволів. У цьому Порядку на нашу думку, можна б зменшити 

кількість видів дозволів та спростити процедуру їх отримання.  

Соціально-політична форма державної підтримки малого й 

середнього підприємництва у сфері забезпечення безпечних і здорових 

умов праці, на наш погляд, включає в себе такі напрями діяльності: 
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формування інфраструктури державної підтримки малого й середнього 

підприємництва у сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці; 

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для малого й середнього підприємництва, у тому числі 

щодо безпечного ведення робіт й ін. [14, с. 546–547]. 

На сучасному етапі розвитку України в умовах адаптації 

національного законодавства до законодавства ЄС основним проблемним 

питанням у межах вищезазначеної форми державної підтримки є дуже 

повільне створення в усіх регіонах України спеціалізованої 

інфраструктури, орієнтованої на потреби малого й середнього 

підприємництва у сфері забезпечення безпеки працюючих. Позитивний 

досвід у формуванні подібних інфраструктур, де значну роль відіграють 

органи системи соціального страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань, мають країни–члени ЄС. Наприклад, у Франції 

значну державну підтримку малим та середнім підприємствам надають 

Державна й Регіональні каси хворих (CNAM і CRAM), мережа Державної 

та регіональних агенцій з поліпшення умов праці при Міністерстві 

зайнятості та солідарності, які провадять безплатні кваліфіковані 

консультації із зазначеними суб’єктами підприємництва у сфері безпеки 

праці. У Німеччині значне місце в спеціалізованій інфраструктурі, 

орієнтованій на потреби малого й середнього підприємництва у сфері 

забезпечення безпеки працюючих, займають товариства професійного 

страхування (Berufsgenossen-schaften). Ними розроблена концепція 

підтримки малих і середніх підприємств у галузі безпеки праці, яка містить 

положення щодо інформування та мотивування підприємця, проведення 

аналізу аварійності на підприємстві, консультування та навчання в галузі 

безпеки праці. Така концепція підтримки малих і середніх підприємств 

дотепер не має аналогів у Європі [346, с. 31] [180, с. 26–27]. 
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Подібними французьким касам хворих і німецьким товариствам 

професійного страхування в Україні є відділення Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Для 

покращення діяльності цих відділень велике значення має вивчення 

позитивного досвіду роботи органів системи страхування від виробничого 

травматизму країн ЄС. Так, у квітні 2004 р. в Україні розпочалася 

реалізація проекту TACIS «Сприяння розвитку системи страхування від 

нещасних випадків на виробництві». Завданнями проекту передбачено 

створення за європейським досвідом єдиної бази даних щодо стану, умов 

та безпеки праці на промислових підприємствах держави, а також 

навчально-інформаційних центрів у Донецькій і Хмельницькій областях 

для підготовки персоналу відділень зазначеного вище Фонду з питань 

профілактики нещасних випадків і профзахворювань, вдосконалення 

законодавчої бази Фонду й ін [180, с. 26–27].  

До економічної форми державної підтримки малого й середнього 

підприємництва у сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці, на 

нашу думку, можна включати такі напрями діяльності, як: економічна 

ефективність і стимулювання проведення профілактичних заходів щодо 

зменшення травматизму на малих і середніх підприємствах; фінансово-

кредитна підтримка малих і середніх підприємств у сфері забезпечення 

безпечних і здорових умов праці і фінансове забезпечення програм 

підтримки цих суб’єктів підприємництва у зазначеній сфері й ін. [14, с. 

547–548]. 

Сучасні проблемні питання в межах економічної форми державної 

підтримки підприємств малого й середнього бізнесу у сфері забезпечення 

безпечних і здорових умов праці потребують особливої уваги, певних 

економічних розрахунків від вітчизняних науковців і фахівців. Адже 

сьогодні не розроблена загальна методика оцінки економічної 
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ефективності проведення заходів щодо забезпечення безпечних і здорових 

умов праці на підприємствах, у тому числі малого й середнього бізнесу. У 

зв’язку з незбалансованістю тарифної політики у системі страхування від 

нещасних випадків на виробництві не працює механізм економічного 

стимулювання вітчизняного роботодавця – страхувальника. Однією із 

найвагоміших перешкод на шляху фінансово-кредитної підтримки малого 

й середнього бізнесу є дефіцит фінансових ресурсів, малоефективність 

роботи фінансово-кредитної системи. Однак сьогодні накопичений 

великий досвід щодо подолання зазначених перешкод в інших країнах. 

При здійсненні в Україні тарифної політики у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві корисним було б упровадження деяких елементів 

відповідної канадської системи страхування. У Канаді вона побудована на 

економічних стимулах не тільки для великих підприємств, але й малих та 

середніх, які можуть поєднуватися в групи взаємної допомоги, щоб 

уникнути середніх тарифів і колективної відповідальності за нещасні 

випадки. Для фінансово-кредитної підтримки державою підприємств 

малого й середнього бізнесу у сфері проведення профілактичних заходів 

щодо скорочення випадків виробничого травматизму, цінним є досвід 

Франції, де малі підприємства мають право на отримання спеціальних 

кредитів від національної каси страхування найманих працівників на 

випадок хвороби на проведення зазначених заходів. У випадку успішного 

виконання цих заходів кредити перетворюються у безповоротні субсидії. У 

світлі державного фінансового забезпечення різних програм підтримки 

суб’єктів малого й середнього підприємництва в Україні у сфері 

забезпечення безпечних і здорових умов праці, викликає цікавість досвід 

Великобританії. Цією державою фінансуються численні проекти щодо 

зменшення травматизму на підприємствах, зокрема, малих і середніх. Так, 
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один із проектів під назвою «Добрий сусід» передбачає надання великими 

компаніями дрібним фірмам допомоги щодо скорочення травматизму за 

підтримки держави. За ініціативою державних органів влади для власників 

підприємств малого й середнього бізнесу проводяться «Відкриті дні 

ділових нарад», на яких фахівці великих фірм надають їм консультації з 

проблем безпеки праці [180, с. 26–27].  

Важливою проблемою, що гальмує розвиток бізнесу в Україні є 

система державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці: 

1) підприємці малого і середнього бізнесу не обізнані з основними 

принципами та порядком здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності; 2) незадовільна система 

інформування суб’єктів господарювання про їх права, повноваження і 

обов’язки органів державного нагляду; 3) не сформована система 

правового захисту підприємців у сфері охорони праці; 4) малий і середній 

бізнес не може ефективно відстоювати свої права під час здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) та судових засідань. Ця глобальна 

проблема найбільше поширена серед малого та середнього бізнесу [336]. 

Громадською організацією «Дніпропетровська обласна організація 

роботодавців експертних та інспекційних організацій» з метою 

інформаційної, практичної та правової підтримки підприємців при 

здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці 

розроблено Програму підтримки підприємництва бізнесу у сфері охорони 

праці та промислової безпеки на 2016 рік. За цією Програмою 

передбачаються такі заходи: 1) надання консультацій суб’єктам 

господарювання з питань заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони праці: інформативне забезпечення суб’єкта господарювання про 

планування перевірок; періодичність перевірок з урахуванням вимог 

закону і постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 
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«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та 

охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю)» [281], порядок здійснення планового 

заходу; позапланові перевірки та підстави для їх проведення; розпорядчі 

документи органів державного нагляду (контролю) їх аналіз та прийняття; 

відповідальність посадових осіб органів нагляду за допущені порушення 

закону у ході перевірки; позови до адміністративного суду щодо 

підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання 

заходів реагування; порядок припинення дії розпорядчих документів за 

результатами перевірки; 2) проведення тренінгів та семінарів для суб’єктів 

господарювання щодо їх прав і обов’язків під час здійснення заходів 

державного нагляду у сфері охорони праці; 3) надання консультацій та 

практичної допомоги суб’єктам господарювання під час здійснення заходу 

державного нагляду: консультаційна підтримка під час перевірок; 

консультаційна підтримка щодо опрацювання розпорядчих документів 

органу нагляду; консультаційна допомога із супроводження судових 

засідань за позовами органу державного нагляду [337]. 
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Висновки до розділу 3 

1. Основною тенденцією розвитку національного законодавства з 

охорони праці є трансформація правового регулювання від захисних 

заходів у бік профілактики нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань (попередження виявів професійного ризику). 

Адже профілактика більш ефективна й менш витратна, ніж лікування та 

реабілітація потерпілих на виробництві. 

2. Охорона праці є одним із основних напрямів соціальної політики 

Європейського Союзу, що визначено договорами про його утворення. 

Досягнення більш високого рівня охорони праці забезпечується шляхом 

ухвалення директив, які встановлюватимуть мінімальні вимоги у цій сфері.  

3. Екологізація норм трудового права здійснюється шляхом 

запровадження законодавцем норм екологічного права в приписи законів 

про працю, які дозволяють врегулювати суспільно-трудові відносини, що 

впливають на навколишнє природне середовище. 

4. Глобалізація значно впливає на взаємодію міжнародних і 

національних правових систем. Сьогодні жодна держава не взмозі існувати 

без постіійної взаємодії з міжнародно-правовою системою. Регулюючий 

вплив міжнародно-правових норм поступово все глибше пронизує сферу 

внутрішньодержавних відносин, у тому числі і сферу охорони праці. 

5. Національне законодавство з охорони праці ще не гармонізоване з 

деякими важливими міжнародними стандартами та стандартами ЄС, які 

стосуються особливої категорії працівників, працівниками, що входять до 

особливої групи ризику з охорони праці. 

6. На сучасному етапі розвитку України в умовах адаптації 

національного законодавства до законодавства ЄС основним проблемним 

питанням у межах вищезазначеної форми державної підтримки є дуже 

повільне створення в усіх регіонах України спеціалізованої 
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інфраструктури, орієнтованої на потреби малого й середнього 

підприємництва у сфері забезпечення безпеки працюючих. 

7. Останніми роками Україна досягла прогресу в покращенні 

виконання нею своїх конституційних обов’язків щодо повідомлення про 

ратифіковані міжнародні трудові норми до наглядових органів МОП і 

подання національним органам влади новоприйнятих норм. Проте 

подальше надання допомоги необхідне для того, щоб забезпечити повну 

відповідність законодавства і практики ратифікованим трудовим нормам, 

як вимагає Комітет експертів МОП із застосування конвенцій та 

рекомендацій. 

8. Не узгодженими з положеннями Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 

залишаються положення Закону України «Про охорону праці», а також 

інші акти для малих і середніх підприємств у країні, що спрямовані на 

створення сприятливого підприємницького клімату.  

9. Для роботодавців – суб’єктів малого і середнього підприємництва 

з метою зменшення адміністрування дозвільної практики в сфері охорони 

праці доцільно розробити та затвердити спеціальний Порядок про видачу 

таких дозволів. У цьому Порядку на нашу думку, можна б зменшити 

кількість видів дозволів та спростити процедуру їх отримання.  

10. Національне законодавство з охорони праці змінило основну 

тенденцію свого розвитку – від захисних заходів до профілактики 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і 

попередження виявів професійного ризику. Адже профілактика більш 

ефективна й менш витратна, ніж лікування та реабілітація потерпілих на 

виробництві. 
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РОЗДІЛ 4. Теоретико-правові засади колективно-договірного 

регулювання відносин з охорони праці 

4.1. Тенденції та перспективи розвитку колективно-договірного 

регулювання відносин з охорони праці 

Останнім часом простежується тенденція до розширення сфери 

договірних (погоджувальних) умов трудового договору [416, с. 166]. І це, 

безумовно, є шлях до розширення демократичних засад при здійсненні 

господарської діяльності та розширення договірного методу правового 

регулювання. 

Інший науковець-правознавець В. В. Лазор також зауважує, що при 

формуванні змісту трудового договору на сучасному етапі значно 

збільшується обсяг індивідуально-договірного регулювання його умов 

[191, с. 18]. Отже, становлення ринкових умов у нашій державі потребує 

зараз вивчення безпеки праці як умови трудового договору не тільки 

нормативного, але й договірного характеру, перш за все враховуючи 

інтереси безпеки працюючих за контрактами, за трудовими договорами 

про надомну роботу [30, c. 37] й ін.  

Багато говорилося свого часу про гнучкість трудового законодавства 

(flexibility), але західна наука пішла далі і запропонувала термін 

flexsecurity, тобто гнучкість трудового законодавства з високим 

соціальним захистом [456, c. 33]. 

Соціальні партнери повинні вирішувати проблеми бідності, 

соціальної ізоляції, недостатньо ефективного соціального захисту 

працівників на галузевому рівні і рівні підприємства, враховуючи 

взаємодію організації праці, охорони здоров’я і безпеки на робочому місці, 

умов праці. Необхідно знайти баланс між гнучкістю і захистом трудових 

прав для працівників [226, c. 192]. 
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Зростає важливість соціального діалогу і функціонування 

соціального партнерства на різних рівнях у створенні якісних робочих 

місць і забезпеченні трудових прав працівників у сфері нестандартної 

зайнятості. Політика в галузі праці повинна бути спрямована на зміцнення 

інститутів і процедур соціального діалогу та забезпечення соціальної 

інтеграції для всіх. 

Потрібно відзначити і роль соціального діалогу як інструменту для 

вирішення питань бідності, неформальної економіки і як засоби контролю 

за укладенням атипових договорів. Зміцнення ролі колективних договорів 

необхідне з метою: 1) гарантування рівних можливостей працівникам 

стосовно розвитку кар’єри, зарплати, безпеки; 2) подолання дискримінації; 

3) досягнення інтеграції та повної участі в житті суспільства; 4) заохочення 

міжкультурної освіти. Соціальні партнери повинні керуватися у своїй 

діяльності ідеями і принципами доктрини соціальної інтеграції (social 

inclusion), вирішувати проблеми в сфері праці, що виниклі, шляхом 

проведення спільних та узгоджених дій, спрямованих проти соціальної 

ізоляції, оскільки простежується тісний зв’язок між умовами праці і 

соціальним діалогом на всіх рівнях – національному, регіональному, 

галузевому, підприємства і робочому місці [226, c. 203]. 

Нижче подано приклади європейської практики міжгалузевих 

соціальних партнерів, яка спрямована на протидію насильства з боку 

третіх осіб та утиски на робочих місцях. 

Європейські соціальні партнери (ЕФПОО, UNI Europa, Європейський 

профспілковий комітет з освіти (ЕTUCE), Європейська асоціація медичних 

установ та підприємств охорони здоров’я (HOSPEEM), Рада європейських 

муніципалітетів і регіонів (CEMR), Європейська освітня федерація 

роботодавців (EFEE), Європейська організація торгових компаній 

(Eurocommerce) і Конфедерація європейських служб безпеки (CoESS) 
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16 липня 2010 р. прийняли Міжсекторне Керівництво, спрямоване на 

протидію насильства з боку третіх осіб та утиски на робочих місцях. 

Діючи за підтримки Європейської комісії, міжгалузеві соціальні партнери 

провели дві великі конференції в Брюсселі (14 березеня 2008 р. і 22 жовтня 

2009 р. відповідно), в ході яких були представлені результати досліджень 

роботодавців і профспілок з проблеми насильства з боку третіх осіб, а 

також наведені конкретні приклади і зроблені спільні висновки. Ці 

ініціативи й лягли в основу цього Керівництва. Мета цього Керівництва 

полягає в тому, щоб забезпечити наявність програми щодо ефективної 

протидії насильству з боку третіх осіб на всіх робочих місцях. У 

Керівництві пропонуються практичні заходи, які можуть бути зроблені 

роботодавцями, працівниками та їх представниками/ профспілками для 

запобігання подібних проблем або мінімізації їх наслідків. Відповідно до 

норм європейського і національного законодавства як роботодавці, так і 

працівники несуть певні зобов’язання щодо дотримання норм безпеки та 

охорони здоров’я, незважаючи, що відповідальність за забезпечення 

безпеки співробітників й охорону їхнього здоров’я покладається на 

роботодавця (ст. 5 Директиви Ради 89/391/ЄЕС
 
«Про впровадження заходів 

для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я 

працівників під час роботи»). [273] 

Працівники також зобов’язані піклуватися як про власне здоров’я і 

безпеку, так і про безпеку інших осіб, яка може бути порушена їх діями, 

відповідно до інструкцій роботодавців і знань, отриманих у ході 

професійної підготовки. Роботодавці також зобов’язані інструктувати 

співробітників і (або) їх представників і давати їм можливість брати участь 

у вирішенні всіх питань, що стосуються забезпечення безпеки на робочому 

місці. Це лише підтверджує думку про те, що на практиці найбільш 

ефективними є спільні зусилля із забезпечення безпеки і охорони праці. 
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Соціальні партнери, які підписали цей документ, заявляють про своє 

зростаюче занепокоєння у зв’язку з тим, що насильство з боку третіх осіб 

вкрай негативно відбивається на стані співробітників. Воно не тільки 

принижує їх гідність і губить здоров’я, а й має серйозні економічні 

наслідки, які пов’язані з вимушеною відсутністю співробітників на 

робочому місці, пригніченим моральним станом персоналу і зростаючою 

плинністю кадрів. Насильство з боку третіх осіб призводить до виникнення 

хворої робочої обстановки, яка може навіть призводити до відразливого 

враження на споживачів послуг відповідних установ, негативно 

відбиваючись на ситуації в суспільстві в цілому. Насильство з боку третіх 

осіб і утиск на робочих місцях може приймати найрізноманітніші форми, 

наприклад:  

а) фізичне, психологічне, вербальне насильство і (або) сексуальні 

домагання;  

б) разові інциденти або систематична модель поведінки окремих осіб 

або групи осіб;  

в) результат дій або поведінки клієнтів, покупців, пацієнтів, 

споживачів послуг, учнів або батьків, представників громадськості, 

постачальників послуг;  

г) варіюються від вияву неповаги до більш серйозних загроз і 

фізичного насильства;  

д) викликаються психічними розладами, емоційними факторами, 

особистою неприязню, забобонами щодо осіб певної статі, національності, 

віросповідання, віку, сексуальної орієнтації, мають ті чи інші фізичні вади 

або характерну зовнішність;  

е) являють собою кримінальні злочини, які вчиняються з метою 

нанесення шкоди співробітникові організації, його репутації або майну 

роботодавця чи клієнта, при цьому такі злочини можуть мати 
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організований або стихійний характер і вимагають втручання з боку 

владних органів; 

ж) глибоко зачіпають особистість, гідність і моральний стан жертв 

насильства; 

з) відбуваються на роботі, в громадських місцях або приватній 

обстановці і пов’язані з роботою; 

і) являють собою віртуальні загрози і утиск, джерелами яких 

виявляються широке коло сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Проблема насильства з боку третіх осіб докорінно 

відрізняється від проблеми насильства і утисків на роботі з боку колег і 

має велике значення з точки зору її впливу на здоров’я та безпеку 

співробітників можливих економічних наслідків, а отже, можна говорити 

про необхідність розробки особого підходу для вирішення цієї проблеми.  

Незважаючи на те, що насильство з боку третіх осіб, з яким 

стикаються співробітники тих чи інших організацій, приймає різні форми 

залежно від галузевих і організаційних особливостей, основні методи і 

найбільш ефективні заходи є універсальними для всіх організацій. До 

таких 

методів належать партнерський підхід, наявність чітких визначень і 

превентивні заходи (оцінка ризиків, підвищення рівня інформованості, 

навчання, прозора звітність і подальші заходи, а також адекватна оцінка 

результатів). Керівництво передбачає заходи, спрямовані на виявлення, 

запобігання, скорочення і мінімізації насильства й утисків з боку третіх 

осіб на робочих місцях. Роботодавці повинні мати чітку програму заходів 

щодо запобігання і врегулювання проблеми насильства й утиски з боку 

третіх осіб, програма повинна стати невід’ємною частиною їх загальної 

політики охорони праці та здоров’я співробітників. Подібні програми 

розробляються роботодавцями за участю працівників організації та їх 
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представників відповідно до норми національного законодавства, 

колективних угод і (або) практичного досвіду. Насильство з боку третіх 

осіб виявляється в найрізноманітніших формах, а це означає, що програми 

протидії насильству повинні розроблятися з урахуванням тих чи інших 

умов праці. Як показує досвід, такі програми повинні регулярно 

переглядатися для того, щоб враховувати нові факти і зміни на 

законодавчому, технологічному та інших рівнях. З плином часу 

дослідження, досвід і технічний прогрес дозволять знайти більш 

оптимальні варіанти вирішення проблеми, ніж сьогоднішні. В основі 

програми, необхідної роботодавцю, повинні лежати такі елементи:  

а) постійний обмін інформацією та обговорення з керівниками, 

працівниками і їх представниками / профспілками на всіх етапах роботи;  

б) чітке визначеня насильства й утиску з боку третіх осіб, з 

наведенням конкретних прикладів і зазначенням форм, в яких таке 

насильство може виявлятися;  

в) надання необхідної інформації клієнтам, покупцям, споживачам 

послуг, учням, батькам і (або) пацієнтам, із зазначенням того, що будь-яке 

насильство або утиск щодо співробітників є неприпустимим і буде мати 

відповідні правові наслідки;  

г) програма, заснована на оцінці ризиків, що враховує різні види 

зайнятості, місця і методи роботи і дозволяє виявляти потенційні проблеми 

та розробляти необхідні заходи протидії, наприклад: контроль очікувань за 

рахунок надання чіткої інформації про характер і рівень обслуговування, 

на які мають право розраховувати клієнти, ательє, користувачі послуг, учні 

та батьки, і створення механізмів, завдяки яким треті особи можуть 

заявити про своє незадоволення якістю роботи співробітників, а 

роботодавець – провести розслідування щодо подібних скарг;  
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д) забезпечення безпечності праці за рахунок відповідного 

планування виробничих приміщень; надання необхідних інструментів для 

забезпечення безпечної роботи співробітників (наприклад, за рахунок 

створення каналів комунікації, моніторингу, прийняття запобіжних заходів 

й ін.; укладання угод про співробітництво з відповідними владними 

органами (правоохоронними органами, органами правосуддя, соціальними 

та наглядовими службами); 

е) забезпечення відповідної підготовки для керівництва організацій 

та персоналу, при цьому в програмах навчання повинно говоритися не 

тільки про загальні принципи дотримання норм безпеки на робочому місці, 

а й про пробільш конкретні методики, наприклад, навички запобігання або 

врегулювання конфліктів;  

є) впровадження процедур моніторінгу й розслідування будь-яких 

звинувачень в насильстві і (або) утиск з боку третіх осіб, а також 

механізмів інформування жертв насильства про хід розслідування і вжиті 

заходи;  

ж) створення чітких програм з надання підтримки співробітникам, 

які постраждали від насильства і (або) утиску з боку третіх осіб, в тому 

числі, залежно від обставин, для надання медичної (в т. ч. психологічної), 

юридичної, практичної і (або) фінансової допомоги (наприклад, додаткове 

страхування, крім обов’язкового);  

з) чіткі вимоги щодо того, яким чином працівники можуть 

інформувати роботодавця про факти насильства, а також щодо заходів, які 

повинні бути прийняті для захисту співробітників від можливих спроб 

відплати і для повідомлення відповідних владних органів (правоохоронних 

органів, органів охорони здоров’я та безпеки й ін.) відповідно до норм 

національного законодавств [108, с. 83]. 
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У спеціальній юридичній літературі пропонується на стадії 

укладання колективних договорів обов’язково передбачати пункт щодо 

обов’язку роботодавця вживати заходів з охорони праці відповідно до 

концепції гідної праці [165, с. 299]. 

З метою укріплення трипартизму і покращення системи колективних 

переговорів та ефективного вирішення колективних трудових спорів на 

різних рівнях в Україні, зокрема з питань охорони праці, відповідно до 

Програми Гідної праці на 2016–2019 рр. [221] планується найближчими 

роками внесення змін та доповнень у чинне Положення Державної служби 

України з питань праці стосовно удосконалення її функцій і повноважень 

як одного з основних органів у системі колективних переговорів та 

вирішення колективних трудових. 

Поняття інтегрованості стосовно охорони праці було розглянуто на 

спільній конференції МОП і ЄС під назвою «Єднання вище розбіжностей: 

про необхідність створення інтегрованої системи інспекції праці» (8–

9 березня 2005 р., Люксембург). Увага міжнародного форуму тоді 

зосереджувалася на принципі системності інспекційної діяльності – 

«інтегрованій системі» в умовах глобалізації. Інтегровані системи інспекції 

праці мають відіграти важливу роль у реалізації стратегії розгортання 

широкомасштабних заходів профілактики травматизму і профзахворювань 

шляхом підвищення культури охорони праці, обміну досвідом і 

концентрації зусиль на пріоритетних напрямах [58, с. 149]. 

МОП сприяє інтегрованому підходу до інспекції праці. Інтегрована 

інспекція праці охоплює техніку безпеки, гігієну праці та охорону 

здоров’я, умови праці та трудові відносини. Це можна реалізувати за 

допомогою відвідування підприємств загальними інспекторами праці, яких 

у разі необхідності підтримують спеціалісти. Такий цілісний підхід (його 

часто називають методом «одне підприємство – один інспектор»), за якого 
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один інспектор, який має належну кваліфікацію та відповідну 

компетенцію, може вирішувати всі головні, нескладні проблеми охорони 

праці та трудових відносин, сприяє запровадженню більш дієвої та 

ефективної форми інспекції. Якщо раніше зусилля зосереджувалися на 

наглядових функціях, то сьогодні ключовою для будь-якої служби 

інспекції стає консультативна, роз’яснювальна і профілактична робота [58, 

с. 150]. 

На сьогодні зміни в інспекційних органах необхідні, адже 

ефективність їхньої діяльності (у зв’язку з постійними реорганізаційними 

процесами, плинністью і непрофесійністью кадрів, недосконалістью 

правового регулювання процедури притягнення роботодавців та 

посадовців, що порушили вимоги законодавства з безпеки, гігієни праці і 

виробничого середовища до юридичної відповідальності) занадто низька. 

Зазначений висновок випливає з Ухвали ВАСУ від 23 червня 2016 р. 

№ К/800/50591/15 [429]. Колегія суддів ВАСУ, розглянувши у 

попередньому розгляді касаційну скаргу Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області на 

постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 8 вересня 

2015 р. та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 5 

листопада 2015 р. у справі № 822/2657/15 за позовом Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області до товариства з обмеженою відповідальністю 

«СКС» про застосування заходів реагування, встановила таке. У липні 

2015 р. Головне управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області звернулося в суд з позовом до товариства 

з обмеженою відповідальністю «СКС», в якому просило застосувати 

заходи реагування у вигляді припинення експлуатації АЗС №1 товариства 

з обмеженою відповідальністю «СКС», яка розташована за адресою: 
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Хмельницька область, Летичівський район, автодорога Львів-Кіровоград-

Знам’янка, 248 км + 910 м до повного усунення порушень вимог 

законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.  

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за наслідками планової 

перевірки АЗС складений акт перевірки щодо додержання вимог 

законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, контролю за 

діяльністю аварійно-рятувальних служб, яким встановлені порушення 

вимог законодавства, внаслідок чого подальша експлуатація АЗС несе 

загрозу життю та/або здоров’ю людей. Постановою Хмельницького 

окружного адміністративного суду від 8 вересня 2015 р., залишеною без 

змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 5 

листопада 2015 р., відмовлено в задоволенні позовних вимог. Не 

погоджуючись з ухваленими по справі рішеннями Головне управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій 

області звернулося до Вищого адміністративного суду України з 

касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судів першої і 

апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення про задоволення 

позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та 

процесуального права. В запереченнях на касаційну скаргу товариства з 

обмеженою відповідальністю «СКС» просить залишити касаційну скаргу 

без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без 

змін. Перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх 

встановлення, матеріали касаційної скарги, проаналізувавши правильність 

застосування судами норм матеріального та процесуального права колегія 

суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що відсутні 

підстави для скасування судових рішень, а касаційна скарга не підлягає 

задоволенню з наступних підстав.  
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Судами попередніх інстанцій встановлено, що посадовою особою ГУ 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій 

області проведена перевірка додержання вимог законодавства у сферах 

пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за 

діяльністю аварійно-рятувальних служб АЗС №1 ТОВ «СКС», за 

результатами якої складений акт від 17.06.2015 р. за № 58, яким 

зафіксовані наступні порушення: п. 3. На АЗС не передбачено пересувні 

установки порошкового пожежогасіння з масою заряду вогнегасного 

порошку не менше 240 кг (чим порушено п. 4.8 наказу МНС України від 

06.12.2005 р. №376 «Про затвердження Інструкції щодо вимог пожежної 

безпеки під час проектування автозаправних станцій») й ін.  

