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АНОТАЦІЯ 

 

Шевченко Н.М. Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» (081 – Право).  Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу 

особливостей суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. У роботі 

досліджено сутність охоронних відносин у трудовому праві, значення, зміст 

та їхню систему, проаналізовано завдання та функції охоронних відносин у 

трудовому праві. 

Охоронні правовідносини у сфері трудового права – це самостійний 

вид трудових правовідносин, основу яких складають охоронні норми, що 

створюють передумови щодо налагодження і збереження законності у сфері 

праці, недопущення порушень трудових прав, а також відновлення останніх у 

разі їх порушення. 

Змістом охоронних відносин є урегулювання у правовому полі захисту 

законних прав та інтересів усіх суб’єктів трудових відносин, особливо 

працівників, а також забезпечення існування дієвих механізмів захисту та 

відновлення прав у разі їх порушення. 

Охарактеризовано поняття й особливості суб’єктів охоронних відносин 

у трудовому праві. Виявлено специфіку системи суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві. З’ясовано мету і функціональну основу 

діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. 

За повноваженнями систему суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві поділено на такі групи: 1) основна – до неї належать 

безпосередні учасники охоронних відносин, головними з яких є: 
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а) працівник; б) роботодавець; в) професійні спілки; г) організації 

роботодавців; 2) допоміжна – та, діяльність якої виконує забезпечувальну 

функцію відносно останніх у межах компетенції, а саме: а) у межах 

загальних повноважень – суб’єкти охоронних відносин, які здійснюють 

охорону трудових прав у загальному порядку (Президент України, 

Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України); б) у межах 

загальних повноважень, але з додатковими спеціальними повноваженнями 

у сфері контролю за дотриманням саме трудових прав (місцеві державні 

адміністрації тощо); в) у межах спеціальних повноважень – суб’єкти 

охоронних відносин, які спеціально створені для нагляду та контролю за 

дотриманням законності у сфері охорони трудових прав (служба охорони 

праці на підприємстві). 

Встановлено аспект щодо активізації системи суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві, а також виділено напрями удосконалення 

нормативно-правового регулювання діяльності системи суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві.  

До переліку питань, що вимагають законодавчого закріплення у сфері 

діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, віднесено такі: 

1) надання реальних правових способів і засобів захисту права працівника на 

компенсацію при порушенні його права на здорові і безпечні умови праці; 

2) розширення підстав матеріальної відповідальності роботодавця за 

порушення законодавства про охорону праці, умов трудового договору; 

3) оптимізація механізму регулювання сплати роботодавцем страхових внесків 

до Фонду соціального страхування України; 4) забезпечення раціонального 

поєднання державного і договірного механізму регулювання охоронних 

правовідносин; 5) удосконалення порядку, умов, норм договору про повну 

матеріальну відповідальність та обмеження роботодавця щодо самовільного 

укладення таких договорів, що повинно регулюватися не на рівні постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх 
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працівниками» від 29.12.1992 № 14, яка, очевидно, не поширює свою дію на 

фізичних осіб - роботодавців, а на рівні відповідного закону; 6) забезпечення 

делегування питань формування і реалізації трудових та соціальних гарантій 

залежно від рівня та адресності управління; 7) розробка системи 

стимулювання охорони праці як підсистеми загального стимулювання 

роботодавців; 8) пошук варіантів рішень із забезпечення виплат щодо 

відшкодування збитків, завданих здоров’ю, тим, хто постраждав на 

виробництві, при виключенні цих витрат із собівартості; 9) удосконалення 

системи нормування та оплати; 10) вибір із багатоваріантних розробок 

раціональних з економічних позицій комплексних програм з охорони праці; 

11) врегулювання співвідношення різних видів нагляду за дотриманням 

законодавства про охорону праці. 

При вдосконаленні законодавства у досліджуваній сфері необхідно 

враховувати такі фактори: 1) система законодавства України є досить 

диференційованою, що створює ризики виникнення темпоральних, 

ієрархічних колізій; 2) система конституційних інших законодавчих 

принципів трудового права передбачає орієнтованість законодавства на 

пріоритетність всебічного захисту прав як працівників, так і роботодавців. 