Суди першої і апеляційної інстанцій, відмовляючи в задоволенні 

позовних вимог, виходили з того, що лише невиконання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення 

порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу 

державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування санкцій 

щодо суб’єкта господарювання. Колегія суддів ВАСУ погоджується з 

висновками судів першої і апеляційної інстанцій виходячи з такого. 

Судами встановлено, що позивачем не надано доказів того, що перелічені в 

акті перевірки порушення вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки створюють реальну загрозу життю та здоров’ю людей, а 

усунення цих порушень вимагає вжиття заходів реагування у вигляді 

повного припинення експлуатації адміністративної будівлі. Крім того, як 

вірно встановлено судами, позивачем 17 червня 2015 р. винесений припис 

про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки № 9, яким відповідач зобов’язаний усунути виявлені 

за результатами перевірки порушення у строк до 17.07.2015 р., п.15 

порушення – до 17.08.2015 р. Згідно з ч. 8 ст. 7 Закону України «Про 
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основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» припис – обов’язкова для виконання у визначені строки 

письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) 

суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. 

Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта 

господарювання. Як вірно встановлено судами, управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області 

звернулося з цим позовом до суду до спливу терміну, наданого ТОВ 

«СКС» для усунення порушень вимог законодавства. Колегія суддів 

вважає, що доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про 

неправильне застосування судами норм матеріального чи процесуального 

права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення 

справи. Нею було касаційну скаргу Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області 

відхилено [429]. 

У 2013 р. в Україні відбулася реформа галузі державного нагляду, 

яка, зокрема, стосувалася й галузі охорони праці. У липні 2013 р. набув 

чинності Закон України від 2 жовтня 2012 р. № 5404-VI (далі – Закон № 

5404-VI). Зазначеним законодавчим актом було змінено застосування норм 

стосовно повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) 

або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. З цього часу 

фактично стало «мертвою нормою» передбачене ст. 39 Закону «Про 

охорону праці» право державного інспектора як посадової особи органу 

державного нагляду особистою владою «забороняти, зупиняти, припиняти, 

обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, 

дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та 

експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших 

засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних 
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речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію 

виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють 

загрозу життю працюючих». Відповідно до п. 5 ст. 4 Закону № 5404-VI 

повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) виконання 

робіт й ін. допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою 

за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) 

щодо застосування заходів реагування. Тобто державний інспектор, який 

виявив під час проведення перевірки на підприємстві факт порушення 

вимог законодавства України у галузі охорони праці, які несуть загрозу 

життю працівників, зупинити, наприклад, виконання робіт, які внаслідок 

порушень несуть загрозу життю працівників, самостійно власним 

розпорядженням не має права. 

Процедура застосування державної влади стосовно суб’єкта 

господарювання перейшла до видання адміністративного судочинства. 

Тому процедура стала такою: державний інспектор, який виявив при 

перевірці порушення, що тягнуть за собою загрозу життю працівників, 

документує ці порушення відповідним актом перевірки суб’єкта 

господарювання (виробничого об’єкта) (далі – акт перевірки). Примірник 

такого акта перевірки державний інспектор після завершення перевірки 

зобов’язаний надати до відповідного територіального управління, в якому 

він працевлаштований (адже державна інспекція, в якій він виконує свої 

функціональні обов’язки, є лише структурним підрозділом 

територіального управління без прав юридичної особи і тому не може бути 

суб’єктом звернення з позовом до адміністративного суду). Територіальне 

управління на підставі зазначеного акта перевірки має підготувати та 

надіслати до окружного адміністративного суду позовну заяву з 

долученням зазначеного акта перевірки. Відповідно до ст. 99 КАС України 

встановлено 15-денний строк для звернення органу державного нагляду з 
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позовною заявою до адміністративного суду. Цей строк має 

обчислюватися з дня підписання акта перевірки, враховуючи, що типова 

форма зазначеного акта у галузі охорони праці не містить інформації про 

конкретний день у межах строку перевірки, в який державним інспектором 

могли бути виявлені порушення, що зазначені в акті. З урахування 10-

денного строку, визначеного ч. 3 ст. 183
2
 КАС України, для надання 

відповідачем заперечення на позовну заяву, суд має розглянути позовну 

заяву протягом 5-ти днів з дня подання відповідачем заперечення. Отже, 

отримуємо строк у 30 днів з дня виявлення державним інспектором 

порушень, що несуть загрозу працівнику до моменту винесення рішення 

суду. Додаємо до цього строку ще 10 днів з дня отримання постанови 

відповідачем на можливе апеляційне оскарження рішення суду й 

отримуємо в ідеалі 40 днів до набуття чинності судовим рішенням (без 

урахування кількості днів на пересилання документів у справі поштою. 

Норми Закону України «Про охорону праці», міжнародних конвенцій у 

галузі охорони праці та положень про органи державного нагляду у галузі 

охорони праці щодо прав державних інспекторів своїми рішеннями 

невідкладно зупиняти проведення робіт суб’єктами господарювання у 

випадку виявлення фактів порушень вимог законодавства про охорону 

праці, які несуть загрозу життю працівників, а також самостійно 

відновлювати зупинені ними роботи при наданні суб’єктом 

господарювання доказів усунення виявлених недоліків, із середини 2013 

року і до теперішнього часу залишились виключно на папері. Вони не були 

скасовані, а просто перестали застосовуватись. Натомість з липня 2013 р., 

відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», зупинення виробництва 

(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг 

допускається виключно за постановою адміністративного суду [142]. 
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Дослідження у сфері трудового права свідчать про вплив ТНК на 

трудове законодавство [457] [173].  

Звісно ж, зазначена тенденція буде посилюватися. Діяльність ТНК 

впливатиме на міжнародні норми, прийняті, як на рівні глобальних 

організацій ООН і МОП, так і на рівні регіональних організацій; на 

національне трудове законодавство; локальні, нормативні акти; колективні 

договори і угоди [453, с. 39]. 

У рамках таких ТНК формуются нові подходи до встановлення умов 

праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни для широкого кола 

працівників [80, с. 42]. 

Упродовж останніх кількох десятків років на міжнародній арені 

з’явилися нові потужні гравці, які швидко зайняли свою нішу у світовій 

економіці. Потужність їхньої діяльності й кількість активів іноді можна 

порівняти з ВВП сукупності країн. Це економічні гіганти – 

транснаціональні корпорації. Дуже часто діяльність ТНК об’єктивно 

порушує систему, яка склалася в країні раніше і включає національні 

колективні, галузеві, регіональні угоди й колективні договори на 

підприємствах. Тож профспілкам доводиться шукати нові форми відносин 

з міжнародними корпоративними роботодавцями на всіх рівнях. Саме тому 

ТНК – складний, хоча й дуже важливий, партнер, з яким доводиться вести 

соціальний діалог. До 90-х рр. склалися дві протилежні форми відносин 

профспілок із ТНК. Перша форма ґрунтується на прагненні взагалі не 

допустити діяльності профспілок на своїх підприємствах. Друга форма 

(трапляється не так часто) полягає в тому, що профспілку розглядають як 

серйозного партнера, який має авторитет серед працівників, з яким 

ведуться переговори та укладаються взаємоприйнятні угоди. Часто на 

підприємствах ТНК виникають проблеми в соціально-трудових відносинах 

і з’являються елементи напруженості. Так, дещо послаблюється вплив 
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профспілок, колективно-договірне регулювання трудових відносин і 

страйковий рух можуть не мати великого ефекту, тому що ТНК не 

зазнають тиску клієнтів щодо виконання умов поставок через незначні 

обсяги загальних світових продажів, прибутку і руху готівки, яка припадає 

на конкретну країну. На багатьох підприємствах встановлюється 

подовжений робочий день, спостерігаються незаконні звільнення, 

працівникам не надаються оплачувані відпустки, не виплачується 

допомога з тимчасової непрацездатності, порушуються норми охорони і 

безпеки праці. Керівництво ТНК може не зважати на вимоги працівників 

щодо поліпшення умов праці, оскільки має змогу переміщувати 

виробництво в іншу країну. Виникають також певні труднощі з 

укладанням колективних угод, оскільки ті, хто їх укладає, перебувають на 

значній відстані від тих, хто приймає рішення [413]. 

Міжнародні документи, що регулюють соціальний діалог у ТНК: 

– Глобальний договір ООН (1999), який містить 10 принципів 

стосовно прав людини, трудових відносин, охорони довкілля і боротьби з 

корупцією та базується на Загальній декларації прав людини [66];  

– Акти ОЕСР від 21 червня 1976 р. включають Декларацію про 

міжнародні інвестиції й транснаціональні підприємства, а також три 

взаємозалежних документи: «Керівні принципи для транснаціональних 

підприємств», «Національний режим», «Стимули й перешкоди для 

міжнародних інвестицій» [13, с. 203]. Зазначені акти зобов’язують уряди 

країн, які підписали цей документ, і країн, які згодом до нього 

приєдналися, дотримуватися основних стандартів МОП і рекомендують у 

кожній з таких країн заснувати національний контактний пункт для 

розгляду конкретних питань взаємовідносин ТНК із профспілками, а також 

і налагодити співпрацю між профорганізаціями різних підприємств цієї 

ТНК [413];  
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– Керівні принципи для багатонаціональних підприємств ОЕСР 

(2011), що є рекомендаціями адресованими урядами ТНК. Вони 

встановлюють принципи і стандарти добросовісної практики, сумісні із 

застосовним правом та міжнародно визнаними стандартами. Дотримання 

Керівних принципів корпораціями є добровільним і не забезпечується 

силою правового примусу проте, деякі питання, яких стосуються Керівні 

принципи, можуть також регулюватися національним законодавством або 

міжнародними зобов’язаннями [149]. 

Укладення міжнародних колективних договорів пов’язане з певними 

труднощами. Методику укладення такого договору поки що не розроблено 

і не зрозуміла правова сила такого договору. Слід зазначити: якщо сторона 

роботодавців виступає як єдина централізована організація, то профспілка 

– розрізнена й об’єднана в межах конкретної країни, що ускладнює 

створення єдиного колективно-договірного представництва [413]. 

У Канаді в 1978 р. Актом Парламенту з метою сприяння здоров’ю та 

безпеці на робочих місцях і поліпшення фізичного і психічного здоров’я 

працівників заснований Канадський центр професійного здоров’я і безпеки 

праці (Canadian Center for Occupational Healthand Safety – CCOHS). Цей 

Центр є федеральною урядовою організацією, підпорядковується 

Парламенту Канади; він сприяє в здійсненні концепції запобігання 

професійних захворювань і виробничих травм. Центром крує Рада, 

представлена трьома ключовими зацікавленим сторонами: урядом 

(федеральною, регіональною та територіальною владою), роботодавцями 

та працівниками [222, с. 43–44]. 

В Сеулі (Республіка Корея) 29 червня – 2 липня 2008 р. відбулася 

зустріч соціальних партнерів (Міжнародної організації праці, Міжнародної 

організації соціального страхування і Корейського Агентства з гігієни і 

безпеки, за участю провідних фахівців, роботодавців і працівників, 
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представників організацій соціального страхування) на вищому рівні з 

безпеки та гігієни праці у зв’язку з проведенням XVIII Всесвітнього 

конгресу з безпеки та гігієни праці. В результаті на Саміті було прийнято 

Сеульську декларацію з безпеки та гігієни праці, яка визнає, що безпека та 

здоров’я на робочому місці є одним з основоположних прав людини, як це 

передбачено у ст. 23 Загальної декларації прав людини [369, с. 3].  

Соціальні партнери, які підписали Сеульську декларацію (Україна до 

таких не належить), взяли на себе зобов’язання брати активну участь у 

забезпеченні безпечних та здорових умов праці за допомогою системи 

чітко визначених прав, обов’язків і відповідальності, де принципу 

профілактики приділяється найбільша увага. Завдяки Сеульській 

декларації та зобов’язанням щодо її дотримання на порядку денному 

міжнародної політики вперше з’явилося поняття «охорони праці як засобу 

просування основних прав людини і сприяння економічному розвитку». Її 

парадигма і запропоновані плани дій відповідають глобальній стратегії 

програми «За безпечну працю» і концепції гідної праці [190, с. 118]. 

Прогнозуючи тенденції розвитку інституту охорони праці, 

соціального діалогу, слід зауважити, що всі вони будуть переплетені з 

концепцією гідної праці.  

З метою укріплення трипартизму і покращення системи колективних 

переговорів та ефективного вирішення колективних трудових спорів на 

різних рівнях в Україні відповідно до Програми Гідної праці на 2016–2019 

рр. [221] планується найближчими роками розробка і прийняття нової 

редакції Закону України «Про колективні договори і угоди», внесення змін 

та доповнень у чинні Положення Національної служби посередництва і 

примирення й Положення Державної служби України з питань праці 

стосовно удосконалення їх функцій і повноважень як основних органів у 

системі колективних переговорів та вирішення колективних трудових, 
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зокрема, у сфері безпеки праці. МОП продовжить надавати допомогу 

тристороннім партнерам у процесі здійснення законодавчих реформ, 

ознайомлюючи їх з європейським порівнянним правом і практикою 

дотримання міжнародних трудових норм, а також сприяючи досягненню 

конструктивного компромісу щодо можливих рішень, пристосованих до 

національного контексту. З цією метою буде використовуватися 

новостворена субрегіональна правова база даних CEELex поряд з іншими 

базами даних МОП. Україна увійде до регіональної мережі експертів з 

питань праці. Національний координатор МОП відповідатиме за 

координацію заходів, пов’язаних з CEELex в Україні. На вимогу 

проводитиметься аналіз правових пробілів і недоліків у реалізації, а також 

надаватимуться технічні зауваження і політичні рекомендації у процесі 

підготовки до ратифікації конвенцій МОП, у тому числі в контексті 

гендерної рівності.  

МОП продовжить надавати тристороннім партнерам допомогу у 

виконанні наданих у 2012 році рекомендацій щодо підвищення 

ефективності колективних переговорів і посилення координації на різних 

рівнях. При цьому МОП враховуватиме досвід, набутий сторонами 

соціального діалогу в процесі переговорів на національному та галузевому 

рівнях і на рівні підприємств, і на вимогу: 1) сприятиме проведенню 

тристоронніх переговорів щодо нового закону про колективні договори і 

угоди, пропонуючи для порівняння політичні та правові рішення проблем, 

спільно виявлених тристоронніми партнерами; 2) допомагатиме 

Міністерству соціальної політики України, Національній службі 

посередництва і примирення, Спільному представницькому органу 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному 

рівні та Спільному представницькому органу сторони роботодавців на 

національному рівні у створенні бази даних про колективні угоди й 
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суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців; 3) допомагатиме 

в проведенні оцінки функціонування Національної служби посередництва і 

примирення і перегляді чинного положення про неї з метою забезпечення 

її повноцінної працездатності, ефективності та дієвості; 4) надаватиме 

Національній службі посередництва і примирення допомогу в створенні 

інформаційно-управлінської системи щодо трудових спорів; 5) надаватиме 

Національній службі посередництва і примирення допомогу в розробленні 

програми планового навчання щодо посередництва у сфері врегулювання 

трудових спорів і проводити навчання відповідних посередників. 
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4.2. Єдність і диференціація правового регулювання охорони 

праці 

Розвиток знань у сфері права передбачає глибоке осмислення 

основних завдань, на яких базується правове регулювання. Особливо це 

стосується розвитку трудового права та його окремих інститутів. До 

них, зокрема, належать категорії права. Знання відповідних понять, 

системи і змісту дає змогу полегшити процес правотворчості, оскільки 

допомагає чіткіше визначити орієнтири законодавчої діяльності й 

забезпечити єдність юридичної практики у різноманітних її сферах. 

Крім того, категорії права пов’язані з проблемними питаннями правової 

ідеології. Тому дослідження змісту системи правових питань (як 

загалом, так і окремих її елементів) має на тільки академічне, а й 

практичне значення [268, с. 94–95]. У царині охорони праці, 

враховуючи широке коло відносин, які регулюються законодавством з 

охорони праці, різноманітність галузей виробництва, різні вимоги щодо 

технологічних процесів чи надання тих чи інших послуг, реалізація 

права на працю різними категоріями працівників та інші складні 

чинники виносять на розгляд питання щодо єдності та диференціації, а 

також питання щодо опрацювання правової ідеології відносин у 

досліджуваній сфері тощо.  

У правовій літературі акцентується увага на тому, що структура 

правової дійсності в онтологічному аспекті є суперечливою єдністю або 

дуальністю природного і позитивного права, що на порядку денному 

стоїть питання стосовно реального або дійсного права як єдності 

справедливості, що становить його сенс, і позитивності, що становить 

його предметно-інституційну форму. Тому С. І. Максимов справедливо 

підкреслює, що необхідною умовою дійсності права є як 
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справедливість, так і позитивність. При цьому позитивність права 

означає його вияв у законодавстві, тобто в предметно-інституційних 

формах. Отже, право може бути визначене як виражене і закріплене у 

предметно-інституційних формах регулювання зовнішньої поведінки 

людей, зазнаване на ідеалах та засадах справедливості. При цьому 

правова справедливість, або природне право, не є певною субстанцією, 

абсолютною реальністю права, а є швидше реляційно-смисловим 

феноменом. Воно є тим сенсом, який виявляється й утримується у 

відносинах між різними суб’єктами і моментами правової реальності. У 

такому випадку природнє право слід розуміти як еквівалент об’єктивно 

дійсного права, принцип людського співіснування, без дії якого 

неможливий ні культурний, ні соціальний розвиток людини [206, c. 38–

39]. Такий підхід має стати методологічним підґрунтям у дослідженні 

інституту охорони праці на підставі взаємопов’язаних приватних та 

публічних інтересів. Так, з одного боку, право на життя, гідну працю, 

безпечне навколишнє середовище та інші фундаментальні права є 

невід’ємними природними правами людини (у тому числі і трудових 

правовідносинах), тобто їх визнання є результатом впливу природного 

права. З другого боку, право на безпечні і здорові умови, правове 

врегулювання відносин у царині охорони праці повинно бути чітко 

врегульоване нормами позитивного права, виходити від держави і 

суспільства та знаходити свій вияв у правових нормах. І невипадково 

формою вияву в процесі реалізації конституційного права на працю у 

сфері охорони праці є цілий ряд нормативно-правових актів (закони, 

постанови КМУ, накази та розпорядження міністерств та відомств 

(міністерства соціальної політики, міністерства охорони здоров’я, 

міністерства юстиції та ін.), акти соціального партнерства тощо).  
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При цьому законодавство у сфері охорони праці чітко й 

конкретно визначає й закріплює права та обов’язки суб’єктів 

трудового, окреслює алгоритм їхньої поведінки та компетенцію, 

імперативно приводить у правову форму технологічні процеси та 

заходи й параметри виробництва надання послуг тощо. Необхідно 

зазначити, що правові приписи з охорони праці повинні неухильно 

виконуватись, навіть якщо вони не збігаються з інтересами працівника 

чи роботодавця. Так, наприклад, останній повинен здійснювати 

фінансові витрати на заходи щодо охорони праці, на створення 

безпечних умов праці, на охорону навколишнього середовища, 

відраховувати обов’язкові збори за власний кошт з 

загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо.  

Правове регулювання й алгоритм розвитку наукових пошуків 

правників у царині охорони праці повинен ґрунтуватись на головній 

конституційній ідеї щодо пріоритетності життя та здоров’я працівників 

на усіх без винятку підприємствах, установах, організаціях, а також у 

тих випадках, коли роботодавцем є фізична особа. Реалізація цього 

складного завдання базується на цілому ряді принципів щодо 

вдосконалення правового регулювання, запровадження заходів з 

підвищення рівня безпеки праці й пожежної безпеки, системному 

формуванні у працівників знань з охорони праці, напрацюванні 

мотивацій заходів та заохочень за належне виконання приписів з 

охорони праці, окресленні меж відповідальності працівника за власну 

та колективну безпеку під час виконання трудових обов’язків, 

виокремленні підстав і умов відповідальності роботодавця за 

порушення приписів з охорони праці, визначенні принципів правового 

регулювання охорони праці. 
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Дослідивши сутність та визначивши ознаки охорони праці й 

дефініції виникає питання щодо вивчення та дослідження такого явища, 

як поділ охорони праці на певні види та дослідження його природи, 

виокремлення особливостей правового регулювання охорони праці в 

окремих галузях, охорони праці окремих категорій працівників. 

Зазначене обумовлює необхідність ретельного аналізу й системного 

дослідження питання єдності й диференціації правового регулювання 

охорони праці спираючись на значущість та роль трудового права в 

цілому.  

Як справедливо наголошує П. М. Рабінович системність являє 

собою закономірну, неодмінну властивість об’єктивного права, й 

підґрунтям правового регулювання тих чи інших відносин. Її 

деформація та руйнування приводять до правових аномалій, що в 

кінцевому рахунку може звести нанівець його регулятивні можливості, 

зашкодити очікуваному законодавцем соціальному результату [345, с. 

94–95]. На наш погляд, саме визначення, наукове обґрунтування та 

запровадження єдності й диференціації допомагає подолати прогалини 

та неузгодженості в правовому регулюванні складних відносин з 

охорони праці, системно реформувати трудове законодавство в цій 

частині. 

Актуальність науково-теоретичного та практичного дослідження 

системи принципів такої важливої галузі, як трудове право, загалом та 

одного з найбільш проблемних, за наявною практикою реалізації в 

процесі правозастосування, принципу єдності й диференціації 

правового регулювання трудових відносин, зокрема, обумовлена 

передусім тим, що реформування національного трудового права 

потребує завершення визначення напрямів систематизації 
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вдосконалення правового регулювання щодо охорони праці тощо [186, 

с. 231] . 

В. Г. Ротань аргументовано довів, що в сучасних умовах 

функціонування ринкових відносин статус трудового права 

підвищуються і він повинен займати центральне місце в системі права. 

На зазначену галузь покладається завдання щодо виконання реалізації 

соціальної політики, системних підходів щодо охорони прав 

працівників тощо 357, с. 122. Такий підхід має стати підґрунтям 

висвітлення проблематики цього підрозділу в питаннях єдності та 

диференціації щодо охорони праці. 

Слід зазначити, що широке коло правників (фахівців з  трудового 

права) приділяли увагу загальнотеоретичним питанням єдності і 

диференціації правового регулювання взагалі та особливостям такого 

регулювання в окремих інститутах трудового права. Так, зазначеній 

проблематиці присвячені наукові роботи та здобутки  таких учених, як 

В. Д. Авескулов, М. Г. Александров, М. Й. Бару, Н. Б. Болотіна, 

В. Я. Бурак, І. А. Вєтухова, В. В. Єременко, В. В. Жернаков, 

П. І. Жигалків, І. П. Жигалкін, М. І. Іншин, Т. А. Коляда, Ю. Ю. Івчук, 

Р. І. Кондратьєв, О. В. Ларівненко, Р. З. Лівшиць, К. Ю. Мельник, 

Л. В. Могилевський, О. В. Москаленко, Ю. П. Орловський, 

А. Ю. Пашерстнік, О. С. Пашков, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, 

В. І Прокопенко, О. І. Процевський, В. І. Процевський, В. Г. Ротань, 

Я. В. Сімутіна, З. К. Симорот, Г. С. Скачкова, А. М. Слюсар, 

І. О. Снігірьова, В. М. Толкунова, А. І. Шебанова, В. І Щербіна, 

В. В. Удод, Г. Г. Яблоновська, О. М. Ярошенко та ін. Наукові здобутки 

вищезазначених науковці є актуальними і залишаються методологічним 

підґрунтям подальшого вдосконалення правового регулювання умов 

праці та складних питань охорони праці. 
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Що стосується єдності та диференціації правового регулювання 

охорони праці системних досліджень недостатньо, тим більше в умовах 

розробки нового ТК України, визначення методів правового 

регулювання тощо. У цьому сенсі О. М. Ярошенко наводить 

переконливі аргументи, що проблема єдності і диференціації має 

безпосереднє відношення до визначення правильного поєднання 

державного і договірного регулювання відносин у сфері праці. При 

цьому державне регулювання забезпечує не тільки єдність правового 

регулювання, але і вирішує завдання диференційованого підходу до 

регулювання трудових відносин, закріплюючи правила та межі 

застосування такого підходу. Договірне ж регламентування є 

винятковою сферою диференціації, оскільки уточнює загальні і 

спеціальні норми трудового права щодо конкретних територій, галузей, 

роботодавців тощо. В сучасних умовах єдність правового регулювання 

умов праці забезпечується конституційним принципом рівності прав та 

свобод працівників. Здійснення правового регулювання трудових 

відносин ґрунтується на принципі єдності основних умов праці й 

рівності трудових прав та обов’язків усіх працівників, що працюють за 

трудовим договором. В основі такої єдності – конституційна рівність 

можливостей усіх громадян вступити в трудові відносини, реалізуючи 

принцип свободи праці [473, с. 237, 239]. Такий підхід особливе 

значення має в процесі правового регулювання охорони праці в умовах 

функціонування різних організаційно-правових форм здійснення 

господарської діяльності, функціонування підприємств, заснованих на 

різних видах власності, зміни орієнтації у взаємовідносинах між 

працівниками та роботодавцями, необхідності принципів, визначення 

засад і загальних норм щодо охорони праці та врахування особливостей 

охорони праці в окремих галузях чи виробництвах тощо. 
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Враховуючи надзвичайно широке коло нормативно-правових 

актів, на підставі яких здійснюється правове регулювання охорони 

праці, виникає потреба щодо усунення множинності норм, у яких 

існують суперечності та неузгодженості між різними нормативно-

правовими актами, зосередження однієї нормотворчої роботи з охорони 

праці в одних руках, з одного боку, й надання можливості обліку 

особливостей охорони праці в окремих галузях й на підприємствах – з 

другого, ставить завдання дослідження питань єдності й диференціації 

норм права з охорони праці. С. Голощапов слушно зазначає, що 

видання великої кількості приписів стосовно умов праці, визначення 

значної кількості правил й норм з техніки безпеки й виробничої  

санітарії різними відомствами, виникаючі при цьому неузгодженості і 

суперечності між вказаними правилами й іншими актами та відсутність 

єдиного акта, що встановлював би загальні принципи й положення, на 

основі яких ґрунтувалася нормотворча діяльність в галузі охорони 

праці різних відомств, – усе це надає важливого значення дослідженню 

проблеми єдності й диференціації норм права з охорони праці [67, с. 

101–102]. В інституті охорони праці такий підхід має неабияке 

значення, оскільки мова йде про життя і здоров’я працівників, про 

безпечні умови їх праці в різних галузях (з різним рівнем небезпеки та 

негативного впливу на працівників та навколишнє середовище), про 

заборону дискримінації тощо. А тому невипадково виникає питання 

щодо визначення й встановлення на підставі науково обґрунтованих 

критеріїв диференціації правового регулювання охорони праці при 

виконанні різних видів робіт у різних галузях виробництва. При цьому 

надзвичайно важливо на законодавчому рівні визначити й закріпити 

загальні принципи й фундаментальні положення щодо безпечних і 

здорових умов, окреслити порядок і процедуру розробки нормативно-
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правових актів (у тому числі й локальних), який забезпечує дотримання 

цих критеріїв, буде сприяти усуненню й подоланню недоліків щодо 

правового регулювання охорони праці.  