У цьому контексті необхідно враховувати полярність інтересів сторін 

трудового договору, звернути увагу на особу посередника, яка може 

допомогти у досягненні компромісу; законодавство України знаходиться в 

процесі реформування і тому потребує зваженості при внесенні до нього 

змін, дотримання направленості на імплементацію норм європейського 

законодавства в національне з урахуванням засад системності та 

справедливості, адаптації з метою забезпечення реального дотримання 

конституційних положень про заборону примусової праці, заборону 

дискримінації у сфері праці, вільний вибір виду діяльності тощо; 

3) розробка нормативно-правових актів повинна здійснюватися за умови 

попереднього обговорення серед широкого кола громадськості і виявлення 

можливих недоліків застосування окремих нормативних положень та 
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нормативно-правового акта в цілому; 4) удосконалення законодавства в 

Україні має здійснюватися у формі кодифікації, тобто прийняття Трудового 

кодексу України; 5) удосконалення системи суб’єктів охоронних відносин 

повинно враховувати розрізненість функцій органів та спрямованість 

інтересів роботодавців і працівників. 

Сформовано шляхи запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

щодо оптимізації нормативно-правової бази стосовно суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві України. 

Ключові слова: охоронні відносини, трудова діяльність, правове 

регулювання, трудові права, суб’єкт охоронних відносин, праця, працівник, 

охорона праці. 
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ANNOTATION 

 

Shevchenko N.M. Subjects of security relations in labour law. – The 

qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty 

12.00.05 «The labor Law; the right of social security» (081 - Law). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to systematic and thorough analysis of the peculiarities 

of the subjects of security relations in labour law. In this work the essence of 

security relations in labour law, value, content and their system are investigated, 

tasks and functions of security relations in labour law are analyzed. 

The guard legal relations in the field of labor law is an independent form of 

labor relations, the basis of which are security rules, which create preconditions for 

the establishment and maintenance of legality in the workplace, prevention of 

violations of labor rights, as well as restoration of the latter in case of their 

violation. 

The content of security relations is the settlement in the legal field of the 

protection of the legal rights and interests of all subjects of labor relations, 

especially of workers, as well as ensuring the existence of effective mechanisms 

for the protection and restoration of rights in case of their violation. 

The concept and features of subjects of security relations in labour law are 

characterized. The specifics of the system of subjects of security relations in labour 

law are revealed. The purpose and functional basis of activity of subjects of 

security relations in the labour law are found out. 

Under the authority of the system of subjects of security relations in labor 

law is divided into the following groups: 1) basic - it includes direct participants in 

security relations, the main of which are: a) employee; b) the employer; c) trade 

unions; d) the organization of employers; 2) an auxiliary - whose activity carries 

out a security function in relation to the latter within the competence, namely: a) 



 7 

within the general authority, the subjects of security relations, which carry out the 

protection of labor rights in the general order (the President of Ukraine, the 

Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine); b) within 

the limits of general authority, but with additional special powers in the field of 

control over compliance with labor rights (local state administrations, etc.); в) 

within the limits of special powers - subjects of security relations which are 

specially created for supervision and control over observance of legality in the 

field of protection of labor rights (the service of labor protection at the enterprise). 

The aspect of activation of the system of subjects of security relations in 

labour law is established, as well as directions of improvement of the regulatory 

and legal regulation of the activity of the system of subjects of security relations in 

labour law.  

The list of issues requiring legislative consolidation in the field of activity of 

subjects of security relations in labor law, includes the following: 1) the provision 

of real legal means and remedies for the right of an employee to compensation in 

violation of his right to healthy and safe working conditions; 2) the expansion of 

the grounds of liability of the employer for violating the legislation on labor 

protection, the terms of the employment contract; 3) optimization of the 

mechanism for regulating the employer's payment of insurance premiums to the 

Social Insurance Fund of Ukraine; 4) ensuring a rational combination of state and 

contractual mechanism for regulating security relationships; 5) improvement of the 

procedure, conditions, norms of the contract on full liability and restriction of the 

employer on the unauthorized conclusion of such agreements, which should be 

regulated not at the level of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of 

Ukraine "On judicial practice in cases of compensation for damage caused to 

enterprises, institutions, their organizations workers" of 29.12.1992 № 14, which, 

obviously, does not extend to individuals-employers, and at the level of the 

relevant law; 6) ensuring the delegation of issues on the formation and 

implementation of labor and social guarantees, depending on the level and 

targeting of management; 7) development of a system of incentives for labor 
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protection as a subsystem of general incentive for employers; 8) the search for 

solutions for the payment of compensation for the losses of health to those who 

have suffered in the workplace, with the exclusion of these costs from the cost 

price; 9) improvement of the system of valuation and payment; 10) the choice of 

multivariate development of rational economic positions of integrated programs on 

labor protection; 11) to regulate the ratio of different types of supervision over 

observance of the legislation on labor protection. 