У сучасній спеціальній юридичній літературі зауважується такий 

негативний момент національного законодавства в сфері охорони 

праці, як існування поряд з КЗпП України, який містить главу 

«Охорона праці», комплексного спеціального закону – Закону України 

«Про охорону праці». Таке положення у правовому регулюванні 

охорони праці породжує певну проблематику щодо реалізації права 

працівника на безпечні і здорові умови праці, призводить до 

розпорошеності в категоріях та визначення та дублювання 

законодавства, а в окремих випадках виникненню прогалину правовому 

регулюванні (наприклад, в питаннях фінансування та визначення 

витрат на заходи щодо охорони праці, складних питань 

відповідальності за порушення приписів з охорони праці тощо).  

Дослідивши визначену проблематику, П. О. Ізуїта слушно 

акцентує увагу на тому, що така ситуація руйнує ідею кодифікації 

законодавства у сфері охорони праці та визначенні безпечних умов 

праці, а також зменшує значення КЗпП України як основного 

нормативно-правового акта в системі трудового законодавства. До того 

ж звертається увага на велику кількість підзаконних нормативно-

правових актів, які регламентують питання охорони праці, яких, згідно 

з державним реєстром законодавчих актів з питань охорони праці, існує 

понад три тисячі документів. Існування такої великої кількості 

нормативно-правових актів та невпорядкованої нормативної бази 

(різного рівня та різних відомств) є однією з причин того, що 

підприємства (установи, організації), особливо ті, що організували 

багатогалузеве виробництво чи надання різноманітних складних 
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завдань й послуг, не виконують норм, правил та стандартів в царині 

охорони праці [135, с. 9]. Усунення цих недоліків надасть можливість 

здійснювати правове регулювання охорони праці та постійно його 

систематизувати й вдосконалювати, підвищити рівень правових (а 

також соціальних й фінансових) гарантій реалізації права працівників 

на охорону праці, чітко окреслити питання щодо організації безпечних 

і здорових умов праці й запровадити науково обґрунтовані засади 

управління охороною праці (та визначити роль держаного управління в 

цьому інституті), зазначити правові й фінансові стимули в царині 

охорони праці, запровадити дієвий нагляд та громадський контроль за 

охороною праці, вдосконалити питання відповідальності за порушення 

законодавства про охорону праці. 

Ураховуючи чіткий конституційний імператив про те, що кожен 

працівник має право на належні, безпечні, здорові умови праці, чинне 

законодавство України у сфері охорони праці постійно розширює свої 

межі щодо кількісного складу норм, правил і приписів з охорони праці. 

Крім того законодавець постійно спрямовує свої зусилля на якісний 

зміст зазначених норм, з урахуванням прагнення нашої держави 

інтегруватись у світове співтовариство, та необхідність 

вдосконалювати трудове законодавство на підставі міжнародних 

стандартів з охорони праці. 

Враховуючи багатоаспектність й багатовекторність охорони 

праці, правники невипадково висвітлюють та досліджують різні 

сторони і аспекти єдності та диференціації. У спеціальній юридичній  

літературі єдність і диференціацію науковці розглядають як принцип 

трудового права [143, с. 24–25; 377, с. 118]. Я. В. Сімутіна підкреслює, 

що поєднання єдності та диференціації, загальних норм та норм, дія 

яких обмежена певним колом осіб, є однією з рис трудового права, що 
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істотно відрізняє його від інших галузей права [371, с. 139]. Тобто 

зазначений принцип має за мету: з одного боку, встановлення єдиних і 

зрозумілих, однакових умов праці для всіх працівників (незалежно від 

виду та напряму виробничої діяльності, виду власності, організаційно-

правової форми господарювання та ін. складових) – з другого, 

диференціацію умов праці, режиму роботи й відпочинку для певних 

категорій працівників за певних обставин, впливу шкідливих речовин 

на організм працівника, складність виконуваної роботи, фізичні й 

розумові властивості працівника тощо. Існує низка факторів і засобів, 

на підставі яких визначається єдність і диференціація правового 

регулювання щодо охорони праці та встановлення умов праці на 

засадах норм трудового права. Серед значного їх кола особливо 

необхідно виокремити такий, як різноманітність суб’єктів трудових 

правовідносин (у тому числі й різноманітність виробництв та трудових 

функцій, які виконують працівники на підставі укладення трудового 

договору (контакту), завдання правового регулювання нормами 

трудового права; особливості методу правового регулювання в цій 

галузі. Єдність і диференціація правового регулювання це необхідні 

системні явища в інституті охорони праці, вони повинні існувати в 

нерозривному зв’язку зазначений принцип на підставі діалектичної 

взаємодії єдності протилежностей. 

У свою чергу Г. Г. Яблоновська також наводить переконливі 

аргументи, що принцип єдності та диференціації правового 

регулювання трудових відносин (у тому числі і стосовно охорони 

праці) є одним з найголовніших і фундаментальних принципів 

трудового права [470, с. 159]. Зазначена позиція згаданих вище 

дослідників є методологічно правильною й надає можливість визначити 

стратегію розвитку науки трудового права та єдині підходи 
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вдосконалення трудового законодавства відповідно до міжнародного 

досвіду та соціальних стандартів у царині праці, оскільки право на 

охорону праці є невід’ємною складовою права на працю.  

До такого ж висновку приходить й В. Я. Бурак, ретельно 

дослідивши єдність і диференціацію правового регулювання трудових 

відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати на 

підприємствах, й пропонує враховувати при визначенні мінімальної 

тривалості щорічної й додаткової відпустки при реалізації права 

громадян на відпочинок, при нормуванні праці, визначенні заробітної 

плати тощо [44, с. 46, 93, 116–117]. 

Ще один важливий науковий підхід, який має велике значення 

щодо охорони праці працівників, що розглядає єдність та 

диференціацію і як одну з характерних рис методу трудового права [85, 

с. 23–25; 422, с. 30–31]. Саме на підставі цього визначаються 

особливості взаємовідносин між працівниками і роботодавцям, 

запроваджується ідея соціального діалогу, знаходять подальший 

розвиток засади виробничої демократії тощо. Метод є  невід’ємною 

складовою, поряд із предметом обумовлює сутність й відокремленість 

трудового права, визначає особливості правового регулювання у сфері 

праці зокрема й щодо охорони праці та створенні безпечних умов для 

праці. Невипадково приписи ст. 22 Закону України «Про охорону 

праці» регламентують, що у колективному договорі (угоді) відповідні 

суб’єкти можуть передбачити забезпечення працівникам соціальних 

гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений 

законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи щодо 

досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним 
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захворюванням, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела 

фінансування зазначених заходів.  

Працівники за допомогою колективно-договірного регулювання 

беруть участь у встановленні необхідних і додаткових умов праці, 

підвищенні фінансових витрат на охорону праці, запровадженні 

додаткових заходів на відновлення працездатності й відпочинку 

працівників, додаткові виплати працівникам грошової компенсації на 

придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або 

рівноцінних йому харчових продуктів при роз’їзному характері роботи, 

також окреслюється певний перелік нормативів та стандартів, які 

застосовуються на конкретному виробництві (кількість шкідливих 

обладнань, наприклад рентгеноскопій, операцій зі шкідливими 

речовинами тощо), обумовлюється й визначається встановлений 

порядок й зазначаються терміни перевірки й перегляду норм праці за 

даними атестації робочих місць при запровадженні інноваційних 

технологій освоєння нового обладнання й ін. Також можуть бути 

встановлені різноманітні додаткові пільги й виплати (наприклад, розмір 

додаткової одноразової допомоги у разі народження дитини, часткової 

або повної втрати працездатності або смерті працівників, виділення 

коштів на оздоровлення та відновлення тих чи інших навичок і вмінь 

працівників, підтримки пенсіонерів, ветеранів, інвалідів тощо.  

Ще одна теоретико-правова конструкція розглядає єдність та 

диференціацію як принцип інституту охорони праці (зокрема, як 

комплексного, міжгалузевого інституту) [69, с. 125]. Такий підхід є 

підґрунтям визначення основних засад правового регулювання в царині 

охорони праці, основою розробки певної ідеології й соціальної 

політики, єдиних підходів і заходів для усіх підприємств (установ, 

організацій) щодо встановлення належних та безпечних умов праці. 
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Слід зазначити, що предметом охорони праці як галузі певних знань є 

безпечні й здорові умови праці працівників (правовий механізм їх 

визначення), у свою чергу об’єктом дослідження виступає виробнича 

система, різноманітні технологічні процеси та технології, процес 

поєднання працівника з виробничим середовищем та середовище, 

засади здійснення виробничого процесу тощо.  

Методологічною основою охорони праці є системний підхід на 

підставі єдності та диференціації встановлення безпечних і здорових 

умов праці та оптимального функціонування інших принципів охорони 

праці працівників, до запровадження й дослідження організації й 

управління праці з точки зору її безпеки, функціонування системи 

виробничих відносин та виробничого середовища, аналізу впливу 

фізичних, хімічних, біологічних, психологічних та соціальних факторів 

безпеки виробничого процесу та її організаційного і правового 

забезпечення. Прагнення до покращення безпечних і здорових умов 

праці, вдосконалення законодавства з питань охорони праці є одним із 

найважливіших напрямків соціальної політики держави, зростання 

матеріального благополуччя, підвищення соціального статусу й 

культурного рівня праці і життя працівників. Зазначене, у свою чергу, 

сприяє зростанню економічних статків усього суспільства, впливає на 

важливі параметри виробництва, якість й продуктивність праці, 

зменшення коштів на витрати від травматизму, професійних 

захворювань і аварій тощо [427, с. 3]. При цьому зазначені фактори й 

алгоритм розвитку трудового законодавства в царині охорони праці 

повинні враховувати міжнародний досвід і відповідати певним 

визнаним світовою спільною стандартам, враховувати інтереси 

правника, роботодавця, держави і суспільства в цілому.  



371 
 

  

Невипадково Н. Б. Болотіна та Г. І. Чанишева акцентували увагу, 

що надзвичайно важливою проблемою науки сучасного трудового 

права є встановлення рівня відповідності трудових прав, закріплених 

законодавством України, міжнародним стандартам прав людини в 

галузі праці та вироблення на цій основі рекомендацій щодо 

нормотворчості й правозастосування [36, с. 309] 
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4.3. Правові засади єдності норм права з охорони праці 

Єдність норм з охорони праці забезпечується єдиними підходами та 

принципами нормативно-правового регулювання в цій сфері нормами 

Конституції України (статті 3, 43), що закріплюють людину, її безпеку, 

життя, гідність – найвищою соціальною цінністю, право кожного на 

безпечні і здорові умови праці, а також нормами міжнародно-правових 

актів (конвенції МОП № 155 [326], 81 [329] та ін.), КЗпП України (розд. ХІ 

«Охорона праці»), який містить 21 статтю, зокрема: ст. 153 – про обов’язки 

роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; ст.158 – 

про вжиття роботодавцем заходів щодо полегшення і оздоровлення умов 

праці працівників; ст. 159 – про обов’язки працівника; ст. 161 – про 

розробку і реалізацію комплексних заходів щодо охорони праці; ст. 163 – 

про виділення коштів; ст. 163 – про видачу працівникам спецодягу та 

інших засобів індивідуального захисту; ст. 168 – про надання працівникам 

перерв санітарно-гігієнічного призначення та інші; Закону України «Про 

колективні договори і угоди» (ст. 7 – про зміст колективного договору – 

предмет колективних переговорів – інтереси сторін); Закону України «Про 

охорону праці»: ст. 3 – про законодавство про охорону праці; ст. 5 – про 

права на охорону праці під час укладання трудового договору; ст. 6 – про 

права працівників на охорону праці під час роботи; ст. 7 – про права 

працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці; ст. 8 

– про забезпечення працівників спецодягом іншими засобами 

індивідуального захисту, мийними та знешкоджуючими засобами; ст. 9 – 

про відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’ю працівників або у 

разі їх смерті; ст. 10 – про охорону праці жінок; ст. 11 – про охорону праці 

неповнолітніх; ст. 12 – про охорону праці інваділів; ст. 13 – про управління 

охороною праці та обов’язки роботодавця; ст. 14 – про обов’язки 
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працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці; ст.17 – про проведення медичних оглядів працівників; ст.18 – про 

навчання з питань охорони праці; ст. 19 – про фінансування охорони праці; 

ст. 20 – про регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді; 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»: 

ст. 19 – про право профспілок, їх об’єднань представляти і захищати права 

та інтереси членів профспілок; ст. 20 – про право профспілок, їх об’єднань 

на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і 

угод; ст. 38 – про повноваження виборного органу первинної 

профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації: Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»: статті 31–34, 43–45 Закону України 

«Про відпустки»: ст. 7 – про щорічну додаткову відпустку за роботу із 

шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість (максимально – до 

35 календарних днів); Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення»: ст. 4 – про права, а ст. 5 – про 

обов’язки громадян; ст. 7 – про обов’язки підприємства; ст. 21 – про 

гігієнічне навчання і виховання громадян; ст. 22 – про вимоги до жилих та 

виробничих приміщень, територій, засобів виробництва і технологій; ст. 26 

– про обов’язкові медичні огляди; ГК України: статті 14, 15, 17 – про 

колективний договір, статті 26, 65 – про те, що колективний договір 

повинен укладатися, в ньому регулюються всі виробничі, трудові та 

соціальні відносини; Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я: ст. 6 – про право на охорону здоров’я (про безпечні та 

здорові умови праці); ст. 28 – про створення сприятливих для здоров’я 

умов праці, навчання, побуту та відпочинку, ст. 31 – про обов’язкові 

медичні огляди; Закону України «Про захист населення від інфекційних 
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хвороб»: ст. 17 – про права та обов’язки громадян та їх об’єднань у 

сфері захисту населення від інфекційних хвороб; ст. 18 – про права та 

обов’язки підприємств, установ і організацій у сфері захисту населення 

від інфекційних хвороб. Крім того, численна кількість постанов 

Кабінету Міністрів України: № 994-2003 – Про витрати на здійснення 

засобів і заходів охорони праці; Про проведення періодичних медичних 

оглядів – № 1248-1999 – про наркологічний медогляд; № 1465-2001 –

Про психіатричний медогляд; № 559-2001 – щодо проведення 

періодичних медичних оглядів працівникам, які працюють на харчових 

підприємствах та прирівняним групам працівників та ведення санітарних 

книжок та багато інших. Широке коло розпоряджень Міністерства 

соціальної політики (раніше Міністерства праці України): Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо проведення атестації 

робочих місць за умовами праці; Про застосування списків 1 і 2 щодо 

призначення пенсії за віком на пільгових умовах; Про застосування 

Порядку щодо Списку про скорочений робочий тиждень тощо. Накази та 

розпорядження Міністерства охорони здоров’я України: № 246-2007– Про 

періодичні медичні огляди працівників певних категорій (які працюють у 

шкідливих і важких умовах праці та осіб молодше 21 року). 

Розгалуженою також є система підзаконних нормативно-правових 

актів, а також наявність у них загальних положень у галузі права на 

безпечні і здорові (нешкідливі) умови праці, принципів охорони праці. 

Слід погодитись з Л. В. Могілевським, що суттєвим показником і 

гарантом єдності трудового права є перш за все наявність самого КЗпП 

України – єдиного кодифікованого акта, що закріплює в ст. 1 єдині цілі і 

завдання трудового законодавства, які поширюються на всю територію 

України і на всіх працівників, незалежно від того, де вони працюють [224, 

с. 31]. При цьому необхідно визначити стратегію розширення цього 
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кодифікованого акта в розділі «Охорона праці», визначити в ньому 

принципи правового регулювання в цій сфері, окреслити завдання основні 

цього інституту, виокремити права та обов’язки суб’єктів трудового права 

тощо. 

Таким чином, основні засади єдності законодавства про працю (у 

тому числі і в інституті охорони праці) знаходять свій вияв у тому, що 

держава проголошує й гарантує для всіх без винятку працівників свободу у 

праці, закріплює та гарантує право на заробітну плату відповідно до 

кількості і якості витраченої праці, регламентує засади заборони 

дискримінації й гарантує захист від дискримінації, закріплює право на 

відпочинок, визначає механізм навчання (зокрема й питань охорони праці), 

безкоштовної професійної підготовки та у певних випадках перепідготовки 

(за необхідності підвищення кваліфікації) тощо.  

Крім зазначеного, єдність забезпечується можливістю об’єднуватись 

у професійні спілки, у визнанні суб’єктом трудового права трудові 

колективи і можливістю брати участь в управлінні підприємством 

(установою, організацією), єдиними засадами та принципами вирішення 

індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів) у разі 

невиконання або неналежного виконання приписів з охорони праці, 

запровадженням цілісної 

системи із загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

матеріального забезпечення тощо. Таким чином, єдність базується на 

загальних нормах трудового законодавства, які поширюються на всіх без 

винятку працівників незалежно від галузі праці, від особливостей 

виконання трудової функції (відмінностей професій, спеціальностей чи 

кваліфікації працівників), незалежно від технологічного укладу 

організаційних і технологічних умов праці працівників, географічного 

розташування підприємства (установи, організації) тощо. На підставі 
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вищевикладеного, можна зробити висновок, що загальні норми та загальні 

правові приписи з охорони праці та безпеки виробництва поширюються на 

всіх суб’єктів господарювання (державні й недержавні), працівників 

незалежно від місця здійснення трудової функції та характеру виконуваної 

роботи, галузі економіки, територіального розташування підприємства 

(установи організації, тих чи інших умов праці тощо).  

За загальними нормами визначаються питання щодо укладання трудового 

договору (а, відповідно, надання працівнику інформації щодо умов праці, 

проведення інструктажу з техніки безпеки й пожежної безпеки та ін.), 

регулюється функціонування, зміна і припинення трудових відносин, 

визначається робочий час і час відпочинку, окреслюються обов’язки щодо 

дисципліни праці, регламентується заробітна плата і здійснюється 

нормування праці, виконуються імперативні приписи з охорони праці, а 

також врегульовуються інші питання в процесі реалізації права на працю, 

на основі єдиних принципів правового регулювання трудових відносин, 

інших відносин, які є предметом трудового права. 

Досліджуючи співвідношення єдності й диференціації трудового 

законодавства, О. С. Пашков зазначав, що законодавство про працю слід 

аналізувати як із погляду його єдності, тобто розглядати сукупність 

правових норм у їх внутрішньому діалектичному зв’язку, у плані 

відповідності кожної окремої норми як загальним принципам організації 

праці, так і з погляду диференціації в підході до правового регулювання в 

окремих галузях народного господарства, залежно від особливостей 

виробництва, кліматичних умов, місцевості, в якій розташоване 

підприємство, або інших особливостей  [с. 106–107]. 

А. Є. Пашерстник зауважував, що єдність застосовується у 

діалектичному зв’язку з диференціацією, тобто єдність трудового права не 

тільки не суперечить диференціації правового регулювання у сфері праці, а 
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й навпаки, передбачає її, оскільки служить засобом реалізації єдиних 

принципів правового регулювання, їх конкретизації в різноманітних 

умовах [251, с. 75]. Така наукова позиція є достатньо обґрунтованою і 

повинна знайти своє відображення в новому ТК України, оскільки 

ґрунтується на засадах системної нормотворчості системного застосування 

норм трудового законодавства, запорукою подолання прогалин у 

правовому регулюванні праці на підставі врахування приватних, 

колективних і публічних інтересів в царині праці (у тому числі і в складних 

питаннях охорони праці, визначення безпечних умов праці).  

Цікавим є підхід Ю. П. Орловського, на підставі якого доводиться 

об’єктивна необхідність єдності і диференціації трудового права. Цей 

дослідник правильно й науково виважено звертав особливу увагу на те, що 

диференціація сприяє єдності трудового права, а єдність створює умови 

для диференціації правового регулювання. Тому, на думку цього вченого, 

нерозривний зв’язок двох сторін змісту правового регулювання праці – 

єдність і диференціація – не тільки передбачає непротиставлення одного 

іншому, але й вимагає забезпечення єдності за допомогою диференціації, а 

диференціації – за допомогою єдності [130, с. 317–319]. Дуже важливим у 

зв’язку з цим є висловлювання Ю. П. Орловського з приводу того, що 

«правове регулювання праці розвивається не шляхом до єдності, яка 

завжди властива цьому регулюванню, а в напрямі усунення невиправданих 

відмінностей, не викликаних обґрунтованими причинами» [244, с. 11]. 

Інший вчений, З. К. Симорот, також зауважував, що «єдність і 

диференціація не тільки не протиставляються одна одній, а й між ними 

існує взаємозв’язок, який полягає в тому, що диференціація законодавства 

про працю вбачається лише в межах його єдності. Диференційовані норми 

не повинні виходити за межі загальних принципів трудового права, його 

цілей і інших чинників єдності законодавства про працю» [370, с. 5]. 
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На думку Р. З. Лівшиця, «єдність тільки тоді виявляється справжньою, 

коли вона є диференційованою, а диференціація досягає мети тільки тоді, 

коли вона єдина… Інакше кажучи, немає єдності без диференціації і немає 

диференціації без єдності» [196, с. 39]. 

Принципи права – це продукт людської діяльності, їх джерелами є 

сфера ідеології і щоб одержати статус принципів права, певні керівні 

положення мають бути відображені у самому праві, у змісті норм права 

[164, с. 9–10]. 

Принципи права не обов’язково можуть відображатись у правових 

нормах. Можливі випадки, коли їх фактична суть буває завуальованою і 

можна лише здогадуватися, що вони існують [471, с. 150].  

Принципи – це такі правові явища, які безпосередньо пов’язують 

зміст права з його соціальними основами. Це такі засадничі основи права, 

які відповідають характеру суспільних відносин, економічним, 

політичним, ідеологічним процесам, що відбуваються у суспільстві. Саме 

така залежність зумовлює характер правотворчості, зміст правових норм, 

способи й методи реалізації права [164, с. 21]. 

Встановлення та вивчення принципів трудового права має важливе 

як теоретичне, так і практичне значення. Без урахування загальних засад, 

на яких формується українське трудове право, ми не зможемо ні належно 

його тлумачити, ні ефективно застосовувати його норми, що особливо 

важливо в умовах переходу до ринкових відносин. Виняткового значення 

усвідомлення справжньої ролі принципів трудового права набуває в 

процесі кодифікації трудового законодавства. Це саме той випадок, коли є 

можливість прийняти ефективний і стабільний закон. Принципами 

трудового права як системи норм, що покликані забезпечувати трудові та 

тісно пов’язані з ними відносини, є такі засадничі ідеї (засади), які 

визначають сферу його дії, порядок встановлення прав та обов’язків 
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суб’єктів, гарантії захисту їх прав та законних інтересів. Принципи 

трудового права – це своєрідна система координат, в рамках якої 

розвивається вся галузь і одночасно вектор, який визначає напрям цієї 

галузі [255, с. 57]. 

Принципами трудового права, які визначають його сутність і 

закономірності розвитку, є: 

− обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої 

праці; 

− оптимальне поєднання централізованого і локального правового 

регулювання; 

− соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці; 

− забезпечення єдності та диференціації правового регулювання; 

− визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують 

правове становище працівників у трудових правовідносинах порівняно з 

умовами, встановленими в нормативно-правових актах [255, с. 62]. 

Принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових 

відносин – один із надавніших принципів трудового права. Цей принцип 

передбачає подвійну мету: встановлення єдиних, однакових умов праці для 

всіх найманих працівників і водночас диференціацію умов праці для 

певних категорій працівників за певних обставин. Його свого часу 

обґрунтував О.В. Смирнов [377, с. 116]. 

Єдність, внутрішній зв’язок норм права, що створюють комплексний 

інститут охорони праці, забезпечуються насамперед єдиними принципами 

права. Без єдиних принципів, що пронизують всю систему норм з охорони 

праці, складно говорити про наявність комплексного інституту в цій галузі, 

про взаємоузгодженість груп норм, що належать до різних галузей права, 

які розглядаються у традиційному плані [67, с. 128].  
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С. А. Голощапов за ознакою політичного і юридичного значення, а 

також за змістом з усієї групи принципів комплексного правового 

утворення з охорони праці виділяє насамперед принципи, закріплені в 

Конституції СРСР, які конкретизуються і розвиваються в інших 

принципах. Це – право громадян СРСР на охорону здоров’я на роботі і 

турбота соціалістичної держави про охорону праці (статті 42 і 21 

Конституції СРСР). У цьому принципі інтегрований ряд ідей, принципів 

правового регулювання охорони праці. Іншим конституційним принципом 

комплексного правового регулювання охорони праці є: створення 

здорових і безпечних умов праці для жінок і неповнолітніх як предмет 

особливої, підвищеної турботи держави. Цей принцип закріплений у 

статтях 35 і 42 Конституції СРСР, що передбачають рівноправність жінок з 

чоловіками і проведення спеціальних заходів з охорони праці жінок і 

особливу турботу про здоров’я підростаючого покоління [69, с. 28]. 

Усі інші принципи комплексного правового утворення з охорони 

праці конкретизують і розвивають розглянуті конституційні два принципи. 

Серед них такі, як: загальності охорони праці; забезпечення охорони праці 

за рахунок державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної 

власності; забезпечення охорони праці за активної участі громадських 

організацій та колективів трудящих; забезпечення охорони праці всіма 

засобами, доступними сучасному рівню розвитку економіки, науки і 

техніки; плановість заходів з охорони праці; здійснення повсякденного 

контролю та нагляду за дотриманням вимог охорони праці; відшкодування 

державою і колгоспами в повному розмірі матеріальних збитків, заподіяної 

працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з 

роботою, з їхньої вини; єдність і диференціація правового регулювання 

охорони праці в народному господарстві країни [69, с. 29]. 
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Нормативні узагальнення в галузі охорони праці знаходять 

вираження у тому, що законодавство в цій галузі формулює окремі правові 

принципи. Всі ці принципи правового регулювання охорони праці 

забезпечують й відображають єдність, взаємозв’язок правових норм з 

охорони праці, незалежно від того, до якої галузі права й інституту вони 

належать [69, с. 125]. 

Так, сучасна державна політика в галузі охорони праці у загальних 

нормах ст. 4 Закону України «Про охорону праці» базується на таких 

принципах: 

пріоритету життя і здоров’я працівників, повна відповідальність 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці; 

комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень 

в галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань; 

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та 

видів діяльності; 

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров’я та психологічного стану; 
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використання економічних методів управління охороною праці, 

участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству; 

інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми 

охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 

представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття 

рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення 

умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Саме завдяки Закону України «Про охорону праці» було забезпечено 

єдність й диференціацію норм з охорони праці у нормотворчій діяльності 

всіх органів, підвищено ефективність правового регулювання й роль у 

захисті права громадян на безпечні і здорові умови праці. 

Єдність норм з охорони праці, їх взаємозв’язок виявляються й у 

певній специфічності способу правового регулювання. Регулювання 

відносин щодо забезпечення охорони здоров’я, виконання норм безпеки 

при створенні й використанні у процесі праці безпечних для здоров’я 

засобів, предметів й методів праці притаманні більшою мірою 

адміністративно-правові прийоми. Ця сторона методу трудового права 

займає панівне положення, коли мова йде про регулювання відносин щодо 

забезпечення охорони праці [67, с. 125–126]. 

Зазначений Закон у своїй імперативній формі зобов’язує всі 

підприємства, установи, організації дотримуватися вимог і норм безпеки 
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праці як при створенні засобів та предметів праці, так і при їх використанні 

в процесі праці (ст. 155 «Заборона введення в експлуатацію підприємств, 

які не відповідають вимогам охорони праці», ст. 156 «Заборона передачі у 

виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, 

впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони 

праці» КЗпП України, подібні норми, які містяться у ст. 13 «Управління 

охороною праці та обов’язки роботодавця» Закону України «Про охорону 

праці»).  
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4.4. Концептуальні підходи щодо диференціації норм з охорони 

праці 

Диференціація може бути пов’язана зі специфікою умов, в яких 

здійснюються конкретні трудові відносини, або з особливостями 

засобів і предметів праці. Така диференціація має важливе значення для 

відмежування різних груп норм, у тому числі й для відмежування норм 

з охорони праці від норм, що регулюють суміжні або більш загальні 

види відносин, й для правильного визначення їх місця як у 

різноманітних актах, так і в системі законодавства в цілому [67, с. 101].  

Однак, диференціація нерозривно пов’язана з інтеграцією, 

знаходиться з останньою в діалектичній обумовленості й взаємозв’язку 

[351, с. 115]. 

Диференціація сприяє єдності трудового права в цілому при 

реалізації конституційного принципу свободи праці, а єдність створює 

умови для диференціації правового регулювання відносин у сфері 

праці. Такого роду теза про співвідношення єдності і диференціації 

підтверджує загальне філософське положення про співвідношення 

одиничного, особливого і загального: одиничне не існує без загального, 

а загальне – без одиничного, за певних умов одиничне переходить в 

особливе і загальне. Відмінність їх відносна, вони взаємно переходять 

одне в одне [432, с. 113]. 

З’ясування єдності, правової спільності всіх норм права з охорони 

праці, що належать до різних галузей (й інститутів) права, має 

першочергове значення для теорії, для з’ясування місця всієї цієї 

великої групи норм у системі радянського законодавства, для 

виокремлення загальних положень, принципів, повторюваних 

моментів, на основі яких відбувається диференціація [67, с. 101].  
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Трудове право, встановлюючи у своїх нормах єдині для всіх 

працівників правила щодо прийому на роботу і звільнення з роботи, 

робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, трудової дисципліни й 

охорони праці, забезпечує всім громадянам справедливі і рівні 

можливості заробити собі на життя своєю працею [255, с. 66]. 

Водночас право не може не враховувати об’єктивних обставин, 

зумовлених специфікою галузей виробництва, професійними, 

статевими, віковими особливостями працівників, місцезнаходженням 

підприємств тощо, які потребують особливого підходу до правового 

забезпечення умов праці. Всі ці обставини в кінцевому підсумку 

призводять до відхилень від єдиних правил, що регулюють 

застосування праці, і вимагають видання спеціальних норм, які 

пристосовують загальні приписи до специфічних умов праці [144, с. 

24–25]. О. С. Пашков на підставі ретельного аналізу трудового 

законодавства та наукових здобутків різних авторів систематизував 

підстави диференціації і дійшов висновку, що вони мають, як правило, 

об’єктивний характер, а в окремих випадках суб’єктивний, і 

обумовлені: 1) об’єктивними умовами праці (наприклад, важливість 

галузі виробництва для держави суспільства; ступінь шкідливості 

виробництва, умови праці на конкретному підприємстві чи галузі; 

географічним розташуванням підприємств (наприклад, у гірських 

населених пунктах); кліматичними умовами; характер трудового 

зв’язку між сторонами трудового договору тощо); 2) особистими 

(статевими, віковими, фізіологічними) особливостями організму 

працівника (наприклад, праця жінок-працівниць, режим роботи 

неповнолітніх, умови праці інвалідів, пенсіонерів тощо) [380, c. 106 – 

107]. 
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Повне й беззастережне застосування КЗпП до всіх категорій 

трудових відносин виявляється на практиці неможливим. Для окремих 

галузей народного господарства, у зв’язку зі своєрідними умовами 

застосування в них найманої праці, доводиться припускати ряд 

винятків і відступів від положень Кодексу, застосовувати до них ці 

положення не повністю, а лише в деяких частинах. Полягають подібні 

винятки і відступи або в тому, що та чи інша норма КЗпП зовсім не 

застосовується до цього кола трудових відносин без заміни її якою-

небудь нормою, або ж норма Кодексу замінюється нормою іншого 

змісту. При цьому можуть бути допущені з тих чи інших міркувань і 

деякі погіршення в становища цієї групи працівників порівняно з 

Кодексом законів про працю [95, с. 18–19]. 

Норми, що містять деякі винятки щодо рівня гарантій, який 

встановлено загальними нормами трудового права, означають 

зниження вказаного рівня гарантій трудових прав громадянина. Але це 

не можна розглядати як дискримінацію, оскільки обмеження в галузі 

трудових прав працівників зумовлені специфікою діяльності і 

узгоджуються зі статтями 17, 64 Конституції України, зі змісту яких 

можна зробити висновок про те, що права і свободи людини та 

громадянина можуть бути обмежені законом тільки тією мірою, якою 

це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, 

моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, 

забезпечення оборони країни і безпеки держави [224, с. 88]. 

Перші радянські вчені-правознавці розглядали диференціацію 

трудового права з погляду об’єктивних критеріїв, які призводили до 

відмінностей у правовому регулюванні праці (галузь народного 

господарства, кліматичні умови та ін.) [251, с. 72–73; 195, с. 99]. З 

кінця 60-х рр. XX ст. вчені-трудовики почали досліджувати і суб’єктні 
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критерії диференціації – фізіологічні особливості організму жінок [406, 

с. 49], фізіологічні особливості неповнолітніх учасників трудових 

правовідносин [458, с. 121]. 

КЗпП України визначає однією з основних цілей і завдань 

трудового законодавства захист прав і інтересів працівників та 

роботодавців, оптимальне узгодження інтересів сторін трудових 

відносин. Досягнення цих цілей можливе лише за умови дотримання 

основних принципів правового регулювання трудових відносин, одним 

із яких є рівність прав і обов’язків працівників. Проте різні категорії 

працівників володіють неоднаковими можливостями, працюють у 

різних умовах, тому одним із завдань трудового права є пристосування 

загальних правил до цих категорій для забезпечення дотримання 

принципу рівності прав і обов’язків працівників. Для цього необхідне 

врахування в нормах права особливостей виконання працівниками 

своїх трудових функцій, відмінностей, які мають місце при виконанні 

робіт у певних умовах, тобто врахування об’єктивно різної дійсності. 

Це завдання покликане виконати диференціацію трудового права. 

Диференціація встановлює для працівників «поправочні коефіцієнти», 

гарантуючи таким чином «рівне право» [56, с. 50]. 

У юридичній літературі з трудового права визначають три 

напрями диференціації, які залежать від: 1) характеру й особливостей 

виробництва (галузева, міжгалузева і локальна диференціація); 2) 

статевих, вікових та інших особливостей працівників (суб’єктна 

диференціація); 3) місця розташування підприємств, установ, 

організацій (територіальна диференціація) [6, с. 72]. 

Усі ці три чинники і визначають потребу у прийнятті спеціальних 

норм, які регламентують особливості трудових відносин державних 

службовців, суддів, прокурорських працівників, медичних працівників, 
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працівників освіти, осіб, які не досягли повноліття, жінок, інвалідів, 

працівників, що поєднують працю з навчанням, та ін.
 
 [255, с. 67].  

У широкому значенні диференціація може бути предметною й 

функціональною [11, с. 53], тобто критеріями розмежування норм права 

можуть виступати або особливості суспільних відносин – предмета 

регулювання, або особливості функцій правового регулювання. У 

вузькому значенні диференціація може базуватися на інших критеріях, 

особливості яких визначаються конкретним видом, підвидом окремого 

відношення [67, с. 102]. 

Особливістю відносин з охорони праці є специфіка їх змісту, яка 

полягає в необхідності дотримання технічних правил і норм у 

широкому значенні слова. Тому норми права з охорони праці у своїй 

більшості містять приписи виконувати технічні правила й норми [67, с. 

102]. 

Функціональна диференціація виявляється у розмежуванні норм 

на: 1) норми з організації охорони праці; 2) норми з техніки безпеки й 

виробничої санітарії; 3) спеціальні норми з охорони праці жінок, праці 

неповнолітніх, праці осіб із зниженою працездатністю; 4) норми 

спрямовані на забезпечення індивідуального захисту працюючих від 

небезпечних виробничих факторів; 5) норми, що забезпечують 

компенсацію впливу шкідливих виробничих факторів; 6) охоронні 

норми. Однак поділ правових актів відповідно до вказаної 

диференціації норм з охорони праці простежується не завжди чітко. 

Норми організації охорони праці за характером відносин належать до 

галузі управління й фінансів, а за видами діяльності охоплюють 

планування, фінансування охорони праці й діяльність адміністрації і 

спеціальних органів охорони праці (відділів, секторів, інженерів з 

техніки безпеки). Вони містяться в планах виробництва й соціального 
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розвитку, у спеціальних актах й колективних договорах [67, с. 102–

103]. 

Так, у статтях 17–18, 20–24 розд. III «Організація охорони праці» 

й ін. Закону України «Про охорону праці» містяться норми організації 

охорони праці. В них закріплюються обов’язки роботодавця, що 

забезпечують функціонування системи управління охороною праці, а 

саме, ці обов’язки стосовно: 

створення роботодавцем окремого структурного підрозділу – 

служби охорони згідно з Типовим положенням про службу охорони 

праці [304], комісії з питань охорони праці на підприємстві відповідно 

до Типового положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства [302];  

організації проведення атестацій робочих місць на відповідність 

нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що 

визначаються за встановленим Порядком [323];  

розробки і затвердження положень, інструкцій, інших актів з 

охорони праці, що діють у межах підприємства, згідно з Положенням 

про розробку інструкцій з охорони праці [293]; 

організації обов’язкових медичних оглядів працівників певних 

категорій згідно із затвердженим Переліком професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

медичним оглядам та встановленим Порядком [289], та навчання з 

питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці [303];  

організації розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій [92] й ін.  

Стосовно норм організації охорони праці (в галузі управління), то 

вони містяться у таких стандартах: ДСТУ OHSAS 18001:2010 – 
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Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 

18001:2007, IDT) [282]; ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системи управління 

гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог 

OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT) [324]. Норми цих 

стандартів охоплюють організаційну структуру та діяльність з 

планування у сфері охорони праці, відповідні обов’язки роботодавця й 

ін. 

Статтею 19 Закону України «Про охорону праці» 

регламентуються норми фінансування охорони праці, за якими 

фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Поряд з 

іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у 

державному і місцевих бюджетах існують: фінансування 

профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, 

галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, інших державних програм, 

спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням. Для підприємств, незалежно від форм власності, або 

фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують 

найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 

відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. На підприємствах, 

що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці 

встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових 

можливостей підприємства, установи, організації. Суми витрат з 

охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної 

особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, 

визначаються згідно з Переліком заходів та засобів з охорони праці, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України [288]. 
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До сучасних юридичних норм з техніки безпеки та виробничої 

санітарії можна віднести положення численних актів (правил, норм, 

регламентів, положень, стандартів, інструкцій та інших документів, 

обов’язкових для виконання, спрямованих на захист здоров’я людини 

безпосередньо в процесі праці й у зв’язку з ним від впливу виробничих 

факторів), більшість з яких зареєстровані в Державному реєстрі 

нормативно-правових актів з питань охорони праці [291].  

На нашу думку, до цієї групи норм також можна віднести 

встановлені у законах норми, що спрямовані на забезпечення 

індивідуального захисту працюючих від небезпечних виробничих 

факторів (ст. 163 «Видача спеціального одягу та інших засобів 

індивідуального захисту», ст. 163 «Видача мила та знешкоджуючих 

засобів» КЗпП Україні та подібні норми, які містяться у ст. 8 Закону 

України «Про охорону праці»), та норми, що забезпечують 

компенсацію впливу шкідливих виробничих факторів (ст. 166 «Видача 

молока і лікульно-профілактичного харчування», ст. 167 «Забезпечення 

працівників гарячих цехів газованою солоною водою» КЗпП України, 

ст. 7 «Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці» Закону України «Про охорону праці»), численні норми 

окремих підзаконних актів з цих питань    [301, 283, 284, 285, 290].  

Стосовно охорони праці жінок, неповнолітніх й осіб із зниженою 

працездатністю, то спеціальні норми компактно розміщені у гл. XII 

«Праця жінок», XIII «Праця молоді» КЗпП України, у ст.10 «Охорона 

праці», ст. 11 «Охорона праці неповнолітніх», ст.12 «Охорона праці 

інвалідів» Закону України «Про охорону праці», у підзаконних актах, 

які передбачають Переліки важких робіт та робіт зі шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування 

праці неповнолітніх [286], жінок [287] та ін.  
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У розд. VIII «Відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці» Закону України «Про охорону праці» містяться 

охоронні норми. Це такі норми, які передбачають відповідальність 

(санкції) за порушення правил й норм з охорони праці й стандартів.  

Охоронні норми, що стосуються визначення органів, які 

здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про 

працю, визначені законом. Конкретні ж норми, що регулюють 

компетенцію кожного органу, порядок здійснення нагляду й контролю, 

та конкретні види відповідальності встановлюються Положеннями про 

кожний орган нагляду й контролю [67, с. 122]. 

На сьогодні основним державним органом, що здійснює нагляд і 

контроль за дотриманням законодавства про охорону праці є Державна 

служба України з питань праці, норми, в яких передбачені специфічні 

функції цього органу, й відповідні повноваження закріплені у 

Положенні про Державну службу України з питань праці [292]. 

У середині ХХ ст. поштовхом для розвитку нової галузі знань – 

ергономіки стало посилення взаємодії економічних, технічних наук, 

психології, фізіології, гігієни праці, соціології. Ергономіка займається 

вивченням й проектуванням систем «людина – машина – виробниче 

середовище», де на першому місці постає мета – захист здоров’я 

працюючих.  

Під цією наукою слід розуміти пристосування посадових 

обов’язків, робочих місць, предметів і об’єктів праці до найбільш 

безпечного та ефективного виконання праці з урахуванням фізичних і 

психічних особливостей людського організму [235, с. 46]. Усе це 

відбивається насамперед в інструкціях з охорони праці на 

підприємствах, в посадових інструкціях й інших локальних документах 
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з охорони праці. На нашу думку такі норми слід відносити до 

спеціальних норм охорони праці. 
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Висновки до розділу 4 

1. Єдність і диференціація охорони праці засновані на 

нормативно-правових актах, які є підсумком генезису правової теорії і 

тривалого розвитку законодавства з охорони праці. 

2. За допомогою використання в сукупності і диференціації як 

методів правового регулювання охорони праці можливе досягнення 

оптимального поєднання застосування загальних правових норм зі 

спеціальними правовими нормами з охорони праці й врахування 

приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони 

праці. 

3. До сучасних спеціальних правових норм охорони праці 

пропонуємо відносити норми, пов’язані з ергономікою. Зараз зростає 

роль належного формування розділу «Охорона праці» колективного 

договору підприємства для поліпшення умов праці, попередження 

випадків виробничого травматизму і професійних захворювань, 

надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови 

праці, а також належного захисту здоров’я працівників. 

4. Основною тенденцією розвитку національного законодавства з 

охорони праці є трансформація правового регулювання від захисних 

заходів в бік профілактики нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань (попередження виявів професійного ризику). 

Адже профілактика більш ефективна й менш витратна, ніж лікування та 

реабілітація потерпілих на виробництві. 

5. Охорона праці є одним з основних напрямів соціальної 

політики ЄС, що визначено договорами про його утворення. 

Досягнення більш високого рівня охорони праці забезпечується 

шляхом ухвалення директив, які встановлюватимуть мінімальні вимоги 
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у цій сфері.   

6. Екологізація норм трудового права здійснюється шляхом 

запровадження законодавцем норм екологічного права в приписи 

законів про працю, які дозволяють врегулювати суспільно-трудові 

відносини, що впливають на навколишнє природне середовище.  

7. Методологічною основою охорони праці є системний підхід на 

підставі єдності та диференціації встановлення безпечних і здорових 

умов праці та оптимального функціонування інших принципів охорони 

праці працівників, до запровадження й дослідження організації й 

управління праці з точки зору її безпеки, функціонування системи 

виробничих відносин та виробничого середовища, аналізу впливу 

фізичних, хімічних, біологічних, психологічних та соціальних факторів  

безпеки виробничого процесу та її організаційного і правового 

забезпечення. Прагнення покращення безпечних і здорових умов праці, 

вдосконалення законодавство з питань охорони праці є одним з 

найважливіших напрямів соціальної політики держави, зростання 

матеріального благополуччя, підвищення соціального статусу й 

культурного рівня праці і життя працівників. Зазначене, у свою чергу, 

сприяє зростанню економічних статків усього суспільства, впливає на 

важливі параметри виробництва, якість й продуктивність праці, 

зменшенню коштів на витрати від травматизму, професійних 

захворювань і аварій тощо. При цьому зазначені фактори й алгоритм 

розвитку трудового законодавства в царині охорони праці повинні 

враховувати міжнародний досвід й відповідати певним визнаним 

світовою спільною стандартам, враховувати інтереси правника, 

роботодавця держави і суспільства в цілому.  

8. Основні засади єдності законодавства про працю (у тому числі і 

в інституті охорони праці) знаходять свій вияв у тому, що держава 



396 
 

  

проголошує й гарантує для всіх без винятку працівників свободу у 

праці, закріплює та гарантує право на заробітну плату відповідно до 

кількості і якості витраченої праці, регламентує засади заборони 

дискримінації й гарантує захист від дискримінації, закріплює право на 

відпочинок, визначає механізм навчання (зокрема й питань охорони 

праці), безкоштовної професійної підготовки та у певних випадках 

перепідготовки (за необхідності підвищення кваліфікації) тощо.  

9. Диференціація сприяє єдності трудового права в цілому при 

реалізації конституційного принципу свободи праці, а єдність створює 

умови для диференціації правового регулювання відносин у сфері 

праці. Така теза про співвідношення єдності і диференціації 

підтверджує загальне філософське положення про співвідношення 

одиничного, особливого і загального: одиничне не існує без загального, 

а загальне – без одиничного, за певних умов одиничне переходить в 

особливе і загальне. Відмінність їх відносна, вони взаємно переходять 

одне в одне. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми – поєднання приватних і публічних 

інтересів у правовому регулюванні охорони праці в умовах 

інноваційного розвитку. На підставі проведеного дослідження 

сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих 

на досягнення поставленої мети, основними з них є такі. 

1. Перехід до ринкових відносин (зокрема і в царині праці) і 

запровадження новітніх організаційно-правових форм здійснення 

господарської діяльності, що відбувається в Україні, впливає як на всю 

правову систему в цілому, так і на окремі її галузі й інститути, 

особливо на таких важливий інститут, як охорона праці. Новітні 

економіко-правові перетворення у виробничій сфері та глобалізація 

економічних процесів (зокрема і в Україні) вимагають вирішення 

питання щодо реформування відносин з охорони праці й безпечних 

умов праці працівників, врегульованих нормами трудового права.  

2. Трудове законодавство України як демократичної, правової і 

соціальної держави ставить найбільш важливу мету – захист прав і 

інтересів громадян, реалізація їх соціально-економічних прав і свобод, 

у тому числі й конституційного права на працю, на безпечні й 

нешкідливі умови праці тощо.  

3. Важливість наукового осмислення особливостей 

інституціоналізації груп інтересів в царині праці (де питання охорони 

праці пронизують усі інші інститути трудового права й регулюються 

широкою низкою нормативно-правових актів) пояснюються 

системними суспільно-політичними та екномічними змінами, що 

відбуваються в сучасній Україні в цілому, та виробничій сфері зокрема 

(функціонування різних видів власності, запровадження різних 

організаційно-правових форм здійснення господарської діяльності, 
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демократизація взаємовідносин між працівниками й роботодавцями та 

ін.), суб’єктами яких виступають суспільство і держава, працівники і 

роботодавці, профспілки й органи нагляду і контролю, різноманітні 

юрисдикційні органи з розгляду індивідуальних та колективних 

трудових спорів (конфліктів) тощо.  

4. У сучасних умовах виникає потреба реформування 

законодавства про працю як у цілому, так і в частині охорони праці на 

підставі врахування й правового визначення балансу інтересів 

конкретного працівника (на конкретному підприємстві, установі, 

організації) та профспілкових організацій й інших об’єднань 

працівників, певного трудового колективу та суб’єкта господарювання, 

а також держави (й державних інституцій) та конкретних регіонів, 

громадянського суспільства, конкретного роботодавця та об’єднань 

роботодавців тощо.  

5. Cоціальні інтереси у сфері праці слід розуміти як такі, які 

пов’язані не тільки з механізмами соціального партнерства, а й з 

функціонуванням інституту місцевого самоврядування та виконанням 

ним своїх функцій щодо вираження та захисту інтересів жителів 

адміністративно-територіальних громад з реалізації конституційного 

права на працю. У такому випадку точніше говорити про два види 

публічних інтересів: державні та суспільні. Останні залежно від 

суб’єкта можуть бути поділені на соціальне партнерство інтереси 

територіальної громади. 

6. Суб’єктивне право виступає правовим засобом реалізації тієї 

частини законних інтересів, які визнані державою як такі, що для неї є з 

якихось причин важливими або значущими. Для таких інтересів 

суб’єктивні права стають правовим засобом їх реалізації.  

У той же час охоронювані законом інтереси виділяються 

законодавцем як самостійні об’єкти, відмінні від суб’єктивних прав, які 

належать до однієї з останніх правових площин – дозволені можливості 
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суб’єктів права. Така постановка питання дозволяє розширити 

розуміння аспектів співвідношення суб’єктивних прав та охоронюваних 

законом інтересів, а також суб’єктивних прав та законних інтересів у 

цілому. Більше того, воно дозволяє розкрити динаміку формування та 

здійснення інтересу, який не заборонений законом, таким чином: 

об’єктивні умови – потреби – інтереси – цілі – правові засоби (зокрема, 

суб’єктивні права) – поведінка/діяльність особи – правовідносини. 

7. Загальна категорія законних інтересів може бути представлена 

двома видами об’єктів, які отримали в законодавчому полі дещо 

відмінні правові механізми їх реалізації, – суб’єктивні права та 

охоронювані законом інтереси. Правові засоби реалізації останніх не 

мають забезпечувальних «обов’язків» з боку інших суб’єктів, хоча й 

можуть бути предметом захисту за допомогою засобів державного 

примусу.  

8. Розбудова української держави як соціальної та правової 

включає й визначення правового механізму, спрямованого на охорону 

праці працівників, можливість реалізувати ними права на належні, 

безпечні і здорові умови праці. Значення охорони праці як 

комплексного й самостійного інституту особливої частини трудового 

права полягає у двох аспектах: у правовому і соціально-економічному. 

Правовий аспекті визначається в тому, що розгалужена система 

нормативно-правових актів спрямовується на: 1) гарантування 

соціально-економічних прав працівників; сприяння реалізації 

працівниками конституційного права на працю відповідно до своїх 

здібностей (навичок вмінь та інтересів). При цьому враховуються не 

лише умови праці, а й фізіологічні особливості окремих категорій 

працівників; 2) забезпечення права громадян (які уклали трудовий 

договір) на охорону праці і юридичних гарантій його реалізації в 

процесі виконання працівниками покладених на них трудових 

обов’язків; 3) врахування взаємообумовлених інтересів різних  суб’єктів 
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трудового права, зокрема і в процесі колективно-договірного 

регулювання умов праці. 

Завдання охорони праці в соціально-економічному аспекті полягає 

перш за все в тому, щоб: 1) оберігати життя і здоров’я працівників від 

впливу можливих шкідливих і небезпечних факторів виробництва; 2) 

запобігати нещасним випадкам та професійним захворюванням на 

виробництві, визначати причини та умови їх виникнення, зберігати 

працездатність й трудове довголіття працівників; 3) сприяти 

культурно-технічному зростанню людини праці, запроваджувати 

інноваційні підходи на виробництві і сучасні технології. Таким чином, 

охорона праці сприяє: гуманізації трудової діяльності; підвищенню 

продуктивності праці; зростанню виробництва; проведенню 

економічних реформ; зниженню виробничого травматизму та 

професійних захворювань; скороченню витрат робочого часу тощо.  

9. Останні теоретичні дослідження категорії інтересу у різних 

галузях правової науки створюють підґрунтя для формування думки 

щодо всезростаючого значення законних інтересів порівняно із роллю 

суб’єктивних прав у правовому регулюванні суспільних відносин. У 

той же час слід зазначити, що аналіз положень чинного Кодексу законів 

про працю України свідчить про закріплення переважно суб’єктивних 

прав, ніж законних інтересів суб’єктів трудового права.  

У трудовому праві, крім інтересів працівників, які визначені через 

закріплення суб’єктивних прав, а також передбачення інших їх 

законних інтересів, визначаються інтереси, які, по-перше, відбивають 

«сумарні», спільні інтереси працівників трудового колективу на 

підприємстві, а, по-друге, не мають чітко встановленої моделі правової 

поведінки – дозволеної можливості. Такі інтереси часто позначаються 

як колективні інтереси у трудовому праві. 

10. Колективні інтереси в трудовому праві полягають насамперед у 

закріпленні спільних прав як працівників, так і роботодавців у 



401 
 

  

встановленні взаємоприйнятних засад, балансу в їх взаємодії при 

вирішенні питань, які стосуються умов здійснення трудової функції, 

організації її виконання. Їх можна визначити як самостійні інтереси у 

трудовому праві, які зумовлені нерівним становищем суб’єктів: 

працівників та роботодавців. Вони відбивають прагнення працівників 

впливати на вирішення питань щодо умов їхньої діяльності, що 

неможливо без застосування правових механізмів. З цих причин 

спочатку виникло право на страйк як вираження крайньої форми 

незгоди працівників зі ставленням до них та їхньої праці з боку 

роботодавців. Далі стали виникати правові механізми, які були 

спрямовані на вирішення колективних конфліктів на ранніх стадіях – 

примирення та добровільного вирішення колективних трудових спорів.  

11. Колективні інтереси у трудовому праві лежать у площині 

процедурних питань. Вони виражають не матеріальні або духовні 

потреби суб’єктів трудового права, а уособлюють процедуру їх 

узгодження з обох боків, допустимі з цією метою процес та засоби їх 

врівноваження. Колективні інтереси є самостійною групою інтересів 

суб’єктів трудового права, які не відповідають дихотомії поділу 

інтересів на матеріальні та нематеріальні. Вони також не протистоять 

індивідуальним інтересам, – вони спрямовані на їх спільне задоволення 

шляхом застосування певних правових засобів та механізмів.  

Індивідуальні інтереси, крім узгодження між собою, мають 

узгоджуватися із публічними інтересами, які також знаходять прояв та 

закріплення в нормах трудового права. 

12. Публічні інтереси у сфері праці пов’язані насамперед із 

функціями, які виконують держава в особі її органів та органи 

місцевого самоврядування. Функції, виконувані органами державної 

влади, відбивають соціальну спрямованість держави, яка полягає у 

створенні належних умов життєдіяльності населення та захисті 
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інтересів своїх громадян, висуванні на перший план людини, права якої 

набувають значення найвищої цінності у суспільстві. 

13. Соціальні інтереси у сфері праці слід розуміти як такі, які 

пов’язані не тільки з механізмами соціального партнерства, а й з 

функціонуванням інституту місцевого самоврядування та виконанням 

ним своїх функцій з вираження та захисту інтересів жителів 

адміністративно-територіальних громад з реалізації конституційного 

права на працю. У такому випадку точніше говорити про два види 

публічних інтересів: державні та суспільні. Останні залежно від 

суб’єкта можуть бути поділені на загальносуспільні (соціальне 

партнерство) та територіально-суспільні (інтереси територіальної 

громади). 