When improving legislation in the field of study, the following factors need 

to be taken into account: 1) the Ukrainian legislation system is sufficiently 

differentiated, which creates risks of temporal, hierarchical conflicts; 2) the system 

of constitutional other legislative principles of labor law envisages the orientation 

of legislation on the priority of the comprehensive protection of the rights of both 

workers and employers. In this context, it is necessary to take into account the 

polarity of the interests of the parties to the labor contract, to pay attention to the 

person of the intermediary, which can help in reaching a compromise; the 

legislation of Ukraine is in the process of reforming and therefore needs to be 

balanced with its changes, adherence to the direction for the implementation of the 

norms of European legislation in the national context, taking into account the 

principles of systemic and fairness, adaptation in order to ensure the real 

observance of the constitutional provisions on the prohibition of forced labor, the 

prohibition of discrimination in the workplace, free choice of type of activity, etc.; 

3) the development of normative legal acts should be subject to preliminary 

discussion among a wide circle of the public and the identification of possible 

deficiencies in the application of certain normative regulations and regulations in 

general; 4) improvement of legislation in Ukraine should be carried out in the form 

of codification, that is, the adoption of the Labor Code of Ukraine; 5) improvement 

of the system of subjects of security relations should take into account the disparity 

of the functions of the authorities and the direction of the interests of employers 

and workers. 
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The ways of borrowing positive foreign experience on optimization of the 

regulatory base concerning the subjects of security relations in the labour law of 

Ukraine have been formed. 

Key words: guard relations, labour activity, legal regulation, labour rights, 

subject of security relations, labour, employee, labour protection. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Перехід України до ринкової економіки, неминуча 

модифікація існуючих та поява нових суспільних відносин обумовлює 

необхідність забезпечення сучасної правової бази для врегулювання даних 

відносин шляхом адаптації існуючого законодавства до сьогоднішніх 

соціально-економічних реалій. 

Актуальність наукової роботи виявляється у тому, що сучасна 

тенденція до конвергенції, єдності і різноманітності в регулюванні системи 

суб’єктів охоронних відносин станом на сьогодні визначає рівень демократії 

в суспільстві на глобальному рівні, а на локальному – клімат відносин між 

роботодавцем і уповноваженими органами та їх посадовими особами, між 

роботодавцем та кожним окремим працівником. Тому питання активізації і 

вдосконалення системи суб’єктів охоронних відносин є нагальною 

проблемою сьогодення, а позитивний результат його вирішення – умова 

вступу України до кола держав європейської спільноти. 

Недосконалі охоронні відносини у трудовому праві станом на сьогодні 

стали однією з причин відсутності ефективних правових та економічних 

методів управління в державі та їх наслідком. Серед причин розвитку 

виникнення колізій правового регулювання і прогалин у сфері охоронних 

правовідносин у трудовому праві є відсутність стимулювання до праці 

працівників, свавілля роботодавців та низька трудова дисципліна. 

Значимість проблеми напрямів удосконалення законодавства у даній 

сфері полягає у нерозривному зв’язку з реформуванням трудового 

законодавства, його ревізією, новелізацією і адаптацією до мінімальних 

європейських стандартів у контексті реалізації повноважень суб’єктів 

охоронних правовідносин трудового права України. 