14. До приватних інтересів слід відносити не тільки індивідуальні 

інтереси працівників, а й роботодавців. Серед публічних інтересів у 

сфері праці слід розрізняти інтереси державні та інтереси суспільні, які 

виявляються на рівні соціального партнерства та діяльності органів 

місцевого самоврядування. Крім приватних та публічних інтересів 

виокремлюються ще й колективні інтереси, які виражають потреби 

певного трудового колективу та представляються, як правило, 

профспілковою організацією, що створена на підприємстві. Такі 

інтереси не можна віднести до суспільних інтересів, оскільки вони 

пов’язані з вираженням та захистом прав та інтересів незначної 

кількості у масштабах суспільства та держави людей, які перебувають з 

певним роботодавцем у трудових відносинах. 

15. До 70–80-х рр. XX ст. охорона праці у спеціальній юридичній 

літературі традиційно характеризувалася з точки зору фізичної безпеки 

працівників, а оцінка її рівня зводилася лише до фізичних параметрів 

безпеки праці. Після 70–80-х рр. XX ст., досліджуючи це поняття, 

вчені-правознавці стали враховувати й культурно-психологічні аспекти 

трудового процесу (створення сприятливих естетичних і 
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психофізіологічних умов на робочих місцях), вид праці (фізичний, 

розумовий), а також особистість самого працівника (вік, вміння, 

самостійність).  

16. Питання взаємозв’язку ергономіки та охорони праці 

залишаються малодослідженими у науці вітчизняного трудового права. 

Однак застосування в обігу майже однакового понятійного апарату і 

ергономікою, і охороною праці обумовлює необхідність розгляду 

ергономіки як складової інституту охорони праці, як складової частини 

організаційно-технічного (технологічного) значення охорони праці. 

17. Необхідно перейняти позитивний досвід врегулювання 

законодавчими актами США про охорону праці питань організації 

робочого місця працівника (ергономіки, яка представляє собою 

необхідність проведення роботодавцем певного комплексу заходів 

щодо зменшення кількості травм опорно-рухової системи людини, 

викликаних впливом чинників ризику на виробництві).  

18. Підтримуючи наукову думку про необхідність законодавчого 

структурування комплексу заходів у рамках відповідних організаційно-

правових форм охорони праці, таких як: а) медичні огляди 

(обстеження) працівників; б) навчання працівників у сфері охорони 

праці; в) атестація робочих місць за умовами праці; г) державна 

експертиза умов праці; д) забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту; е) санітарно-побутове та 

лікувально-профілактичне обслуговування працівників запропоновано 

удосконалити перелік таких форм наступними: стандартизація в сфері 

охорони праці, оцінка професійних ризиків, аудит з охорони праці, 

розслідування та облік нещасних випадків на виробництві й ін. 

19. Виходячи з пропозиції поділу інституту охорони праці на 

підінститути: «техніка безпеки» (сукупність правил з техніки безпеки, 

які повинні захистити працівника від впливу небезпечних виробничих 

факторів), «виробнича санітарія» (правила з виробничої санітарії, 
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спрямовані на те, щоб убезпечити працюючих від впливу шкідливих 

виробничих факторів) необхідно виокремити ще два підінститути: 

«ергономіка» (правила організації робочого місця) та «професійні 

ризики» (правила оцінки вірогідності настання професійних ризиків, 

зниження його рівня чи унеможливлення). 

20. Норми, що регулюють створення належного (сприятливого) 

психологічного клімату на виробництві, забезпечення права на честь, 

гідність і трудову репутацію працівника повинні увійти до складу 

інституту охорони праці. 

21. Вчення про охорону праці – це велике досягнення радянської 

науки трудового права. Однак воно не поширилося в науковій спільноті 

країн капіталістичної системи. В цих країнах науковці розробили свої 

базові поняття й категорії в сфері забезпечення безпеки, гігієни праці й 

охорони здоров’я працівників та управління професійними ризиками.  

22. У сучасному понятійному апараті інституту охорони праці 

базовим, конституційно закріпленим, багатоаспектним поняттям є 

«право на безпечні і здорові умови праці». 

23. Понятійний апарат інституту «охорона праці» вітчизняного 

трудового права змінюється у міру того, як активно проводиться робота 

в нашій країні щодо гармонізації національного законодавства з 

охорони праці із відповідними міжнародними та європейськими 

стандартами. Використовуючи досвід європейських країн, де вчення 

про охорону праці не отримало поширення, та враховуючи необхідність 

здійснення уніфікації термінів і понять законодавства про охорону 

праці України з відповідними міжнародними та європейськими 

стандартами праці, потрібно застосовувати в цей перехідний період 

інтегральний підхід щодо розробки нових комплексних понять, таких 

як «гігієна та безпека праці», «виробнича санітарія, безпека й охорона 

праці», «безпека, гігієна праці та виробниче середовище», «безпека 

праці й охорона здоров’я» й ін.  
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24. Обґрунтовано, виходячи із чинного ДСТУ OHSAS 18001:2010  – 

Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 

18001:2007, IDT), в перехідний період передбачити в окремій новій 

статті гл. XI «Охорона праці» чинного КЗпП України дефініції понять: 

– гігієна, безпека праці та виробниче середовище (як синонім 

поняття «охорона праці») – умови та чинники, що впливають або здатні 

впливати на здоров’я та безпеку працівників, тимчасових працівників, 

осіб, які працюють на умовах цивільно-правової угоди про працю, 

відвідувачів та будь-яких інших осіб на робочому місці; 

– професійний ризик – поєднання ймовірності виникнення 

небезпечної події чи впливу(-ів) та істотності травми чи погіршання 

здоров’я, які може бути зумовлено такою подією чи впливом(-ами). 

25. Сучасні глобалізаційні процеси здійснюють великий вплив на 

взаємодію міжнародних і національних правових систем. Сьогодні 

жодна держава не спроможна існувати без постійної взаємодії з 

міжнародно-правовою системою. Поступово регулюючий вплив 

міжнародно-правових норм все глибше пронизує сферу 

внутрішньодержавних відносин, зокрема, у сфері охорони праці 

України. 

26. Основною тенденцією розвитку національного законодавства з 

охорони праці є трансформація правового регулювання від захисних 

заходів в бік профілактики нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань (інакше кажучи, трансформація 

компенсаційної моделі управління охороною праці в сучасну систему 

управління професійними ризиками, що дозволить реалізувати 

превентивні підходи до збереження здоров’я працівників на 

виробництві та скоротити всі види витрат, пов’язаних з негативними 

умовами праці). Адже профілактика більш ефективна й менш витратна, 

ніж лікування та реабілітація потерпілих на виробництві. 
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27. Запропоновано розробити Правила техніки безпеки 

працівників, зайнятих на об’єктах підвищеної небезпеки, які б 

регламентували права та обов’язки з охорони праці таких працівників і 

їх спеціальну відповідальність за порушення зазначених правил. 

28. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці 

неповнолітніх: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

31.03.1994 р. № 46 запропоновано доповнити роботами, виконання яких 

може перешкоджати їх моральному розвитку й гармонізувати з 

відповідними Додатками Директив Ради 94/33/ЄС та 90/394/ЄС.  

29. У Законі України «Про охорону праці» необхідно передбачити 

норми, за якими працівникам гарантувався б захист від переслідувань з 

боку роботодавця щодо обставин, пов’язаних з їх скаргами і заявами 

про необхідність перевірки стану робочих місць, екологічної безпеки та 

інших обставин, що можуть розглядатися як загроза безпеці самого 

працівника і суспільства в цілому, враховуючи позитивний досвід з 

цього питання США. Адже саме для американського трудового 

законодавства характерна наявність особливої системи заходів захисту 

працівників в сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці, яка 

називається «політика захисту осіб, які вчиняють службові викриття» 

(«whistleblower protection policy»).  

30. Кілька останніх десятиліть чітко прослежується нова тенденція 

розвитку законодавства України з охорони праці – його екологізація 

(наповнення екологічним змістом правових норм). Правове поняття 

охорони праці стало трактуватися широко, включаючи умови 

виробничого середовища й екології. До того ж у нормах статтей  153, 

159 КЗпП України, ст. 6 Закону України «Про охорону праці» 

законодавець застосовує поширені еколого-правові поняття 

(«навколишнє природне середовище», «навколишнє середовище», 

«довкілля», «охорона довкілля»). У сучасних умовах справжня 
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ефективність заходів з безпеки та гігієни праці можлива лише тоді, 

коли вона доповнюється дієвим «екологічним захистом», коли охорона 

виробничого середовища поєднується з охороною природного 

середовища. 

31. У світлі впровадження в дію концепції «зеленої» економіки, під 

час створення «зелених» робочих місць й «озеленення» звичайних 

останнім часом вчені все частіше висловлюють занепокоєння з приводу 

малодослідженості виробничих ризиків на таких робочих місцях і 

недосконалості правового регулювання відносин з охорони праці 

працівників, зайнятих у секторах «зеленої» економіки (екологічного 

підприємництва). Слід вносити корективи на базі результатів останніх 

досліджень таких ризиків у підзаконні акти з охорони праці, що містять 

навчальні програми з охорони праці для працівників, що працюють на 

«зелених» робочих місцях. У законодавстві в сфері охорони праці, 

соціального діалогу необхідно передбачити норми щодо обов’язку 

проведення відповідної просвітницької роботи з питань концепції 

«зеленої економіки» всіма учасниками соціального діалогу, 

запровадження нових цінностей серед роботодавців і найманих 

працівників на базі отриманих знань.  

31. Поліпшення стану безпеки праці (охорони праці) є стабільно 

одним із стратегічних напрямів стосовно реалізації національної 

політики в сфері забезпечення гідної праці, конкретизованої у 

Програмах гідної праці МОП в Україні на 2008–2011 рр., 2012–2015 рр. 

й 2016–2019 рр.  

33. Безпека праці (охорона праці) є основною компонентою гідної 

праці, принципом реалізації гідної праці та визначення критеріїв її 

оцінки, що нерідко зазначалося у спеціальній юридичній літературі.  

34. У ст. 4 «Державна політика в галузі охорони праці» Закону 

України «Про охорону праці» слід передбачити ще один принцип, на 

якому базується державна політика в галузі охорони праці, – 
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поліпшення стану безпеки праці (охорони праці) на основі 

загальнодержавних програм гідної праці з цього питання. 

35. За радянських часів норми щодо поваги трудової честі і 

гідності працівника в процесі його трудової діяльності, його ділової 

репутації вченими трудового права відносилися до інституту 

«дисципліна праці». Зараз у спеціальній юридичній літературі все 

наполегливіше висловлюється думка, що вони повинні стати складовою 

частиною інституту охорони праці. Адже обмеження честі, гідності 

працівника здатне привести не тільки до його моральних страждань, а й 

завдати безпосередньої шкоди його здоров’ю. Обмеження ж ділової 

репутації працівника в умовах ринкових відносин, крім моральних 

страждань, може спричинити негативні наслідки для кар’єри і заробітку 

працівника. 

36. Запропоновано на у ст. 153 КЗпП України закріпити обов’язок 

роботодавця протидіяти моббінгу, що впливає на морально-

психологічний стан працівника, який становить складне, системне, 

багатовимірне, багатофакторне, динамічне, відносно стійке у часі 

явище духовного життя працівників, відображує професійну, 

психологічну, соціальну сторону їх життєдіяльності, характеризується 

рівнем розвитку психіки і свідомості окремих працівників і духовної 

сили всього трудового колективу.  

37. Сьогодні є потреба у розробці та впровадженні учасниками 

соціального діалогу гендерно-чутливих програм на робочих місцях (як 

додатки до колективного договору), що охоплювали б такі питання, як 

охорона праці, виробниче середовище, дискримінація за ознакою статі 

та сексуальне домагання. Як роботодавці, так і працівники все ще 

мають недостатні знання щодо виявів дискримінації та існуючих 

правових шляхів її подолання. 

38. Запропоновано під стандартизацією у сфері забезпечення 

безпечних і здорових умов праці розуміти встановлення у державному 
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масштабі, а також у рамках міжнародних організацій єдиних норм і 

вимог, що пред’являються до робіт, послуг, сировини, напівфабрикатів, 

матеріалів, виробничих процесів, товарів та ін. 

39. З 1968 р. й до сьогодні стандартизація у зазначеній сфері в 

Україні пройшла чотири етапи свого розвитку, обумовлених впливом 

на кожному етапі певних науково-технічних, соціально-економічних, 

державно-політичних, правових та інших чинників, а саме: 

– перший етап (1968–1972) розвитку стандартизації у сфері 

охорони праці в Україні характеризується тим, що стандартизація у 

вказаній сфері вперше стала повноцінною частиною загальнодержавної 

системи стандартизації за часів СРСР; 

– другий етап розвитку стандартизації у сфері охорони праці 

(1973–1991) відзначився створенням в СРСР першої в світі Системи 

стандартів безпеки праці; 

– третій етап розвитку стандартизації у сфері охорони праці вже в 

незалежній Україні (1992–2002) характеризується прийняттям Закону 

України «Про охорону праці», Декрету Кабінету Міністрів України 

«Про стандартизацію і сертифікацію». Вказані нормативно-правові 

акти вносили багато змін у процес стандартизації у вищезазначеній 

сфері щодо класифікації, порядку розроблення й ін.; 

– четвертий етап розвитку стандартизації у сфері охорони праці в 

Україні (2003 – сучасний період) відзначився активною розробкою і 

затвердженням національних стандартів на базі міждержавних та 

європейських стандартів, що поширюються на процес оцінки 

професійних ризиків роботодавцями й управління гігієною та безпекою 

праці.  

40. Положення Закону України «Про охорону праці» майже не 

узгоджені з положеннями Закону України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та інших 
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актів, які спрямовані на створення сприятливого підприємницького 

клімату для малих і середніх підприємств у країні.  

41. З метою зменшення адміністрування дозвільної практики в 

сфері охорони праці для роботодавців – суб’єктів малого і середнього 

підприємництва доцільно розробити та затвердити спеціальний 

Порядок про видачу таких дозволів. У зазначеному Порядку можна 

було б зменшити кількість видів дозволів, значно спростити процедуру 

їх отримання.  

42. Для фінансово-кредитної підтримки державою підприємств 

малого й середнього бізнесу у сфері проведення профілактичних 

заходів щодо скорочення випадків виробничого травматизму, цінним є 

досвід Франції, де малі підприємства мають право на отримання 

спеціальних кредитів від національної каси страхування найманих 

працівників на випадок хвороби на проведення зазначених заходів. У 

випадку успішного виконання цих заходів кредити перетворюються у 

безповоротні субсидії. Таку підтримку в Україні міг би здійснювати 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування в 

межах своїх повноважень.  

43. У світлі державного фінансового забезпечення різних програм 

підтримки суб’єктів малого й середнього підприємництва в Україні у 

сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці викликає інтерес 

досвід Великобританії. Цією державою фінансуються численні проекти 

щодо зменшення травматизму на підприємствах, зокрема, малих і 

середніх підприємств («Добрий сусід», «Відкриті дні ділових нарад» й 

ін.). В Україні створені центри-інкубатори підтримки малого і 

середнього бізнесу, планується запроваджувати грін-інкубатори для 

таких підприємців, які будуть створювати «зелені» робочі місця. Наша 

держава також може використати такий позитивний досвід 

Великобританії, регулюючи відповідні відносини з малим і середнім 

бізнесом. 
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44. Запропоновано на стадії укладання колективних договорів 

обов’язково передбачати пункт щодо обов’язку роботодавця та 

профспілки вживати заходів з охорони праці у відповідності до 

концепції гідної праці. 

45. Учасникам соціального діалогу необхідно долучатися до 

європейської практики й розроблювати практичні заходи, які можуть 

бути зроблені роботодавцями, працівниками та їх представниками / 

профспілками, спрямовані на протидію насильства з боку третіх осіб 

(клієнтів, покупців, пацієнтів, споживачів послуг, учнів або батьків, 

представників громадськості, постачальників послуг) та утисків на 

робочих місцях або мінімізацію їх наслідків. 

46. Тенденції розвитку інституту охорони праці, соціального 

діалогу, будуть переплетені з концепцією сталого розвитку, гідної 

праці, «зеленої» економіки 

47. Правовий механізм захисту ЄСПЛ трудових прав особи 

відповідно до ст. 8 Конвенції стосується не тільки захисту прав та 

інтересів працівника з боку дій держави, а й з боку тиску як 

роботодавця, так і інших працівників. Іншими словами, застосування 

принципу пропорційності при розгляді прав про звільнення Суд 

розповсюджує на декількох рівнів відносин у сфері праці: працівника 

та держави; працівника та роботодавця; працівника та інших 

працівників, – шляхом визначення дотримання всіх його складових 

вимог. При цьому визначаються та співставляються не тільки негативні 

обов’язки кожного суб’єкта прав, але й їх позитивні зобов’язання.  

 

 

 

 

 



412 
 

  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.  Абрамова А. А. Труд женщин / А. А. Абрамова. – М. : 

Политиздат, 1987. – 97 с. 

2.  Абрамова О. В. Законный интерес как категория права и 

специфика его проявления в трудовом праве [Електронний ресурс] / 

О. В. Абрамова // Журнал рос. права. – 2007. – № 8. – Режим доступу: 

http://www.center-bereg.ru/n2570.html. 

3.  Адаптація нормативно-правових актів з охорони праці до вимог 

законодавства Європейського Союзу : посіб. з нормотворення / 

Н. В. Чумакова, С. М. Хмара, Н. Є. Олесіч та ін. – Київ : ДУ «ННДІПБОП», 

2014. – 39 с. 

4.  Александров Н. Г. Законность и правоотношения в советском 

обществе. – М., 1955. 

5.  Александров Н. Г. Советское трудовое право / Н. Г. 

Александров, Г. К. Москаленко. – М., 1944. – 217 с. 

6.  Александров Н. Г. Советское трудовое право / Н. Г. 

Александров. – М. : Юрид. лит., 1972. – 268 с.  

7.  Алексеев С. С. Механизм правового регулирования / С. С. 

Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1989. – 212 с. 

8.  Алексеев С. С. Правовая азбука – теория – философия / С. С. 

Алексеев. – М., 1999. – 712 с. 

9.  Алексеев С. С. Теория государства и права : учеб. для юрид. 

вузов и ф-тов / С. С. Алексеев. – М. : Норма, 2005. – 496 с. 

10.  Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : Бек, 1993. – 

223 с. 

11.  Алексеев С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. – 

М., 1975. – 258 с. 

12.  Алексеенко П. Охрана труда с позиций личности / П. Алексеенко 

// Человек и труд. – 2000. – № 10. – С. 82–83. 



413 
 

  

13.  Алєксєєнко І. В. Амбівалентність оцінки діяльності ТНК в добу 

глобалізаційних трансформацій / І. В. Алєксєєнко // Вісн. Нац. акад. кер. кадрів 

культури і мистецтв. – 2013. – № 2. – С. 201–204.  

14.  Амелічева Л. П. Деякі проблеми державної підтримки малого й 

середнього підприємництва у сфері забезпечення безпечних і здорових умов 

праці / Л. П. Амелічева // Хозяйственное законодательство Украины: практика 

применения и перспективы развития в контексте европейского выбора : сб. 

науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исслед.; редкол.: В. К. 

Мамутов (отв. ред.) и др. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд, 2005. – С. 544–

549. 

15.  Амелічева Л. П. До історії розвитку стандартизації у сфері 

забезпечення безпечних і здорових умов праці / Л. П. Амелічева // Тенденції 

розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. 

пр. : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 квіт. 2013 р. – К., 

2013. – С. 46–51. 

16.  Амелічева Л. П. До питання про відмінність понять «безпека 

праці» й «охорона праці» у трудовому праві / Л. П. Амелічева // Розвиток 

законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези 

доп. та наук. повідомл. учасн. III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 5–6 

жовт. 2012 р. – Х., 2012. – С. 94–98. 

17.  Амелічева Л. П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового 

договору : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л. П. Амелічева ; Нац. юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – 197 с. 

18.  Амелічева Л. П. Концептуальні засади реформування 

законодавства в сфері безпеки, гігієни й охорони праці / Л. П. Амелічева // 

Проблеми кодифікації законодавства про працю : матеріали «круглого столу» 

(м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 12 берез. 2015 р.) / під ред. 

В. В. Жернакова. – Харків : Право, 2015. – С. 61–65. 

19.  Амелічева Л. П. Проблеми правового забезпечення безпеки праці 

за законодавством України / Л. П. Амелічева // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Сер. 

«Юридичні науки». – 2006. – № 3. – С. 106–110. 



414 
 

  

20.  Амелічева Л. П. Стандартизація як засіб правового регулювання 

відносин у сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці / 

Л. П. Амелічева, Є. В. Кисіль // Правн. часопис Донец. ун-ту. – 2012. – № 2. – 

С. 74–79. 

21.  Амелічева Л. П. Сутнісно-змістовна характеристика права на 

безпечні й здорові умови праці / Л. П. Амелічева // Проблеми державотворення 

і захисту прав людини в Україні : матеріали XI регіон. наук.-практ. конф., 3–4 

лют. 2005 р. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 261–

263. 

22.  Андрейцев В. І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна 

безпека. Право. (Проблеми оптимізації і екологізації законодавства України) / 

В. І. Андрейцев. – Київ : УЕАН, 1996. – С. 46–59. 

23.  Андріїв В. Природний характер трудових прав працівників / 

В. Андріїв // Право України. − 2007. − № 4. – С. 67–71. 

24.  Балюк Г. І. Ядерний ризик: правові проблеми визначення, 

оцінювання та класифікації / Г. І. Балюк // Держава й право : зб. наук. праць з 

юрид. і політ. наук. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, 1999. – № 4. – С. 238–244. 

25.  Бандура О. О. Системні взаємозв’язки правових цінностей 

(загальний нарис) / О. О. Бандура // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 26–33. 

26.  Бандурка А. М. Охорона праці в діяльності ОВС України : 

підручник / А. М. Бандурка. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 

288 с. 

27.  Беймлер П. Ю. Конституционно-правовое регулирование права 

человека и гражданина на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / П. Ю. Беймлер. – 

Челябинск, 2012. – 26 с. 

28.  Бек У. П. Правове регулювання охорони праці в Україні: 

теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / У. П. Бек ; 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – 18 с. 

29.  Белов П. Г. Методологические основы безопасности труда / 

П. Г. Белов // Безопасность труда в пром-ти. – 1987. – № 7. – С. 52–55. 



415 
 

  

30.  Бенджамін О. Алі. Основні принципи охорони праці та техніки 

безпеки / Бенджамін О. Алі // Інформ. бюл. з охорони праці. – 2003. – № 3. – 

С. 34–37. 

31.  Бенжамін О. Алі. Професійна небезпека. Проблеми та відповідні 

заходи МОП / Бенджамін О. Алі // Інформ. бюл. з охорони праці. – 2003. – 

№ 3. – С. 34–37. 

32.  Бернадский В. О. Интерес: познавательная и практическая 

функции / В. О. Бернадский. – Томск : Изд-во Томс. ун-та, 1984. – 186 с. 

33.  Беспалько В. Державна підтримка малого та середнього бізнесу : 

спец. звіт Ін-ту екон. дослідж. та політ. консультацій в рамках програми 

USAID «Лідерство в економічному врядуванні» / В. Беспалько, І. Федець, 

О. Кузяків. – Київ, 2015. – 6 с. 

34.  Блинов А. О. Совершенствование корпоративной культуры 

предприятия авиационной промышленности на основе управления 

лояльностью человеческих ресурсов / А. О. Блинов // Упр. персоналом. – 

2012. – № 12. – С. 29–31. 

35.  Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / 

Н. Б. Болотіна. – 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 725 с. 

36.  Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / 

Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. – Київ : Знання, 2001. – 540 с. 

37.  Болотіна Н. Б. Трудове право України : підруч. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. – Київ : Знання, 2000. – 564 с. 

38.  Борисов В. И. Ответственность за нарушение правил по технике 

безопасности на производстве / В. И. Борисов. – Киев : Вища шк., 1984. – 72 с. 

39.  Борисов Е. Ф. Политико-экономические проблемы современной 

научно-технической революции / Е. Ф. Борисов. – М. : Высш. шк., 1970. – 

С. 6–7. 

40.  Ботин Д. Споры, связанные с нарушением требований охраны 

труда / Д. Ботин // Труд. право. – 2012. – № 1. – С. 69–72. 

41.  Бочарникова А. С. Історичні передумови правового регулювання 

охорони праці на підприємствах / А. С. Бочарникова // Наук. вісн. Дніпропетр. 

держ. ун-ту внутр. справ. – 2012. – № 3. – С. 235–241. 



416 
 

  

42.  Брайнин М. С. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в 

СССР / М. С. Брайнин, С. А. Квелидзе. – М. : Юрид. лит., 1977. – 144 с. 

43.  Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / С. Н. Братусь. – М., 

1950. 

44.  Бурак В. Я. Єдність і диференціація правового регулювання 

трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати на 

підприємствах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бурак Володимир 

Ярославович. – Львів, 1999. – 173 с. 

45.  Бурак С. Защита трудовых прав граждан Украины Европейским 

судом по правам человека / С. Бурак // Закон и жизнь. – 2013. – 8/2. – С. 100–

103. 

46.  Варламова Н. В. Принцип правовой определенности и 

требования к позитивному праву (по материалам практики Европейского Суда 

по правам человека) / Н. В. Варламова // Рос. ежегодник сравнит. права / под 

ред. Д. В. Дождева. – СПб., 2008. – № 1. – С. 47–54. 

47.  Варламова Н. В. Принцип пропорциональности как основа 

осуществления публично-властных полномочий / Н. В. Варламова // Aequum 

ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д. В. Дождева / отв. ред. А. М. 

Ширвиндт. – М. : Статут, 2014. – 245 с. 

48.  Васильев А. М. О правовых идеях-принципах / А. М. Васильев // 

Сов. государство и право. – 1975. – № 3. – С. 11–18. 

49.  Величко М. Б. Понятие и признаки «интереса» как правовой 

категории, используемой при рассмотрении гражданских дел, возникающих из 

публичных правоотношений, а также некоторые проблемы судебной 

практики, связанные с защитой законных интересов [Електронний ресурс] / М. 

Б. Величко. – Режим доступу: http://oblsud.tms.sudrf.ru/ 

modules.php?name=information&id=198. 

50.  Венедиктов В. С. Трудовое право Украины (Общая часть) / 

В. С. Венедиктов. – Симферополь : ДОЛЯ, 2004. – 164 с. 

51.  Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення виконання робіт 

у потенційно вибухонебезпечних середовищах : наказ М-ва енергетики та вуг. 



417 
 

  

пром-сті України від 05.06.2013 № 317 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 64. – 

С. 95. 

52.  Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від 

шкідливого впливу хімічних речовин : наказ М-ва надзв. ситуацій України від 

22.03.2012 № 627 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 30. – Ст. 290. 

53.  Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від 

шкідливого впливу електромагнітних полів : наказ М-ва енергетики та вуг. 

пром-сті України від 05.02.2014 № 99 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 22. – 

С. 72. 

54.  Офіц. вісн. України. – 2008. – № 55. – Ст. 1847. 

55.  Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 

56.  Волегов Ю. Б. Значение дифференциации для 

совершенствования трудового законодательства / Ю. Б. Волегов // Сов. 

государство и право. – 1982. – № 1. – С. 48–55. 

57.  Волошин Ю. О. Принцип / Ю. О. Волошин // Юридична 

енциклопедія : в 6 т. / [за ред. Ю. С. Шемшученка (голова редкол.) та ін.]. – 

Київ : Укр. енцикл., 1998–2004. – Т. 5. – 2003. – С. 110–111. 

58.  Волошина С. М. Правове регулювання охорони праці у проекті 

Трудового кодексу України / С. М. Волошина // Тенденції розвитку науки 

трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. пр. : матеріали I 

Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 145–

151. 

59.  Габучан К. В. Учебный толковый словарь русского язика / К. В. 

Габучан. – М. : Рус. яз., 1988. – 441 с. 

60.  Гандзюк М. П. Основи охорони праці : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. 

М. П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384 с. 

61.  Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення 

України : навч. посіб. / Т. З. Гарасимів. – Дрогобич : Відродження, 2002. – 128 

с. 

62.  Гетманова А. Д. Логика : учеб. для студ. вузов / 

А. Д. Гетманова. – М. : Омега-Л, 2004. – 410 с. 



418 
 

  

63.  Гетманцев Г. О. Щодо значення публічного інтересу для 

фінансового права / Д. О. Гетманцев // Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – № 

4. – С. 150–154. 

64.  Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості 

та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу / МОЗ України. – Київ, 1998. – 34 с. 

65.  Глинська С. Реалізація захисної функції трудового законодавства 

в сучасних умовах / С. Глинська // Вісн. Львів ун-ту. Сер. юрид. – 2009. – Вип. 

48. – С. 183–188. 

66.  Глобальний договір ООН (1999 p.) [Електронний ресурс] / М-во 

соц. політики України. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/ 

control/uk/publish/article%3Bjsessionid=07E30561B5BF4DDE28B50412BE5BA0

3D?art_id=88867&cat_id=34940. 

67.  Голощапов С. А. Правовые вопросы охраны труда в СССР / 

С. А. Голощапов. – М. : Юрид. лит., 1982. – 200 с. 

68.  Голощапов С. А. Правовые вопросы охраны труда в СССР / 

С. А. Голощапов. – М. : Юрид. лит., 1992. – 200 с. 

69.  Голощапов С. А. Правовые проблемы охраны труда в СССР : 

автореф.  

дис. … д-ра юрид. наук / С. А. Голощапов. – М., 1983. – 36 с. 

70.  Гончарова Г. С. Охорона праці : текст лекції / Г. С. Гончарова. – 

Харків : ХГІ «НУА», 1995. – 28 с. 

71.  Горбачева А. В. К вопросу о понятии «охрана труда» / А. 

В. Горбачева // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруденция. – 2015. – № 

1. – С. 116–122. 

72.  Господарський кодекс України : від 16.01.2003 № 463-IV // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. – Ст. 144. 

73.  ГОСТ 1.0-68. Государственная система стандартизации. 

Основные положения [Електронний ресурс] // Електронний фонд правової та 

нормативно-технічної документації. – Режим доступу: 

http://docs.cntd.ru/document/1200088352. 



419 
 

  

74.  ГОСТ 1.20-69. Порядок внедрения государственных стандартов. 

Основные положения [Електронний ресурс] // Електронний фонд правової та 

нормативно-технічної документації. – Режим доступу: http:// 

http://docs.cntd.ru/document/gost-1-20-69-gss. 

75.  ГОСТ 12.0.002-80. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Термины и определения // Охорона праці. – 

2008. – № 1. 

76.  ГОСТ 12.0.003-74. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация // Охорона праці. – 2008. – № 2. 

77.  ГОСТ 12.4.221-2002, IDT [Електронний ресурс] // Професійна 

нормативно-правова бібліотека НОРМАТИВ ТМ PRO. – Режим доступу: 

/http://normativ.com.ua/ot/tdoc7698.php/. 

78.  Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / 

под общ. ред. В. А. Белова. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – 993 с. 

79.  Грибанов В. П. Интерес в гражданском праве [Електронний 

ресурс] / В. П. Грибанов // Сов. государство и право. – 1967. – № 1. – Режим 

доступу: http://civil.consultant.ru/elib/books/1/page_23.html. 

80.  Гудов А. Б. Организационно-правовые формы охраны труда 

(трудоправовой аспект) : дис. ... канд. юрид. наук / А. Б. Гудов ; Моск. гос. 

юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 217 с. 

81.  Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому процессу / Р. Е. 

Гукасян. – М. : Проспект, 2009. – 480 с. 

82.  Гуменюк І. О. Правові основи становлення соціального 

страхування в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / 

І. О. Гуменюк ; Нац. ун-т внутр. справ України. – Харків, 2001. – 19 с. 

83.  Гусов К. Н. Международное трудовое право : учебник / 

К. Н. Гусов, Н. Л. Лютов. – М. : Проспект, 2013. – 592 с. 

84.  Гусов К. Н. Трудовое право России / К. Н. Гусов,  В. Н. 

Толкунова. – М. : Проспект, 2006. – 492 с. 



420 
 

  

85.  Гусов К. Н. Трудовое право России : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. Н. Гусов, В. Н. 

Толкунова. – М. : Юристъ, 2001. – 495 с. 

86.  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2 

/ В. И. Даль. – М. : Рус. яз., 1979. – 780 с. 

87.  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4 

/ В. И. Даль. – М. : Рус. яз., 1980. – 684 с. 

88.  Даньков А. А. Баланс частного и публичного интересов и его 

значение в правоприменительной деятельности [Електронний ресурс] / 

А. А. Даньков. – Режим доступу: http://www.samoupravlenie.ru/16-05.htm. 

89.  Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная 

практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2004. – 1072 с. 

90.  Девисилов В. А. Охрана труда / В. А. Девисилов. – М. : Форум, 

2009. – 496 с. 

91.  Деякі лексико-семантичні особливості термінології права 

працівника на безпеку праці, обумовлені екологізацією трудового права // 

Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки 

суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 50-й річниці 

створення Донец. нац. ун-ту та 30-й річниці створення каф. госп. права Донец. 

нац. ун-ту (14–15 трав. 2015 р.) / Донец. нац. ун-т ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. – 

Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 254–257. 

92.  Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві : постанова Каб. Міністрів 

України від 30 листоп. 2011 р. № 1232 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 94. – 

Ст. 3426. 

93.  Директива Ради 2000/78/ЄС від 27.11.2000 про загальну систему 

рівності у сфері зайнятості і професійної діяльності // Офіц. вісн. ЄС. – L 303. – 

2000. – 2 груд. – С. 16–22. 



421 
 

  

94.  Добрянський С. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав 

людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. П. Добрянський ; Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 180 с. 

95.  Догадов В. М. Очерки трудового права / В. М. Догадов. – М. : 

ВЦСПС, 1927. – 81 с. 

96.  Доклад МОТ ко Всемирному дню охраны труда в 2012 году 

«Продвижение охраны труда в зеленой экономике» / Междунар. орг. труда. – 

1-е изд., отпечатано в России. – Женева, 2012. – 16 с. 

97.  Достойный труд. Безопасный труд. Защита от ВИЧ/СПИДА : 

докл. МОТ к Всемир. дню охраны труда / Междунар. бюро труда. – Женева, 

2006. – 16 с. 

98.  Дробуш І. В. Функції представницьких органів місцевого 

самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / 

І. В. Дробуш ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 

2002. – 14 с. 

99.  Друга національна доповідь Уряду України щодо реалізації 

положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) [Електронний ресурс] 

/ М-во соц. політики України. – Режим доступу: www.mlsp.gov.ua/document/ 

97933/Report_2009_ukr.doc. 

100.  ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять : вид. офіц. / Держстандарт України. – Київ, 1999. – 22 с.  

101.  ДСТУ 3038-95. Гігієна. Терміни та визначення основних понять : 

вид. офіц. / Держстандарт України. – Київ, 1995. – 55 с.  

102.  ДСТУ. ГОСТ 12.4.129:2004 ССБП. Взуття спеціальне, засоби 

індивідуального захисту рук, одяг спеціальний та матеріали для їх 

виготовлення. Метод визначення проникності нафти та нафтопродуктів. 

(ГОСТ 12.4.129-2001, IDT) [Електронний ресурс] // Професійна нормативно-

правова бібліотека НОРМАТИВ ТМ PRO. – Режим доступу: / 

http://normativ.com.ua/ot/tdoc7699.php/. 



422 
 

  

103.  ДСТУ. ГОСТ 12.4.221:2004 ССБП. Одяг спеціальний для захисту 

від підвищених температур, теплового випромінення, конвективної теплоти. 

Загальні технічні вимоги // Охорона праці. – 2005. - №8 

104.  ДСТУ-П OHSAS 18001:2006. Системи управління безпекою і 

гігієною праці. Вимоги // Охорона праці. – 2007. – № 10. 

105.  ДСТУ-П OHSAS 18002:2006. Управління безпекою й гігієною 

праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001 // Охорона праці. – 

2007. – № 11–12. 

106.  Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини : навч.-

практ. посіб. / Т. І. Дудаш. ‒ Київ : Алерта, 2013. – 368 с. 

107.  Дуюнова О. М. Угоди про працю за трудовим законодавством 

України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дуюнова Оксана Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 167 с. 

108.  Европейский социальный диалог: межсекторное руководство, 

направленное на противодействие насилию со стороны третьих лиц и 

притеснению на рабочих местах : принято 16 июля 2010 г. / ЕФПОО [и др. ] // 

Совет ректоров. – 2011. – № 10. – С. 80–85. 

109.  Екеринг В. Управление и организованные интересы / В. Екеринг 

// Государственная служба. Группы интересов. Лоббирование. Взгляд из-за 

рубежа : рефер. зб. – М., 1995. – Вып. 4. – 285 с. 

110.  Експрес-випуск Державної служби статистики від 20.05.2016 

№ 142/0/05.4вн-16. Травматизм на виробництві у 2015 році [Електронний 

ресурс] / Держ. служба статистики України. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html. 

111.  Елинский А. В. Решениия Европейского суда по правам человека 

и практика Конституционного суда РФ: отдельные аспекты соотношения в 

вопросах уголовного права [Електронний ресурс] / А. В. Елинский // Рос. 

судья. – 2011. – № 5. – Режим доступу: http://www.center-bereg.ru/o2344.html. 

112.  Ерошенко А. Судебная защита охраняемого законом интереса / 

А. Ерошенко // Сов. юстиция. – 1977. – № 13. 



423 
 

  

113.  Етимологічний словник української мови / під ред. 

О. С. Мельнічук. – Київ : Наук. думка, 1982. – Т. 1. – 631 c.  

114.  Єфремов А. О. Принципи охорони праці державних службовців 

в Україні / А. О. Єфремов // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер.: 

Юриспруденція. – 2014. – № 10-1, т. 1. – С. 113–115. 

115.  Жадан О. В. Теоретико-методологічні аспекти державного 

регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації [Електронний 

ресурс] / О. В. Жадан. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/db/2014-2/doc/1/01.pdf. 

116.  Жерукова А. Б. Обеспечение права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / А. Б. Жерукова. – М., 2011. – 22 с. 

117.  Жигалкін І. П. Система принципів трудового права в умовах 

формування правової доктрини України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 

І. П. Жигалкін. – Київ, 2016. – 40 с. 

118.  Жигалкін І. П. Система принципів трудового права в умовах 

формування нової правової доктрини України : дис. … д-ра юрид. наук : 

12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецк, 2016. – 449 с. 

119.  Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів / 

В. Ц. Жидецький. – Львів : Афіша, 2000. – 176 с. 

120.  Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : [підручник] / В. Ц. 

Жидецький. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2010. – 372 с. 

121.  Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників : наказ М-ва надзв. ситуацій України від 25.01.2012 № 67 // 

Офіц. вісн. України. – 2012. – № 19. – Ст. 37.  

122.  Запорожец А. М. Совершенствование государственной системы 

стандартизации: правовые аспекты / А. М. Запорожец // Сов. государство и 

право. – 1986. – № 6. – С. 117–121. 



424 
 

  

123.  Заржицький О. С. Екологічна безпека та безпека праці у системі 

правового механізму національної безпеки / О. С. Заржицький // Право 

України. – 1999. – № 9. – С. 66–68. 

124.  Зваард В. Европейская законодательная деятельность в области 

безопасности и гигиены труда. – 1996 [Електронний ресурс] / В. Зваард. – 

Режим доступу: http://cis.cotspb.ru/osh_in_europe/. 

125.  Здравомыслов А. Г. Потребности, интересы, ценности / А. Г. 

Здравомыслов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. – 74 с. 

126.  Золотухіна Л. О. Договірні форми реалізації соціально-

економічних прав та інтересів працівників в Україні [Електронний ресурс] : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л. О. Золотухіна ; Нац. юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Режим доступу: 

http://disser.com.ua/content/224116.html. 

127.  Зуб И. В. Трудовое право России и Украины: общие проблемы, 

общие решения (сравнительное исследование) / И. В. Зуб // Государство и 

право. – 1997. – № 10. – С. 33–38. 

128.  Зыкина Т. А. Обеспечение права работника на достойный труд: 

современные проблемы : монография / Т. А. Зыкина. – Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. – 108 с. 

129.  Иванов С. А. Советская наука трудового права: проблемы и 

перспективы развития. Проблемы трудового права и права социального 

обеспечения / С. А. Иванов. – М. : Изд-во АН СССР, 1975. – С. 5–27. 

130.  Иванов С. А. Советское трудовое право: вопросы теории / 

С. А. Иванов, Р. З. Лившиц, Ю. П. Орловский. – М. : Наука, 1978. – 368 с. 

131.  Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: проблемы 

использования зарубежного опыта / С. А. Иванов // Государство и право. – 

1995. – № 3. – С. 30–39. 

132.  Івчук Ю. Ю. Інтереси як елемент правового механізму 

регулювання трудових відносин у сфері охорони праці / Ю. Ю. Івчук // Наук. 

вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2016. – Вип. 1, т. 2. – С. 77–81. 



425 
 

  

133.  Ізовіт Т. В. Стратегічна мета уряду України – підвищення рівня 

промислової безпеки / Т. В. Ізовіт // Вісн. КНУДТ. – 2012. – № 4. – С. 116–124. 

134.  Ізуїта П. О. Досвід європейських країн у сфері охорони праці / П. 

О. Ізуїта // Інформація і право. – 2014. – № 2. – С. 38–43. 

135.  Ізуїта П. О. Правове регулювання охорони праці в умовах 

ринкової економіки : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / П. О. Ізуїта ; 

Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2008. – 18 с. 

136.  Ізуїта П. О. Правове регулювання охорони праці в умовах 

ринкової економіки : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / П. О. Ізуїта ; Харк. 

нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2008. – 18 с. 

137.  Ільків Н. В. Шляхи екологізації законодавства / Н. В. Ільків // 

Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. «круглого столу», 

присвяч. 40-річчю каф. соціал. права (1 квіт. 2016 р.). – Львів : Каф. соціал. 

права Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С. 126–129. 

138.  Кайтмазова А. В. Правовое регулирование труда лиц, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и проблемы его 

совершенствования : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. В. Кайтмазова. – 

М., 2008. – 21 с. 

139.  Капліна Г. А. Характеристика концепції гідної праці в Україні / 

Г. А. Капліна // Актуальнi проблеми права: теорiя i практика : зб. наук. пр. – 

Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – № 26. – С. 47–54. 

140.  Каплун С. И. К здоровому и радостному труду : сб. ст. по охране 

труда за 1917–1922 гг. / С. И. Каплун. – М. : Вопросы труда, 1923. – 158 с. 

141.  Каплун С. И. Охрана труда и ее органы / С. И. Каплун. – М. : Гос. 

изд-во, 1921. – 471 с. 

142.  Карабань В. І. Чи охороняє працівника Закон «Про охорону 

праці»: чому неможливо невідкладно зупинити шкідливе для життя 

виробництво? Правова позиція [Електронний ресурс] / В. І. Карабань // 

Українське право : портал юрид. новин / Європ. правн. компанія. – Режим 

доступу: http://ukrainep.s58.org.ua/scientific-thought/pravova-pozytsiya/chi-



426 
 

  

okhoronya-prats-vnika-zakon-pro-okhoronu-prats-chomu-nemozhlivo-nev-dkladno-

zupiniti-shk-dlive-d/?month=06&year=2016&sphrase_id=391126&. 

143.  Карасев Я. А. Основные принципы советского трудового права / 

Я. А. Карасев, Г. И. Гуляев. – М. : Госюриздат, 1957. – 74 с. 

144.  Карасев Я. А. Основные принципы советского трудового права. 

Лекция для студентов ВЮЗИ / Я. А. Карасев, Г. И. Гуляев. – М. : ВЮЗИ, 

1957. – 26 с. 

145.  Караченцев С. Ю. Правове регулювання розслідування 

професійних захворювань : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / 

С. Ю. Караченцев ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 

185 с. 

146.  Карев И. В. Стандартизация в области безопасности труда / И. В. 

Карев // Безопасность труда в пром-сти. – 1977. – № 4. – С. 6–7. 

147.  Карташов В. Н. Принципы права / В. Н. Карташов // Теория 

государства и права / под ред. В. К. Бабаева. – М., 2001. – 320 с. 

148.  Касабова А. Г. Охрана труда и стандартизация (правовые 

вопросы) / А. Г. Касабова. – Ереван : Изд-во АН Арм. ССР, 1987. – 96 с. 

149.  Керівні принципи для багатонаціональних підприємств ОЕСР 

(2011 p.) [Електронний ресурс] / М-во соціал. політики України. – Режим 

доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjses-sionid= 

07E30561B5BF4DDE28B50412BE5BA03D?art_id=88867&cat_id=34940. 

150.  Килкэли У. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни, 

жилища и корреспонденции: Прецеденты и комментарии / Урсула Килкэли. – 

М. : Рос. акад. правосудия, 2001. – 161 с. 

151.  Киселев И. Я. Заключение и изменение трудового договора: 

зарубежный опыт / И. Я. Киселев // Человек и труд. – 1998. – № 2. – С. 53–57. 

152.  Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право : 

учеб. для вузов / И. Я. Киселев. – М. : Дело, 1999. – 728 с. 



427 
 

  

153.  Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учебник / 

И. Я. Киселев. – М. : ТК Велби, Проспект, 2005. – 360 с. 

154.  Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. 

Международные нормы труда / И. Я. Киселев, А. М. Лушников. – М., 2008. – 

608 с. 

155.  Киселев И. Я. Трудовое право стран Запада на рубеже ХХI века / 

И. Я. Киселев // Государство и право. – 1996. – № 1. – С. 121–132. 

156.  Киселев Я. Л. Охрана труда по советскому трудовому праву / 

Я. Л. Киселев. – М. : Гориздат, 1962. – 224 с. 

157.  Киселев И. Я. Трудовое право : учебник / И. Я. Киселев, 

А. М. Лушников ; под ред. М. В. Лушниковой. – М. : Эксмо, 2011. – 603 с. 

158.  Кодекс законів про працю України : від 10.12.1971 № 322-VIII // 

Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375. 

159.  Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. // Собр. Узаконений и 

Распоряжений Рабочего и Крестьян. Правительства РСФСР. – 1918. – № 

87/88. – Ст. 905. 

160.  Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. // Собр. Узаконений и 

Распоряжений Рабочего и Крестьян. Правительства РСФСР. – 1922. – № 70. – 

20.11.1922. 

161.  Козак З. Я. Охорона праці та тенденції розвитку науки трудового 

права України / З. Я. Козак // Розвиток законодавства про працю і соціальне 

забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасн. 

III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 5–6 жовт. 2012 р. – Х., 2012. – 

С. 158–160. 

162.  Козак З. Я. Поняття національної культури профілактики у сфері 

безпеки і гігієни праці / З. Я. Козак // Теоретичні та практичні проблеми 

реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та 

наук. повідомл. учасн. II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8–9 жовт. 

2010 р. – Х., 2010. – С. 214–217. 



428 
 

  

163.  Козак З. Я. Становлення та тенденції розвитку директив ЄС з 

безпеки та охорони здоров’я / З. Я. Козак // Тенденції розвитку науки 

трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. пр. : матеріали 

I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 квіт. 2013 р. – К., 2013. – С. 226–

233. 

164.  Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – Київ : 

Юрінком Інтер, 1998. – 208 с. 

165.  Коляда Т. А. Безпечні умови праці як визначальна складова 

концепції гідної праці: до постановки проблеми / Т. А. Коляда // Вісн. Харк. 

нац. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 3. – С. 292–300. 

166.  Коляда Т. А. Правове регулювання охорони праці у контексті 

ствердження ідеї соціальної держави / Т. А. Коляда // Право і безпека. – 2010. – 

№ 3. – С. 203–207. 

167.  Комарницький В. М. Екологічне право : навч. посіб. / 

В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін. – Київ : Центр навч. літ., 

2006. – 224 с. 

168.  Комментарий к законодательству о труде / под ред. 

В. И. Теребилова. – М. : Юрид. лит., 1975. – 912 с. 

169.  Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин // Международная защита прав и свобод человека. – М. : 

Юрид. лит., 1990. – С. 341–355. 

170.  Конвенція МОП № 187 про засади, що сприяють безпеці та 

гігієні праці від 15.06.2006 // Інформ. бюл. з охорони праці. – 2007. – № 1. 

171.  Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-

ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

172.  Коротеев К. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод в постановлениях Конституционного Суда Российской 

Федерации (московский период) / К. Коротеев // Сравнит. конституц. 

обозрение. – 2009. – № 4. – С. 103. 



429 
 

  

173.  Корпоративные соглашения в сфере социально-трудовых 

отношений / авт. кол.: К. Н. Гусов, В. Н. Калугин, Е. А. Кантария и др. ; отв. 

ред. К. Д. Крылов. – М. : ТК Велби : Проспект, 2005. – 286 с.  

174.  Костюченко О. Є. Природне право та законні інтереси у 

трудових правовідносинах [Електронний ресурс] / О. Є. Костюченко // Форум 

права. – 2008. – № 2. – С. 261–265. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2008-2/08koeutp.pdf. 

175.  Кравцов Д. М. Правове регулювання відносин по розслідуванню 

та обліку нещасних випадків на виробництві : дис. … канд. юрид. наук / 

Д. М. Кравцов. – Харків, 2003. – 201 с. 

176.  Кравцов Д. М. Правове регулювання відносин по розслідуванню 

та обліку нещасних випадків на виробництві : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / Д. М. Кравцов ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків, 2003. – 15 с. 

177.  Кряжев Е. В. Правовые аспекты охраны труда в Российской 

Федерации: состояние и перспективы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Е. В. Кряжев ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 1997. – 22 с. 

178.  Кудряшова С. Н. Тенденции развития законодательства об 

охране труда в Российской Федерации и за рубежом / С. Н. Кудряшова // 

Вестн. Брян. гос. ун-та. – 2015. – № 1. – С. 192–195. 

179.  Кузнецова В. Г. Словарь философских терминов / 

В. Г. Кузнецова. – М. : Инфра-М, 2004. – 730 с. 

180.  Кузнєцов Г. А. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

профзахворювань на виробництві в деяких зарубіжних країнах / 

Г. А. Кузнєцов // Інформ. бюл. – 2003. – № 3. – С. 26–27.  

181.  Кузьменко Г. В. Протидія моббінгу як один із засобів реалізації 

принципу гуманізму в новітнє трудове законодавство України / 

Г. В. Кузьменко // Тенденції розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення : зб. наук. пр. : матеріали І міжнар. наук.-практ. 



430 
 

  

конф. (Київ, 25–26 квіт. 2013 р.) / за ред. М. І. Іншина, Н. М. Хуторян, 

В. І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 238–242. 

182.  Кукин П. П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производственная охрана труда / П. П. Кукин, 

В. Л. Лапин. – М. : Высш. шк., 1999. – 320 с. 

183.  Купалова Г. І. Екологічне підприємництво як невід’ємна 

складова сталого розвитку України / Г. І. Купалова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. 

Т. Шевченка. – 2011. – № 26. – С. 35–39. 

184.  Курс российского трудового права : в 3 т. Т. 1 : Общая часть / под 

ред. Е. Б. Хохлова. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. – 573 с. 

185.  Лаврів О. Я. Система принципів трудового права України : дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.05 / Лаврів Оксана Ярославівна ; ІДП ім. В. М. Ко- 

рецького НАН України. – Київ, 2006. – 211 с. 

186.  Лавріненко О. В. Місце принципу єдності та диференціації 

правового регулювання соціально-трудових відносин у структурі загальної 

системи права, його роль в процесі систематизації галузевих принципів та 

проблемні аспекти характеристики його співвідношення з методом трудового 

права / О. В. Лавріненко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 231–248. 

187.  Лагутіна І. В. Гідна праця як засіб забезпечення особистих 

немайнових прав / І. В. Лагутіна // Юрид. журн. – 2011. – № 11. – С. 33–35. 

188.  Лагутіна І. В. Здорові й безпечні умови праці при створенні 

«зелених» робочих місць / І. В. Лагутіна // Розвиток законодавства про працю і 

соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. 

учасн. III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 5–6 жовт. 2012 р. – Х., 2012. – 

С. 175–179. 

189.  Лагутіна І. В. Право на здорові й безпечні умови праці та 

«зелена» економіка / І. В. Лагутіна // Вісн. ОНУ ім. І. І. Мечникова. 

Правознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 1. – С. 42–51. 



431 
 

  

190.  Лагутіна І. В. Юридичний механізм забезпечення особистих 

немайнових трудових прав працівників : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / 

І. В. Лагутіна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса, 2015. – 429 c. 

191.  Лазор В. В. Юридичні і соціальні аспекти сутності трудового 

договору у сучасних умовах : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / 

В. В. Лазор ; Нац. ун-т внутр. справ МВС України. – Харків, 2001. – 18 с. 

192.  Лакіза О. О. Атестація робочих місць за умовами праці : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. О. Лакіза ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків, 2016. – 198 с. 

193.  Лапаева В. В. Критерии ограничения прав человека и 

гражданина в Конституции Российской Федерации / В. В. Лапаева // 

Государство и право. – 2013. – № 2. – С. 14–24. 

194.  Лапаева В. В. Критерии ограничения прав человека с позиции 

либертатной концепции правопонимания / В. В. Лапаева // Журнал рос. 

права. – 2006. – № 4 (112). – С. 103–115. 

195.  Левиант Ф. М. Единство и дифференциация советского 

трудового права / Ф. М. Левиант // Вестн. Ленингр. ун-та. – 1958. – № 23. – С. 

93–99. 

196.  Лившиц Р. З. Заработная плата в СССР: Правовое исследование / 

Р. З. Лившиц. – М. : Наука, 1972. – 271 с. 

197.  Лившиц Р. З. Теория права : учебник / Р. З. Лившиц. – М. : БЕК, 

1994. – 224 с. 

198.  Ліпкан В. А. Безпекознавство : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / В. А. Ліпкан. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с. 

199.  Лобанов Д. Шведські моделі / Д. Лобанов // Інформ. бюл. з 

охорони праці. – 2001. – № 2. – С. 27–28. 

200.  Лукьянова Е. Г. Основные тенденции развития российского 

права в условиях глобализации / Е. Г. Лукьянова // Государство и право. – 

2004. – № 7. – С. 84–89. 



432 
 

  

201.  Лукьянова Е. Г. Основные тенденции развития российского 

права в условиях глобализации / Е. Г. Лукьянова // Государство и право. – 

2004. – № 7. – С. 84–89. 

202.  Лушникова М. В. Сущность и природа работника на защиту 

достоинства, трудовой чести и деловой репутации / М. В. Лушникова // Вестн. 

Перм. ун-та. – Пермь, 2010. – № 1 (7). – С. 32–38. 

203.  Лютов Н. Л. Международное трудовое право / Н. Л. Лютов, 

П. Е. Морозов. – М. : Проспект, 2011. – 278 с. 

204.  Советское трудовое право. – 2-е изд. – М. : Юрид. изд-во М-ва 

юстиции СССР, 1947. – 368 с. 

205.  Майданик Р. А. Розумна пропорційність та стабільність при 

визначенні балансу приватних і публічних інтересів – запорука справедливої 

експропріації [Електронний ресурс] / Р. А. Майданик. – Режим доступу: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/929B2CC50EAE6EF1C2

257EE7003191E8?OpenDocument&year=2015&month=10&. 