Дослідження правового регулювання системи суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві України здійснювали такі вчені: В.М. Андріїв, 

С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 
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О.О. Гаврилова, Ю.М. Гришина, І.В. Гріненко, К.Н. Гусов, Т.А. Занфірова, 

Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, І.О. Костян, В.Л. Костюк, В.В. Лазор, 

Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. Подорожній, С.М. Прилипко, 

О.І. Процевський, Л.А. Сироватська, В.Н. Толкунова, Ю.Ю. Томілова, 

М.П. Трофімова, Н.М. Хуторян, І.І. Шамшина, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко 

та інші. Не применшуючи значення досліджень науковців з даної тематики, 

слід зазначити, що фундаментального вивчення потреби удосконалення 

системи суб’єктів охоронних відносин у сфері трудового права так і не було 

здійснено. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до основних положень 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 

20 травня 2015 року № 276/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, 

затвердженої Постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 3 березня 2016 р. Дисертація виконана в межах науково-

дослідної теми Донецького юридичного інституту МВС України 

«Теоретико-прикладні проблеми наукового забезпечення діяльності МВС 

України» (0115U007082)». 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне 

узагальнення та розв’язання комплексного науково-прикладного завдання, 

що полягає у формуванні цілісної концепції з розробленням пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення законодавства та відповідної 

правозастосовної практики щодо діяльності суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити сутність охоронних відносин у трудовому праві; 

 дослідити зміст та систему охоронних відносин у трудовому праві; 
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 охарактеризувати завдання і функції охоронних відносин у 

трудовому праві; 

 з’ясувати особливості суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві; 

 розкрити та конкретизувати мету та функціональну основу діяльності 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві; 

 виокремити напрями удосконалення нормативно-правового 

регулювання діяльності системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві; 

 вивести шляхи запозичення зарубіжного досвіду суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві. 

Об’єктом дослідження є система трудових правовідносин, які 

виникають у процесі захисту і охорони трудових прав працівників. 

Предметом дослідження є суб’єкти охоронних відносин у трудовому 

праві. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач 

використовувались загальнонаукові та спеціально-правові методи. 

Методологічну основу дослідження становить діалектичний метод 

наукового пізнання, за допомогою якого розглянуто специфіку діяльності 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві в їх динаміці. На цьому 

методологічному підґрунті застосовувались окремі спеціальні методи 

наукового пізнання, зокрема: за допомогою системно-структурного методу 

проаналізовано сутність досліджуваних категорій, їх предметно-

компонентний склад (розділи 1, 2); компаративістський метод застосовано 

для виявлення особливостей доктринального розуміння специфіки діяльності 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві в європейських та інших 

зарубіжних країнах, а також оцінки можливостей упровадження зарубіжного 

досвіду у вітчизняне законодавство (підрозділи 3.2, 3.3); догматичний метод 

використано при тлумаченні правових категорій, удосконаленні понятійно-

категоріального апарату дослідження (розділи 1, 2, 3); логіко-нормативний 
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метод застосовано для аналізу законодавчих та відомчих (міжвідомчих) 

нормативно-правових актів з питань діяльності суб’єктів трудових відносин у 

трудовому праві (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 3.1); метод системного аналізу – 

при розгляді теоретичних і практичних проблем функціонування системи 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві (підрозділ 3.1); за 

допомогою статистичного методу проаналізовано зібрані емпіричні дані, а 

також офіційну статистичну звітність (розділи 1, 2, 3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, а також з урахуванням новітніх досягнень науки трудового 

права дослідити правове регулювання суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві. За результатами дисертаційного дослідження 

сформульовано авторські основні положення, що виносяться на захист та 

містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

вперше: 

 арґументовано, що суб’єкт охоронних відносин у трудовому праві – 

це  уповноважений учасник трудових відносин, діяльність якого спрямована 

на запобігання правопорушень у сфері застосування найманої праці, на 

встановлення міри обов’язкової і належної поведінки, у тому числі 

визначення заходів із її дотримання, на захист права у разі його порушення, а 

також відновлення; 