206.  Максимов С. Дуальність права / С. Максимов // Право України. – 

2010. – № 4. – С. 38–41. 

207.  Малько А. В. Законные интересы как правовая категория / 

А. В. Малько, В. В. Субочев. – СПб., 2004.  

208.  Маневич В. Правила безопасности или стандарты безопасности? 

/ В. Маневич // Безопасность труда в пром-сти. – 1980. – № 12. – С. 35–36. 

209.  Манукян В. И. Международная защита прав человека: право, 

прецеденты, комментарии : науч.-практ. пособие / В. И. Манукян. – Киев : 

Истина, 2010. – 480 с. 

210.  Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – М. : Гос. изд-

во полит. лит., 1960. – Т. 23. – С. 438. 

211.  Маркус Б. Л. Охрана труда / Б. Л. Маркус. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Вопросы труда, 1929. – 208 с. 



433 
 

  

212.  Маркус Б. Л. Сборник постановлений и распоряжений по охране 

труда в Союзе ССР / Б. Л. Маркус, А. Л. Бенсман. – М. : Вопросы труда, 

1927. – 299 с. 

213.  Мархасев Р. З. Советский закон и безопасность труда (Правовые 

знания в массы) / Р. З. Мархасев. – Минск : Беларусь, 1984. – 79 с. 

214.  Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права / 

Н. И. Матузов. – Саратов, 2003. – 510 с. 

215.  Мельничук Н. О. Збалансування інтересів сторін трудових 

відносин як засада забезпечення договірного регулювання таких відносин з 

боку держави / Н. О. Мельничук // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. – № 4. – 

С. 158–162. 

216.  Мельничук О. Публічний та приватний інтерес в контексті 

забезпечення прав людини на освіту / О. Мельничук // Публ. право. – 2011. – 

№ 1. – С. 116–121. 

217.  Мельничук О. С. Словник іншомовних слів / О. С. Мельничук. – 

Київ, 1974. – 911 c. 

218.  Мельситова Н. О. Специалисты о стандартах безопасности труда 

/ Н. О. Мельситова, Е. В. Кряжев // Безопасность труда в пром-сти. – 1990. – 

№ 8. – С. 53. 

219.  Меморандум про взаємопорозуміння між Міністерством 

соціальної політики України, Всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, 

Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Міжнародною 

організацією праці щодо програми гідної праці на 2012–2015 рр. [Електронний 

ресурс] / Міжнар. орг. праці. – Режим доступу: http://www.ilo.org.ua. 

220.  Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо 

Програми гідної праці на 2008–2011 рр. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_520. 

221.  Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми 

Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 рр. від 07.04.2016 



434 
 

  

[Електронний ресурс] / М-во соціал. політики України. – Режим доступу: 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=187817&cat_id=10

7177. 

222.  Михайлов А. В. Правовое регулирование охраны труда в 

Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. В. Михайлов ; 

Акад. труда и соц. отношений. – М., 2013. – 189 с. 

223.  Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском 

праве [Електронний ресурс] / С. В. Михайлов. – М. : Статут, 2002. – 205 с. – 

Режим доступу: http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1003. 

224.  Могілевський Л. В. Єдність і диференціація правового 

регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ 

України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л. В. Могілевський ; Харк. нац. 

ун-т внутр. справ. – Харків, 2008. – 189 с. 

225.  Монастирський Г. Л. Теорія організації : навч. посіб. / 

Г. Л. Монастирський. – Київ : Знання, 2008. – 319 с. 

226.  Морозов П. Е. Современные тенденции развития зарубежного 

трудового права в условиях глобализации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / 

П. Е. Морозов. – М. : Моск. гос. юрид. акад., 2012. – 392 c. 

227.  Москальова В. М. Основи охорони праці : підручник / 

В. М. Москальова. – Рівне : НУВГР, 2006. – 666 с. 

228.  Мунипов В. М. Эргономика: человекоориентированное 

проектирование техники, программных средств и среды / В. М. Мунипов, 

В. П. Зинченко. – М. : Логос, 2001. – 356 с. 

229.  Муцинова Н. А. Правовая организация охраны труда на 

промышленных предприятиях в СССР : автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

Н. А. Муцинова. – М. : Наука, 1970. – 28 с. 

230.  Нагорна А. М. Конвенції та рекомендації МОП з гігієни праці / 

А. М. Нагорна, П. М. Вітте, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з проблем 

медицини праці. – 2009. – № 3 . – С. 5–11. 



435 
 

  

231.  Назаров Д. В. Гармонізація законодавства України з 

законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Д. В. Назаров ; Східноукр. нац. ун-т ім. 

В. Даля. – Луганськ, 2009. – 23 с. 

232.  Національне дослідження з питань реєстрації нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань та повідомлення про них: Проект 

ЄС-МБП «Поліпшення стану безпеки праці та здоров’я на робочих місцях в 

контексті гідної праці» / Викон.: В. А. Маціяшко, ЄС-МБП, 12.01.2012. – 40 с.  

233.  Національний профіль з безпеки праці та здоров’я на робочих 

місцях: Україна: Проект ЄС– МБП / ЄС– МБП. – 2013. – 72 с. 

234.  Національні стандарти України. Національна стандартизація. 

ДСТУ 1.0:2003, ДСТУ 1.1:2001, ДСТУ 1.2:2003, ДСТУ 1.5:2003, ДСТУ 

1.7:2001, ДСТУ 1.13:2001, ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 : вид. офіц. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2003. – 199 с. 

235.  Неверова А. С. Сравнительно-правовое исследование 

законодательства об охране труда Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. С. Неверова ; Моск. 

гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2014. – 228 с. 

236.  Новак С. М. Защита от вибрации и шума в строительстве : 

справочник / С. М. Новак, А. С. Логвинец. – Киев : Будівельник, 1990. – 184 с. 

237.  Ноженко К. В. Принципи та суб’єкти охорони праці : дис. … 

канд. юрид. наук / К. В. Ноженко. – Київ, 2016. – 201 с. 

238.  О гармонизации законодательства государств-членов 

относительно электрического оборудования, предназначенного для 

использования под определенным напряженим [Електронний ресурс] : 

Директива Совета 73/23/ЕЭС от 19.02.1973 // Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_a83. 

239.  О гармонизации положений относительно размещения на рынке 

взрывчатых веществ гражданского назначения и контроля за ними 

[Електронний ресурс] : Директива Совета 93/15/ЕЭС от 05.04.1993 // 



436 
 

  

Верховная Рада Украины. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/994_b04. 

240.  О защите работающей молодежи [Електронний ресурс] : 

Директива от 22 июня 1994 г. № 94/33/ЕС. – Режим доступу: 

http://docs.pravo.ru/document/ 

view/28422960/. 

241.  Обушенко О. М. Проблеми охорони праці в ринкових умовах : 

дис. … д-ра юрид. наук / О. М. Обушенко. – Київ, 2014. – 412 с. 

242.  Ожегов С. И. Толковый словарь русского язика / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. – 3-е изд. – М. : АЗЪ, 1995. – 928 с. 

243.  Орєхова О. В. Проблеми гігієни праці та професійної патології в 

конвенціях і рекомендаціях міжнародної організації праці / О. В. Орєхова, 

О. І. Павленко // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2014. – № 3. – С. 73–

82. 

244.  Орловский Ю. П. Труд молодежи в СССР: Правовое 

исследование / Ю. П. Орловский. – М. : Наука, 1974. – 256 с. 

245.  Отраслевые стандарты – основа Системы стандартов 

безопасности труда / О. И. Квасник, В. В. Антонов, Э. А. Овчаров, А. Ф. 

Ващенко // Безопасность труда в пром-сти. – 1982. – № 9. – С. 51–53. 

246.  Охорона праці та промислова безпека : посібник / К. Н. Ткачук, 

В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно та ін. – Київ : Лібра, 2010. – 559 с. 

247.  Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та 

законодавство України (порівняльний аналіз) / В. С. Венедіктов, 

В. П. Грохольський, М. І. Іншин та ін. ; за ред. В. С. Венедіктова ; Держ. 

департамент з питань адаптації законодавства ; Укр. асоц. фахівців труд. права. 

– Харків ; Київ, 2006. – 680 с. 

248.  Панасюк О. Т. Аксиологические аспекты трудового права : дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.05 / Панасюк Олег Терентьевич ; Киев. гос. ун-т им. 

Т. Г. Шевченко. – Киев, 1993. – 108 с. 



437 
 

  

249.  Панов Н. И. Методологические аспекты формирования 

понятийного аппарата юридической науки / Н. И. Панов // Правоведение: Изв. 

высш. учеб. заведений. – СПб. : Изд-во гос. ун-та, 2006. – № 4. – C. 18–28. 

250.  Пацурківський П.С. Сучасні проблеми правопізнання : навч. 

посіб. / П. С. Пацурківський. – Чернівці : Рута, 2001. – 340 с. 

251.  Пашерстник А. Е. Теоретические вопросы кодификации 

общесоюзного законодательства о труде / А. Е. Пашерстник. – М. : Изд-во АН 

СССР, 1955. – 232 с. 

252.  Паэглэ В. Э. Охрана труда как социально-правовая система и 

управление ею / В. Э. Паэглэ. – Рига : Зинатне, 1985. – 176 с. 

253.  Петров А. Я. Понятие «охрана труда»: теоретико-правовые 

аспекты / А. Я. Петров // Право : журн. Высш. шк. экономики. – 2015. – № 2. – 

С. 61–75.  

254.  Петров В. В. Экологическое право России : учеб. для вузов / 

В. В. Петров. – М. : Бек, 1996. – 458 с. 

255.  Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права : монографія / 

П. Д. Пилипенко. – Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту, 1999. – 214 с. 

256.  Поленина С. В. Реализация конституционного принципа 

равноправия полов / С. В. Поленина // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 

25–37. 

257.  Полешко А. Мале і середнє підприємництво потребує 

інвестиційної підтримки / А. Полешко // Право України. – 1999. – № 8. – С. 43–

46. 

258.  Полешко А. Чи буде державна підтримка малого й середнього 

підприємництва дійовою? / А. Полешко // Право України. – 1999. – № 6. – 

С. 43–46. 

259.  Политология : учеб. для вузов / под ред. М. А. Василика. – М. : 

ГАРДАРИКИ, 1999. – 384 с. 

260.  Поляк Г. Б. Всемирная история / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 

М. : ЮНИТИ, 2000. – 496 с. 



438 
 

  

261.  Попов В. Безопасность и гигиена труда: новое в терминологии / 

В. Попов // Человек и труд. – 2012. – № 3. – С. 43–45. 

262.  Попов Д. Г. Морально-психологическое состояние сотрудников 

и социально-психологический климат служебного коллектива / Д. Г. Попов // 

Юрид. психология. – 2009. – № 4. – С. 26–28. 

263.  Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та 

виробниче середовище» від 27.09.2011 № 3988-VI [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=41267. 

264.  Правила охорони праці під час виконання робіт на борту 

риболовних суден : наказ Держгірпромнагляду від 27.12.2006 № 26 // Офіц. 

вісн. України. – 2007. – № 9. – Ст. 189. 

265.  Правовое регулирование охраны труда : учеб. пособие / кол. авт.: 

С. Т. Папаев, В. В. Трумель, Ю. Г. Сорокин, О. В. Кузнецов ; под общ. ред. 

С. Т. Папаева. – М. : ИД «АТиСО», 2013. – 405 с. 

266.  Прилипко С. М. Трудове право України : підручник / С. М. 

Прилипко, О. М. Ярошенко. – Харків : ФІНН, 2009. – 728 с. 

267.  Прилипко С. М. Трудове право України : підручник / 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : 

ФІНН, 2012. – 800 с. 

268.  Принципи рівності в праві: теорія і практика : монографія / за заг. 

ред. Н. М. Оніщенко. – Київ : Юрид. думка, 2014. – 380 с. 

269.  Про безпеку і захист здоров’я працівників від небезпеки, 

спричиненої хімічними речовинами на роботі [Електронний ресурс] : 

Директива Ради 98/24/ЄС від 07.04.1998  / М-во юстиції України. – Режим 

доступу: http://old.minjust.gov.ua/45891. 

270.  Про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на 

виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або 

годують (десята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 



439 
 

  

89/391/ЄЕС) [Електронний ресурс] : Директива 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 

року / М-во юстиції України. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/ 

45891/. 

271.  Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку : Закон 

України від 08.02.1995 № 39/95–ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – 

№ 12. – Ст. 81. 

272.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України : Закон України від 

02.10.2012 № 5404-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 41. – 

Ст. 550. 

273.  Про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері 

безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи [Електронний ресурс] : 

Директива Ради 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 / М-во юстиції України. – Режим 

доступу: http://old.minjust.gov.ua/45891. 

274.  Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : 

Закон України від 5 жовт. 2000 р. № 2017-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 

2000. – № 48. – Ст. 409. 

275.  Про економічні, соціальні й культурні права : Міжнар. Пакт Ген. 

Асамблеї ООН від 16 груд. 1966 р. // Бюл. М-ва юстиції України. – 2002. – № 

2. – С. 242–251. 

276.  Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення : Закон України від 24 лют. 1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 

1994. – № 15. – Ст. 33. 

277.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : 

Закон України від 18.09.1999 № 1105-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 

1999. – № 46–47. – Ст. 403.  

278.  Про затвердження Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 



440 
 

  

процесу» : наказ М-ва охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 // Офіц. 

вісн. України. – 2014. – № 41. – Ст. 1098. 

279.  Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення 

роботодавцями охорони праці працівників : наказ МНС України від 25.01.2012 

№ 67 // Офіц. вісн. України. – 2012. – №19. – Ст. 716. 

280.  Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–

2018 роки : Закон України від 04.04.2013 № 178-VII // Офіц. вісн. України. – 

2013. – № 34. – Ст. 1199. 

281.  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та 

охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю) : постанова Каб. Міністрів України від 

28.04.2009 № 413 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 33. – Ст. 1131. 

282.  Про затвердження національного стандарту України ДСТУ 

OHSAS 18001:2010 та скасування чинності пробного національного стандарту 

України ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 : наказ Держспоживстандарту України 

від 27 груд. 2010 р. № 594 : вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт України, 

2011. – 19 с. 

283.  Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

гірничодобувної промисловості : наказ Держ. ком. України з пром. безпеки, 

охорони праці та гірн. нагляду від 21.08.2008 № 184 // Офіц. вісн. України. – 

2008. – № 69. – Ст. 2335. 

284.  Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

металургійної промисловості : наказ Держ. ком. України з пром. безпеки, 

охорони праці та гірн. нагляду від 27.08.2008 № 187 // Офіц. вісн. України. – 

2008. – № 76. – Ст. 2582. 



441 
 

  

285.  Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

хімічних виробництв : наказ Держ. ком. України з нагляду за охороною праці 

від 07.09.2004 № 194 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 43. – Ст. 2854. 

286.  Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 

неповнолітніх [Електронний ресурс] : наказ М-ва охорони здоров’я України 

від 31.03.1994 № 46 // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/z0176-94. 

287.  Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими 

і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 

жінок [Електронний ресурс] : наказ М-ва охорони здоров’я України від 

29.12.1993 № 51/260 // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94. 

288.  Про затвердження Переліку заходів та засобів з охорони праці, 

витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат : 

постанова Каб. Міністрів України від 27.06.2003 № 994 // Офіц. вісн. 

України. – 2003. – № 27. – Ст. 1330. 

289.  Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним 

оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних 

книжок : постанова Каб. Міністрів від 23 трав. 2001 р. № 559 // Офіц. вісн. 

України. – 2001. – № 21. – Ст. 950. 

290.  Про затвердження Переліку хімічних речовин, при роботі з 

якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших 

рівноцінних харчових продуктів : наказ М-ва охорони здоров’я СРСР від 

04.11.1987 № 4430–87 // Поточний архів Міністерства охорони здоров’я СРСР 

за 1987 р. 

291.  Про затвердження Положення про Державний реєстр 

нормативно-правових актів з питань охорони праці : наказ Держ. ком. України 



442 
 

  

з нагляду за охороною праці від 8 черв. 2004 р. № 151 // Офіц. вісн. України. – 

2004. – № 27. – Ст. 1827. 

292.  Про затвердження Положення про Державну службу України з 

питань праці : постанова Каб. Міністрів від 11 лют. 2015 р. № 96 // Офіц. вісн. 

України. – 2015. – № 21. – Ст. 584.  

293.  Про затвердження Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці : наказ Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та 

гірн. нагляду від 29 січ. 1998 р. № 9 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 14. – Ст. 

557. 

294.  Про затвердження Положення про Систему управління 

охороною праці на підприємствах електроенергетики : наказ М-ва енергетики 

та вуг. пром-сті України від 09.02.2015 № 73 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 

35. – Ст. 1056. 

295.  Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки : постанова Каб. Міністрів України від 26 

жовт. 2011 р. № 1107 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 84. – Ст. 3077.  

296.  Про затвердження Порядку визначення класу професійного 

ризику виробництва за видами економічної діяльності : постанова Каб. 

Міністрів України від 08.02.2012 № 237 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 

30. – Ст. 1104. 

297.  Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям 

у надзвичайних ситуаціях : постанова Каб. Міністрів України від 26.06.2013 № 

444 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 50. – Ст. 1788. 

298.  Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних 

засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України : наказ М-ва 

трансп. та зв’язку України від 08.05.2007 № 381 // Офіц. вісн. України. – 

2007. – № 44. – Ст. 1939. 

299.  Про затвердження Програми загальної підготовки працівників 

підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях 



443 
 

  

[Електронний ресурс] : наказ від 06.06.2014 № 310 / Держ. служба України з 

надзв. ситуацій // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http:http://zakon3.rada.gov.ua/rada/card/v0458388-14. 

300.  Про затвердження Рекомендацій щодо побудови системи 

управління охороною праці на виробництві : наказ М-ва України з питань 

надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. 

катастрофи від 27.06.2006 № 398 // Охорона праці. – 2006. – № 8. 

301.  Про затвердження Технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту : постанова Каб. Міністрів України від 27.08.2008 № 

761 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 66. – Ст. 2216. 

302.  Про затвердження Типового положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства : наказ Держ. ком. України з пром. безпеки, 

охорони праці та гірн. нагляду від 21 берез. 2007 р. № 55 // Офіц. вісн. 

України. – 2007. – № 26. – Ст. 1069. 

303.  Про затвердження Типового положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою : наказ Держ. ком. України з нагляду за охороною 

праці від 26.01.2005 № 15 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 8. – Ст. 455. 

304.  Про затвердження Типового положення про службу охорони 

праці : наказ Держ. ком. України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 

255 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 48. – Ст. 3191. 

305.  Про захист працівників від небезпек, пов’язаних з впливом 

біологічних агентів на виробництві (сьома окрема Директива, у значенні 

частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) [Електронний ресурс] : Директива 

Європейського Парламенту і Ради 2000/54/ЄС від 18.09.2000 // Міністерство 

юстиції України. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/45891. 

306.  Про захист працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням 

канцерогенами або мутагенами на роботі (шоста окрема Директива у значенні 

статті 16(1) Директиви Ради 89/391/ЄЕС) : Директива Європ. Парламенту і 

Ради 2004/37/ЄC від 29.04.2004 // OJ L 158, 30.06.2004. – Р. 50–76. 



444 
 

  

307.  Про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом 

азбесту на роботі [Електронний ресурс] : Директива Ради 83/477/ЄЕС від 

19.09.1983 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

308.  Про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом 

азбесту на роботі : Директива Європ. Парламенту та Ради 2009/148 від 30 

листоп. 2009 р. // OJ L 330, 16.12.2009. – Р. 28–36. 

309.  Про захист працюючих від професійного ризику, викликаного 

забрудненням повітря, шумом і вібрацією на робочих місцях : Конвенція 

Міжнар. Організації Праці від 01.06.1977 № 148 // Міжнародне законодавство 

про охорону праці. – 1997. – Т. 1. – С. 152–157. 

310.  Про зміни Директиви 89/655/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо 

безпеки і захисту здоров’я при застосуванні працівниками робочого 

обладнання під час роботи [Електронний ресурс] : Директива Ради 95/63/ЄС 

від 05.12.1995 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

311.  Про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час робіт 

на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні частини 

1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) [Електронний ресурс] : Директива Ради 

93/103/ЄС від 23.11.1993 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

312.  Про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 

(третя окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 

89/391/ЄЕС) [Електронний ресурс] : Директива Ради 89/656/ЄЕС від 

30.11.1989 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

313.  Про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з 

екранними пристроями (п’ята рамкова Директива в значенні частини 1 статті 

16 Директиви 89/391/ЄЕС) [Електронний ресурс] : Директива Ради 90/270/ЄЕС 



445 
 

  

від 29.05.1990 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

314.  Про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або 

гігієни на робочому місці [Електронний ресурс] : Директива Ради 92/58/ЄЕС 

від 24.06.1992 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

315.  Про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки 

працівників, які піддаються ризику, спричиненому фізичними факторами 

(електромагнітними полями) (вісімнадцята окрема Директива у значенні 

частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄEC) [Електронний ресурс] : Директива 

Європ. Парламенту та Ради 2004/40/ЄC від 29.04.2004 // Міністерство юстиції 

України. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/ 

45891. 

316.  Про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на 

тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема 

Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) 

[Електронний ресурс] : Директива Ради 92/57/ЄЕС від 24.06.1992 // 

Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

317.  Про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту 

здоров’я працівників гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим 

способами видобування [Електронний ресурс] : Директива Ради 92/104/ЄЕС 

від 03.12.1992 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

318.  Про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту 

здоров’я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у 

вибухонебезпечних середовищах (п’ятнадцята окрема Директива відповідно 

до частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) [Електронний ресурс] : 

Директива Європ. Парламенту і Ради 1999/92/ЄС РАДИ від 16.12.1999 // 



446 
 

  

Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

319.  Про нічну працю жінок у промисловості [Електронний ресурс] 

(переглянута у 1948 році) : Конвенція МОП № 89 від 09.07.1948 // Верховна 

Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_148. 

320.  Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18.01.2001 

№ 2245-111 // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73. 

321.  Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 № 2694–XII // 

Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668. 

322.  Про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону 

материнства [Електронний ресурс] : Конвенція МОП від 15.06.2000 № 183 // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_294. 

323.  Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці : постанова Каб. Міністрів України від 01.08.1992 № 442 // Уряд. 

кур’єр. – 1992. – 21 серп. (№ 34). 

324.  Про прийняття нормативних документів України, 

гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними 

документами, національних стандартів України, скасування нормативних 

документів України та міждержавних стандартів в Україні [Електронний 

ресурс] : наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 черв. 2015 р. № 61 / ДП «Укр. наук.-

дослід. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». – Режим 

доступу: 

http://uas.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1282&Itemid=225

. 

325.  Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) : 

Закон України від 14.09.2006 № 137-V // Відом. Верхов. Ради України. – 

2006. – № 43. – Ст. 418. 

326.  Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 

1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище : Закон 



447 
 

  

України від 02.11.2011 № 3988-VI // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 5. – Ст. 

187. 

327.  Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 

1985 року про служби гігієни праці : Закон України від 10.03.2010 № 1954-VI // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 27. – Ст. 307. 

328.  Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 174 

1993 року про запобігання великим промислових аваріям : Закон України від 

15.02.2011 № 3020-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 35. – Ст. 

349. 

329.  Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 

1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі : Закон України від 

08.09.2004 № 1985-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 24. 

330.  Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 

16.09.2014 № 1678-18 // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 40. – 

Ст. 2021. 

331.  Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI // Відом. 

Верхов. Ради України. – 2013. – № 3. – Ст. 23. 

332.  Про скасування в Україні ГОСТ 12.0.002-80 : наказ Держ. 

підприємства «Укр. наук.-дослід. і навч. центр проблем стандартизації; 

сертифікації та якості» від 30.10. 2015 № 139 // Інформаційний покажчик 

СТАНДАРТИ. – 2015. – № 10. 

333.  Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет Каб. Міністрів 

України від 10.05.1993 № 46-93 // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 

27. – Ст. 289. 

334.  Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 // Офіц. вісн. України. – 2015. – 

№ 4. – Ст. 67. 



448 
 

  

335.  Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики 

планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : розпорядження Каб. 

Міністрів України від 21.01.2015 № 34-р // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 7. – 

Ст. 166. 

336.  Програма підтримки підприємництва у сфері охорони праці та 

промислової безпеки [Електронний ресурс] / Дніпропетр. обл. орг. 

роботодавців експерт. та інспекц. організацій. – Режим доступу: 

http://www.expert.dp.ua/single-post/16/01/2016. 

337.  Програма підтримки підприємництва у сфері охорони праці та 

промислової безпеки на 2016 рік [Електронний ресурс] / Дніпропетр. обл. орг. 

роботодавців експерт. та інспекц. організацій. – Режим доступу: 

http://www.expert.dp.ua/support. 

338.  Прокопенко В. І. Трудове право України : підруч. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / В. І. Прокопенко. – Харків : Консул, 2000. – 480 с.  

339.  Процевський В. О. Закономірності співвідношення приватного та 

публічного правового регулювання трудових відносин : дис. … д-ра юрид. 

наук / В. О. Процевський. – Київ, 2012. – 380 с. 

340.  Процевский А. И. Предмет советского трудового права / 

А. И. Процевский. – М. : Юрид. лит., 1979. – 268 с. 

341.  Процевський О. І. Окремі питання захисту прав на заробітну 

плату в судовому порядку / О. І. Процевський // Право України. − 2008. − № 

2. – С. 64–69. 

342.  Публичные услуги и право : науч.-практ. пособие / под ред. 

Ю. А. Тихомирова. – М. : НОРМА, 2007. – 416 с. 

343.  Рабінович П. Рішення Європейського суду з прав людини: до 

характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування 

[Електронний ресурс] / П. Рабінович. – Режим доступу: 

http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=31. 

344.  Рабінович П. М. Домінуюча у суспільстві мораль як чинник 

інтерпретації та критерій підставності обмеження прав людини (за 

матеріалами Страсбурзького суду) / П. М. Рабінович // Закон України «Про 



449 
 

  

захист суспільної моралі» – можливості вдосконалення. – Львів, 2010. – С. 46–

51. 

345.  Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави / 

П. М. Рабінович. – Київ, 1994. – С. 94–95. 

346.  Радники з питань безпеки праці – служби технічного нагляду. 

Закордонний досвід // Інформ. бюл. з охорони праці. – 2002. – № 3. – С. 31. 

347.  Рассказов В. А. Проблемы внедрения стандартов безопасности 

труда / В. А. Рассказов, Ф. Г. Закиров, Т. И. Быкова // Безопасность труда в 

пром-сти. – 1981. – № 6. – С. 50–51. 

348.  Рекош К. Х. Правовое регулирование во Франции вопроса о 

моральном преследовании на рабочем месте / К. Х. Рекош // Труд. право. – 

2002. – № 10. – С. 71– 80. 

349.  Рибницький Г. В. Колективний договір в умовах ринкової 

економіки : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Г. В. Рибницький ; 

Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2005. – 19 с. 

350.  Ринг М. П. Новый этап научно-технического прогресса: 

правовые аспекты / М. П. Ринг // Сов. государство и право. – 1985. – № 12. – 

С. 11–20. 

351.  Ринг М. П. Правовое регулирование научно-технического 

прогресса / М. П. Ринг // Сов. государство и право. – 1972. – № 2. – С. 111–121. 

352.  Рихтхофен фон В. Инспекция труда: введение в профессию / В. 

фон Рихтхофен. – Женева, 2002. – 244 с. 

353.  Рішення Маневицького районного суду Волинської області від 

25.05.2015 р. у справі № 164/409/15-ц [Електронний ресурс] // Реєстр 

електронних судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

Review/44526303. 

354.  Розумна пропорційність та стабільність при визначенні балансу 

приватних і публічних інтересів – запорука справедливої експропріації 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/ 

clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/929B2CC50EAE6EF1C2257EE7003191E8?Open

Document&year=2015&month=10&. 



450 
 

  

355.  Ромовская З. В. Судебная защита охраняемого законом интереса 

/ З. В. Ромовская // Вестн. Львов. ун-та. – 1983. – Вып. 22. – С. 72–81. 

356.  Ромовська З. В. Українське цивільне право : підручник / 

З. В. Ромовська. – Київ : Атіка, 2005. – 560 с. 

357.  Ротань В. Г. Проблема системи права і творчий потенціал 

трудового права / В. Г. Ротань // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. 

В. І. Вернадського. Т. 18 (57). Юридичні науки. – 2005. – № 3. – С. 121–130. 

358.  Руководство по ВИЧ/СПИД для инспекторов труда и лиц, 

отвечающих за безопасность и охрану груда на производстве : Программа 

МОТ по ВИЧ/СПИД и сфере труда. – Женева, 2005. – 43 с. 

359.  Русак О. Н. К теории безопасноститруда / О. Н. Русак // 

Безопасность труда в пром-сти. – 1982. – № 6. – С. 55–57. 

360.  Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони 

праці : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Русаловський. – Київ : 

Центр навч. літ., 2005. – 176 с. 

361.  Сабанадзе Ю. В. Групи інтересів в перехідних суспільствах : 

монографія / Ю. В. Сабанадзе. – Київ : Логос, 2009. – 208 с. 

362.  Сабитов A. A. Условия труда: правовой аспект : дис. … канд. 

юрид. наук / А. А. Сабитов. – Омск, 2011. – 184 с. 

363.  Сайдахмедов С. И. Правовое регулирование охраны труда в 

трудовом праве Республики Узбекистан и Российской Федерации : дис. ... 

канд. юрид. наук / С. И. Сайдахмедов ; Акад. труда и социал. отношений. – М., 

2009. – 157 с.  

364.  Самарина О. Необходимо уравнять не только права, но и 

возможности женщин и мужчин на рынке труда / О. Самарина // Человек и 

труд. – 1998. – № 2. – С. 47–49. 

365.  Семенков В. И. Охрана труда в СССР / В. И. Семенков. – Минск : 

Вища шк., 1976. – 97 с. 

366.  Семенков В. И. Правовые проблемы охраны труда в СССР : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / В. И. Семенков ; Ин-т философии 

и права Акад. наук. Белорус. СССР. – Минск, 1974. – 47 с. 



451 
 

  

367.  Семенова А. Е. Очерки советского трудового права / А. Е. 

Семенова. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Изд-во ВУСПС, 1925. – 218 с. 

368.  Сердюк В. Про впровадження системи менеджменту професійної 

безпеки й здоров’я / В. Сердюк, А. Коваль, М. Олейник // Охорона праці. – 

2004. – № 2. – С. 20–22. 

369.  Сеульская Декларация по гигиене и безопасности труда. Саммит 

по безопасности и здоровью // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2008. – 

№ 3. – С. 3–4.  

370.  Симорот З. К. Единство советского законодательства о труде / 

З. К. Симорот. – Киев : Наук. думка, 1988. – 273 с. 

371.  Сімутіна Я. В. Єдність та диференціація правового регулювання 

заробітної плати / Я. В. Сімутіна // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. – № 3. – 

С. 139–143. 

372.  Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник : пер. з рос. / 

О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с. 

373.  Слабак М. М. Практика Європейського суду з прав людини: 

спроба аксіологічного аналізу (за матеріалами справи фон Ганновер проти 

Німеччини) / М. М. Слабак // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 409–415. 

374.  Слабак М. М. Ціннісно-правова аргументація в практиці 

Європейського суду з прав людини: деякі методологічні аспекти аналізу / М. 

М. Слабак // Право і громад. сусп-во. – 2015. – № 1. – С. 44–60. 

375.  Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення 

екологічної безпеки на виробництві / Т. Слєпченко // Право України. – 2002. – 

№ 5. – С. 68–72. 

376.  Слюсар А. М. Суб’єкти трудового права : дис. … д-ра юрид. наук 

/ А. М. Слюсар. – Харків, 2011. – 473 с. 

377.  Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права / 

О. В. Смирнов. – М. : Юрид. лит., 1977. – 216 с. 

378.  Смирнов О. В. Эффективность правового регулирования 

организации труда на предприятии / О. В. Смирнов. – М. : Юрид. лит., 1968. – 

С. 161–162. 



452 
 

  

379.  Советский энциклопедический словарь / А. М. Прохоров (гл. 

ред.). – М. : Сов. энцикл., 1989. – 1629 с. 

380.  Советское трудовое право / под ред. А. С. Пашкова, 

О. В. Смирнова. – М. : Юрид. лит., 1982. – 480 с. 

381.  Советское трудовое право : учеб. [для студ. высш. учеб. 

заведений] / Н. Г. Александров, Г. В. Муцинов, А. А. Абрамова, А. Д. Зайкин ; 

под ред. Н. Г. Александрова. – М. : Юрид. лит., 1972. – 576 с. 

382.  Советское трудовое право : учебник / под ред. А. С. Пашкова. – 

М. : Юрид. лит., 1976. – 242 с. 

383.  Советское трудовое право : учебник / под ред. 

Н. Г. Александрова. – М., 1972. – 576 с. 

384.  Сокольский А. М. Охрана труда в условиях развития 

промышленности / А. М. Сокольский. – Харьков : Пролетарий, 1926. – 86 с. 

385.  Соловьев А. Моббинг как элемент социального конфликта / 

А. Соловьев // Кадровик. Труд. право для кадровика. – 2007. – № 12. – С. 39–

46. 

386.  Социальное обеспечение / М-во высш. и сред. спец. образования 

РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1983. – 36 с. 

387.  Старчук О. В. Щодо поняття принципів права / О. В. Старчук // 

Часопис Київ. ун-ту права. – 2012. – № 2. – С. 40–43. 

388.  Статут Міжнародної Організації Праці від 28.06.1919 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/card/993_169. 

389.  Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб 

(поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / 

Р. О. Стефанчук ; відп. ред. Я. М. Шевченко. – Київ : КНТ, 2008. – 626 с. 

390.  Стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я при 

використанні робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної 

діяльності (друга окрема Директива у розумінні пункту (1) статті 16 Директиви 

89/391/ЄЕС) [Електронний ресурс] : Директива Ради 2009/104/ЄС від 



453 
 

  

16.09.2009 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

391.  Стосовно мінімальних вимог щодо підвищення рівня безпеки та 

охорони здоров’я працівників на гірничо-видобувних підприємствах, де 

сировина видобувається через свердловини [Електронний ресурс] : Директива 

Ради 92/91/ЄЕС від 03.11.1992 // Міністерство юстиції України. – Режим 

доступу: http://old.minjust.gov.ua/45891. 

392.  Стычинский Б. С. Научно-практический комментарий к 

законодательству Украины о труде : в 2 т. / Б. С. Стычинский,  И. В. Зуб, 

В. Г. Ротань. – Симферополь : Таврида, 1998. – Т. 2. – С. 95. 

393.  Суханов Е. А. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I / 

Е. А. Суханов. – М. : БЕК, 1998. – 816 с. 

394.  Сыроватская Л. А. Ответственность по советскому трудовому 

праву / Л. А. Сыроватская. – М. : Юрид. лит., 1974. – 182 с. 

395.  Сырых В. М Теория государства и права : учебник / В. М. 

Сырых. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юстицинформ, 2007. – 703 с. 

396.  Теличко К. Безпека – основна складова гідної праці / К. Теличко 

// Охорона праці. – 2009. – № 4. – С. 5–7. 

397.  Теличко О. А. Адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці молоді / 

О. А. Теличко // Право і сусп-во. – 2016. – № 1, ч. 2. – С. 59–64. 

398.  Теория государства и права : учебник / под ред. А. И. Королёва, 

Л. С. Явича. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 377 с. 

399.  Теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Галунько, 

О. Г. Мурашин, Д. Г. Севрюков. – Київ : Вид-во Ун-ту «Україна», 2012. – 

218 с. 

400.  Теорія держави і права : навч. посіб. / А. А. Колодій, В. В. 

Копєйчіков та ін. ; під ред. В. В. Копєйчікова. – Київ : Юрінформ, 1995. – 189 с. 

401.  Технічний регламент засобів індивідуального захисту : постанова 

Каб. Міністрів України від 27 серп. 2008 р. № 61 // Офіц. вісн. України. – 

2008. – № 66. – Ст. 50. 



454 
 

  

402.  Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я 

працівників : постанова Каб. Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 // Офіц. 

вісн. України. – 2009. – № 92. – Ст. 76.  

403.  Тимошина Е. В. Методология судебного толкования: 

инструменты взвешивания в ситуации конкуренции прав человека / Е. В. 

Тимошина, А. А. Краевский, Д. Н. Салмин // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – 2015. – 

Сер. 14. – Вып. 3. – С. 3–34. 

404.  Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник / 

Ю. А. Тихомиров. – М. : БЕК, 1995. – 496 с. 

405.  Тлумачний словник української мови / під ред. А. Івченка. – 

Харків : ФОЛІО, 2001. – 540 с. 

406.  Толкунова В. Н. Дифференциация правового регулирования 

женского труда / В. Н. Толкунова // Сов. государство и право. – 1968. – № 11. – 

С. 45–51. 

407.  Толстой Ю. К. К разработке теории юридического лица на 

современном этапе / Ю. К. Толстой // Проблемы современного гражданского 

права : сб. ст. – М. : Городец, 2000. – С. 81–112. 

408.  Тоцький Б. А. Принцип пропорційності: історичний аспект і 

теоретичні складові / Б. А. Тоцький // Часопис Київ. ун-ту права. – 2013. – № 

3. – С. 70–74. 

409.  Травматизм на виробництві у 2012 році / Держ. служба 

статистики України // Стат. бюл. – Київ, 2013. – С. 8. 

410.  Травматизм на виробництві у 2013 році / Держ. служба 

статистики України // Стат. бюл. – Київ, 2014. – С. 8. 

411.  Травматизм на виробництві у 2014 році / Держ. служба 

статистики України // Стат. бюл. – Київ, 2015. – С. 8.  

412.  Травматизм на виробництві у 2015 році / Держ. служба 

статистики України // Стат. бюл. – Київ, 2016. – С. 8.  

413.  Транснаціональні компанії: правове регулювання і колективні 

договори [Електронний ресурс] // Газета Федерації проф. спілок України. – 

Режим доступу: http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-492.html. 



455 
 

  

414.  Трудове право України : акад. курс : підручник / А. Ю. Бабаскін, 

Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін. ; за заг. ред. Н. М. Хуторян. – Київ : 

А.С.К., 2004. – 608 с.  

415.  Трудове право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко, О. Г. 

Дутова ; за заг. ред. В. Е. Теліпко. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 456 с. 

416.  Трудове право України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 

Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – 536 с.  

417.  Трудовое право : учебник / Н. А. Бриллиантова, И. Я. Киселев, В. 

Г. Малов [и др.] ; под ред. О. В. Смирнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 1998. – 448 с. 

418.  Трудовое право в капиталистическом государстве / Ф. Клеен, Р. 

Докуа, П. Г. Гутьер и др. ; пер. с фр. Н. Л. Тумановой. – М. : Прогресс, 1980. – 

264 с. 

419.  Трудовое право и научно-технический прогресс / С. А. Иванов, 

И. Я. Киселев, Р.З. Лившиц и др. ; под ред. С. А. Иванова. – М. : Наука, 1974. – 

563 с. 

420.  Трудовое право и повышение качества труда / С. А. Иванов, Р. З. 

Лившиц, Ю. П. Орловский и др. ; под ред. С. А. Иванова. – М. : Наука, 1987. – 

272 с. 

421.  Трудовое право России : учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. 

Хохлова. – М. : Юристъ, 2003. – 521 c. 

422.  Трудовое право России : учеб. для вузов / отв. ред. Р. З. Лившиц, 

Ю. П. Орловский. – М. : ИНФРА-М : Норма, 1998. – 473 с.  

423.  Трудовое право России : учебник / под ред. А. С. Пашкова. – 

СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993. – 288 с. 

424.  Трудовое право : учебник / под ред. О. В. Смирнова. – М. : 

Проспект, 1996. – 382 с. 

425.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 

31 дек. (№ 2868). 

426.  Труш І. Основні форми державної підтримки малого 

підприємництва / І. Труш // Право України. – 1999. – № 5. – С. 42–43. 



456 
 

  

427.  Удод В. В. Основи охорони праці : курс лекцій / В. В. Удод. – 

Київ : Київ. ун-т права, 2013. – 68 с. 

428.  Українець С. Безпека праці: стан та перспективи в Україні / С. 

Українець // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.fpsu.org.ua/index.php 

429.  Ухвала ВАСУ від 23 червня 2016 року № К/800/50591/15 за 

справою № 822/2657/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58531685. 

430.  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / 

М. Фасмер. – М. : Прогресс, 1987. – Т. 3. – 827 с. 

431.  Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – Изд. 5-е. – М. : 

Политиздат, 1986. – 590 с. 

432.  Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. – 

М. : Полит. лит., 1968. – 432 с. 

433.  Философский энциклопедический словарь / под ред. 

С. С. Аверинцева, Л. Ф. Ильичева и др. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1989. – 

816 с.  

434.  Худякова С. С. Достойный труд: содержание понятия с позиции 

трудового права / С. С. Худякова // Вестн. Перм. ун-та. – 2010. – Вып. 1. – 

С. 50. 

435.  Цепин А. И. Правовое регулирование обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда / А. И. Цепин // Сов. юстиция. – 1985. – № 1. – С. 

19–21. 

436.  Цопа В. Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья по стандарту BS OHSAS 18001:2007 и Руководству МОТ ILO-OSH 

2001 / В. Цопа // Охорона праці. – 2014. – № 1. – С. 46–51. 

437.  Чанишева Г. І. Декларація МОП про соціальну справедливість у 

цілях справедливої глобалізації: зміст і значення / Г. І. Чанишева // Актуал. 

проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 52. – С. 7–11. 

438.  Чанишева Г. І. Колективні угоди як джерела трудового права / 

Г. І. Чанишева // Актуал. проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – 

С. 326–329. 

http://www.fpsu.org.ua/index.php


457 
 

  

439.  Челидзе С. Правовые средства обеспечения соблюдения 

требований по охране труда / Саломе Челидзе // Сравнит. труд. право. – 2009. – 

№ 1. –  

С. 1–2. 

440.  Черняева Д. В. Новая концепция охраны труда / Д. В. Черняева // 

Труд за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 56–75. 

441.  Черткова Ю. В. Публічна та приватна тенденції в розвитку 

трудового права України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Черткова. 

– Харків, 2008. – 205 с. 

442.  Черткова Ю. В. Публічна та приватна тенденції в розвитку 

трудового права України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / Ю. В. Черткова ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків, 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-

ru.net/diss/cont/343630.html. 

443.  Чонобровка В. О. Особливості законодавства Європейського 

Союзу у сфері охорони праці / В. О. Чонобровка // Актуал. проблеми права: 

теорія і практика. – 2012. – № 25. – С. 557–565. 

444.  Шайхатдинов В. Ш. Теоретические проблемы советского права 

социального обеспечения / В. Ш. Шайхатдинов. – Свердловск : Изд-во Урал. 

ун-та, 1986. – 211 c. 

445.  Шамшина И. И. Правовые проблемы регулирования отношений 

в сфере охраны труда в современных условиях : дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Шамшина Ирина Ивановна ; Нац. ун-т внутр. дел МВД Украины. – 

Харьков, 2002. – 188 с. 

446.  Шамшина И. И. Правовые проблемы регулирования отношений 

в сфере охраны труда в современных условиях : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.05 / И. И. Шамшина ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. И. Даля. – 

Луганск, 2002. – 20 с. 

447.  Шарков В. Є. Доклад на научно-практической конференции 

«Юридическая безопасность человека в России. Угрозы и вызовы в сфере 

юриспруденции» / В. Є. Шарков // Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 

111–112. 



458 
 

  

448.  Шаульська Л. В. Реалізація концепції гідної праці на основі 

забезпечення конкурентоспроможності активів людського капіталу / 

Л. В. Шаульська // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту. Сер.: Екон. науки. – 

2014. – Вип. 28. – С. 278–279. 

449.  Шведес Р. Охрана труда и здоровье в Германии [Електронний 

ресурс] / Р. Шведес, Н. Паланд. – Бонн, 1991. – Режим доступу: 

/http://cis.cotspb.ru/osh_in_europe/Germ/. 

450.  Шевченко О. А. Конституционное право работника на охрану 

здоровья и охрану труда (соотношение понятий) / О. А. Шевченко // 

Кутафинские чтения : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – М. : Изд. 

центр МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2012. – 188 с. 

451.  Шевчук С. В. Європейська конвенція про захист прав людини та 

основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті 

сучасного українського праворозуміння / С. В. Шевчук // Практика Європ. 

Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 2. – С. 221–238. 

452.  Шемшученко Ю. С. Проблеми розвитку екологічного права та 

законодавства на сучасному етапі / Ю. С. Шемшученко, В. І. Олещенко // 

Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, 

використання та охорони природних ресурсів : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. 9–10 жовт. 2009 р. / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – 

Харків : НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 10–13. 

453.  Шестерякова И. В. Международные трудовые нормы и трудовое 

право России: их соотношение и коллизии : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 

12.00.05 / И. В. Шестерякова. – М., 2011. – 50 с. 

454.  Шкатулла В. Реформирование особенной части трудового права: 

принципы и цели / В. Шкатулла // Человек и труд. – 1998. – № 5. – С. 64–66. 

455.  Шкригун В. Небезпека. Що це таке? / В. Шкригун // Охорона 

праці. – 2003. – № 3. – С. 35–37. 

456.  Шумило М. М. Актуальні питання кодифікації законодавства 

про працю / М. М. Шумило // Проблеми кодифікації законодавства про працю 

: матеріали «круглого столу» (м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 



459 
 

  

Мудрого, 12 берез. 2015 р.) / під ред. В. В. Жернакова. – Харків : Право, 2015. – 

С. 61–65. 

457.  Шуралева С. В. Правовое регулирование индивидуальных 

трудовых отношений в транснациональных корпорациях в России : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шуралева Светлана Владимировна ; Моск. гос. 

юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – Пермь, 2010. – 202 с. 

458.  Щебанова А. И. Дифференциация правового регулирования 

труда молодежи / А. И. Щебанова // Сов. государство и право. – 1970. – № 5. – 

С. 121–125. 

459.  Що вносить зміни до Директиви 83/477/ЄЕС щодо захисту 

працівників від небезпеки зазнання впливу азбесту на робочому місці (друга 

окрема Директива у розумінні статті 8 Директиви 80/1107/EEC) [Електронний 

ресурс] : Директива Ради / 382/ЄЕС від 29.05.1990 // Міністерство юстиції 

України. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/45891. 

460.  Що вносить зміни до Директиви Ради 83/477/ЄЕС щодо захисту 

працівників від небезпеки, пов’язаної з зазнанням впливу азбесту на робочому 

місці [Електронний ресурс] : Директива Європ. Парламенту і Ради 2003/18/ЄС 

від 27.03.2003 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

461.  Що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій 

шкідливих речовин в повітрі робочої зони в рамках впровадження Директиви 

Ради 98/24/ЄС про захист здоров’я та забезпечення безпеки працівників при 

роботі, пов’язаній з використанням хімічних речовин на робочих місцях. Про 

мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на 

робочому місці [Електронний ресурс] : Директива Ради 2000/39/ЄС від 

08.06.2000 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/45891. 

462.  Щодо мінімальних вимог стосовно безпеки і охорони здоров’я у 

робочих зонах [Електронний ресурс] : Директива Ради 89/654/ЄЕС від 

30.11.1989 // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/ 

45891. 



460 
 

  

463.  Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – 

Kиїв, 2013. – 398 с. 

464.  Щотова Ю. М. Проблеми правового статусу виборного органу 

первинної профспілкової організації на підприємстві, установі або організації / 

Ю. М. Щотова // Публ. право. – 2013. – № 1 (9). – С. 218–225. 

465.  Щотова Ю. Працевлаштування молоді як складова інституту 

працевлаштування в трудовому праві України / Ю. Щотова // Бюл. М-ва 

юстиції України. – 2006. – № 1. – С. 80–85. 

466.  Эбзеев Б. Б. Участие акционерных обществ в гражданском 

обороте : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Б. Б. Эбзеев. – М., 2001. – 249 с. 

467.  Энтин М. Л. Суд европейских сообществ: правовые формы 

обеспечения западно-европейской интеграции / М. Л. Энтин. – М. : Междунар. 

отношения, 1987. – 176 с. 

468.  Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. – М., 

1997. – 526 с. 

469.  Юридична енциклопедія / за ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : 

Укр. енцикл., 1998. – Т. 1. – 672 с. 

470.  Яблоновська Г. Г. Єдність та диференціація осіб з сімейними 

обов’язками як гарантія їх рівноправ’я / Г. Г. Яблоновська // Соціал. право 

України. – 2013. – № 1 (2). – С. 159–165. 

471.  Явич Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Л. : Изд-во ЛГУ, 

1976. – 286 с. 

472.  Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. – М. : Юрид. лит, 1990. – 

192 с. 

473.  Ярошенко О. М. Теоретичні та практичні проблеми джерел 

трудового права України : монографія / О. М. Ярошенко. – Харків : Вид. СПД 

ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 456 с. 

474.  Benli A. The process ofGovernment / А. Benli. – Camridge : Harvard 

University Press, 1967. 

475.  Commission Decision of 10 December 1986 approving an addendum 

to the programme relating to the fresh fruit and vegetable sector submitted by the 



461 
 

  

Government of the Federal Republic of Germany for the Land of North Rhine-

Westphalia pursuant to Council Regulation (EEC) No 355/77 (Only the German text 

is authentic) // OJ L 300, 19.11.1984. – Р. 43. 

476.  Commission Directive 2006/26/EC of 2 March 2006 amending, for 

the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directives 

74/151/EEC, 77/311/EEC, 78/933/EEC and 89/173/EEC relating to wheeled 

agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance) // OJ L 65, 7.3.2006. – 

Р. 22–26. 

477.  Council Directive 2000/44/EC of 30 June 2000 amending Directive 

92/12/EEC as regards temporary quantitative restrictions for products subject to 

excise duties brought into Sweden from other Member States // OJ L 161, 

01.07.2000. – Р. 82–83. 

478.  Council Directive 76/767/EEC of 27 July 1976 on the approximation 

of the laws of the Member States relating to common provisions for pressure vessels 

and methods for inspecting them // OJ L 262, 27.9.1976. – Р. 153–168. 

479.  Council Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major-accident 

hazards of certain industrial activities // OJL 230, 5.8.1982. – Р. 1–18. 

480.  Council Directive 84/529/EEC of 17 September 1984 on the 

approximation of the laws of the Member States relating to electrically operated lifts 

// OJ L 300, 19.11.1984. – Р. 86–94. 

481.  Council Directive 84/534/EEC of 17 September 1984 on the 

approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound 

power level of tower cranes // OJ L 60, 2.3.2013. – Р. 1–51. 

482.  Council Directive 84/534/EEC of 17 September 1984 on the 

approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound 

power level of tower cranes // OJ L 300, 19.11.1984. – Р. 130–141. 

483.  Council Directive 87/404/EEC of 25 June 1987 on the harmonization 

of the laws of the Member States relating to simple pressure vessels // OJ L 220, 

8.8.1987. – Р. 48–59. 

484.  Council Directive 90/394/EEC of 28 June 1990 on the protection of 

workers from the risks related to exposure to carcinogens at work (Sixth individual 



462 
 

  

Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) // OJ L 196, 

26.7.1990. – Р. 1–7. 

485.  Council Directive 97/42/EC of 27 June 1997 amending for the first 

time Directive 90/394/EEC on the protection of workers from the risks related to 

exposure to carcinogens at work (Sixth individual Directive within the meaning of 

Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) // OJ L 179, 08.7.1997. – Р. 4–6. 

486.  Council Directive of 21 December 1989 on the approximation of the 

laws of the Member States relating to personal protective equipment (89/686/EEC) // 

ОВ L 399, 30.12.1989. – Р. 18. 

487.  Directive 2013/35/EUof 26 June 2013 on the minimum health and 

safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from 

physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the 

meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 

2004/40/EC // OJ L 179, 29.6.2013. – Р. 1–21. 

488.  Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 

March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning 

equipment and protective systems intended for use in potentially explosive 

atmospheres // OJ L 100, 19.4.1994. – Р. 1–29. 

489.  Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 

29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning 

pressure equipment // OJ L 181, 9.7.1997. – Р. 1–55. 

490.  Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 

22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to 

machinery // OJ L 207, 23.7.1998. – Р. 1–46. 

491.  Emiliou N. The principle of proportionality in European Law. A 

comparative study / N. Emiliou. – London : Kluwer Law International, 1996. – P. 20. 

492.  European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 

1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts // OJ L 

213, 07.09.1995. – Р. 1–31. 

493.  Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health 

associated with new technologies in green jobs by 2020 – Phase 1 – Key drivers of 



463 
 

  

change / P. Ellwood, S. Bradbrook, J. Reynolds and M. Duckworth. – European 

Agency for Safety and Health at Work, 2011. 

494.  Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health 

associated with new technologies in green jobs by 2020 Phase 2 – Key technologies / 

P. Ellwood, S. Bradbrook, J. Reynolds and M. Duckworth. – European Agency for 

Safety and Health at Work, 2011.  

495.  Heinz Leymann. The content and development of mobbing at work / 

Heinz Leymann // European Journal of Work and Organizational Psychology. – 

1996. – Р. 165–184. 

496.  ЕСПЧ осудил признание законным увольнения ВИЧ-

инфицированного[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://europeancourt.ru/2013/10/03/13339/ 

497.  Константин Маркин против России»: Большая Палата 

Европейского Суда огласила свое Постановление  [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://europeancourt.ru/tag/markin-protiv-rossii/. 

498.  Нимитц (Niemietz) против Германии Судебное решение от 16 

декабря 1992 г. Краткое неофициальное изложение обстоятельств дела 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.echr.ru/documents/doc/2461421/2461421.htm. 

499.  Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 

марта 2011 г. Дело "Киютин против России" [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091854/. 

500.  Решение Европейского Суда по правам человека от 16 сентября 

2008 г. по вопросу приемлемости жалобы N 32792/05 "Пей против 

Соединенного Королевства" [Pay v. United Kingdom] [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5592722/. 

501.  Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 

июля 2014 г. Дело "Бринкэт и другие против Мальты" [Brincat and Others v. 

Malta] (жалоба NN 60908/11 и др.) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70758540/. 

http://europeancourt.ru/2013/10/03/13339/
http://europeancourt.ru/2012/03/22/9768/
http://europeancourt.ru/2012/03/22/9768/
http://www.echr.ru/documents/doc/2461421/2461421.htm
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12091854/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5592722/


464 
 

  

502.  Гладішева. Информационное общество [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу:http://www.gladysheva.ru/judicial-

ractices/european/detail.php?ID=74. 

503.  Дело "хендисайд против соединенного королевства[Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: 

"http://www.mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_k

onvencii/europ_practice90/. 

504.  OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management 

systems – Requirements (Системы менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья – Требования) (информационный). – Киев : Бюро 

Междунар. Сертификации. – 33 с. 

505.  Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the 

Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural 

and forestry vehicles (Text with EEA relevance) // OJ L 60, 2.3.2013. – Р. 1–51. 

506.  Standards catalogue ISO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm. 

507.  The GeneticInformation Nondiscrimination Act of 2008 (Pub.L. 110-

233, 122 Stat. 881, enactedMay 21, 2008), GINA. 

 

 