 здійснено обґрунтування, що при запозиченні позитивного 

зарубіжного досвіду щодо удосконалення діяльності суб’єктів охоронних 

відносин у сфері праці необхідно враховувати наступні фактори: 1) поряд із 

примусом як засобом забезпечення функціонування охоронних 

правовідносин потрібно здійснювати і забезпечення дієвості цих відносин, 

використовуючи заходи стимулювання суб’єктів; 2) утворюючи нові органи 

державної влади, необхідно відходити від позиції передбачення для них 

декларативних повноважень; 3) слід застосовувати основні положення 

«механізму стримувань і противаг» у чинному законодавстві України з 



 18 

метою забезпечення контролю і нагляду за дотриманням законодавства 

самими контролюючими суб’єктами; 4) важливо розширити сферу 

локального регулювання трудових відносин; 5) необхідно врегулювати 

відшкодування моральної шкоди роботодавцем працівникові за 

невиконання обов’язку по створенню безпечних умов праці як інституту 

трудового права; 6) варто зміцнити інститут захисту грошових вимог 

працівників у разі банкрутства роботодавця; 7) потрібно імплементувати 

положення директив ЄС стосовно створення інституційного забезпечення 

функціонування охоронних правовідносин; 

 узагальнено комплекс факторів, які слід враховувати при 

вдосконаленні законодавства щодо діяльності суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудовому праві; 

удосконалено: 

 характеристику функцій охоронних відносин у сфері трудового 

права, якими є наступні: 1) превентивна функція, яка спрямована на 

попередження порушення законних прав та інтересів суб’єктів трудових 

правовідносин; 2) правовідновлююча функція, що має на меті відновлення 

вже порушених законних прав та інтересів трудящих; 3) запобіжна функція, 

яка передбачає запобігання порушенню закону шляхом профілактичних та 

інших заходів; 4) карна функція, котра спрямована на покарання 

правопорушника (стосується відносин з матеріальної відповідальності); 

 визначення переліку питань, що вимагають законодавчого 

закріплення у сфері діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві, до яких належать такі: 1) надання реальних правових способів і 

засобів захисту права працівника на компенсацію при порушенні його 

права на здорові та безпечні умови праці; 2) розширення підстав 

матеріальної відповідальності роботодавця за порушення законодавства 

про охорону праці, умов трудового договору; 3) оптимізація механізму 

регулювання сплати роботодавцем страхових внесків до Фонду 

соціального страхування України; 4) забезпечення раціонального 
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поєднання державного і договірного механізму регулювання охоронних 

правовідносин; 5) удосконалення порядку, умов, норм договору про повну 

матеріальну відповідальність та обмеження роботодавця щодо 

самовільного укладення таких договорів, що повинно регулюватися не на 

рівні постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 

в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям їх працівниками» від 29.12.1992 № 14, яка, очевидно, не 

поширює свою дію на фізичних осіб-роботодавців, а на рівні відповідного 

закону; 6) забезпечення делегування питань формування і реалізації 

трудових та соціальних гарантій залежно від рівня та адресності 

управління; 7) розробка системи стимулювання охорони праці як 

підсистеми загального стимулювання роботодавців; 8) пошук варіантів 

рішень щодо забезпечення виплат по відшкодуванню збитків здоров’ю 

тим, хто постраждав на виробництві, при виключенні цих витрат із 

собівартості; 9) удосконалення системи нормування та оплати праці; 10) 

вибір із багатоваріантних розробок раціональних з економічних позицій 

комплексних програм по охороні праці; 11) врегулювання співвідношення 

різних видів нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці;  

дістали подальшого розвитку: 

 розуміння значення соціального, матеріального та економічного 

завдання охоронних відносин у сфері трудового права, яке проявляється у 

тому, що: 1) по-перше, суспільство розвивається через трудові відносини, від 

якості та спрямованості правового регулювання яких залежить рівень його 

прогресу/деградації в цілому; 2) по-друге, через трудові відносини 

задовольняються матеріальні потреби, а в разі їх порушення мають місце 

охоронні відносини, які використовуються для захисту тих же законних 

матеріальних інтересів всіх учасників (суб’єктів) трудових відносин;  

3) по-третє, відносини між різними соціальними класами залежать від 

спрямування, якості та дієвості регулювання трудових відносин в цілому та 

охоронних відносин зокрема; 
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 характеристика ознак контролю суб’єктів охоронних правовідносин 

у трудовому праві, що проявляються в наступному: у спостереженні за 

функціонуванням підконтрольних об’єктів, отриманні об’єктивної інформації 

про виконання ними правил і доручень, про їх стан; у можливості втручатися 

в поточну діяльність контрольованого об’єкта; у застосуванні заходів 

запобігання порушенням законності та їх припинення; у виявленні причин і 

умов, що сприяють скоєнню правопорушень; у самостійному застосуванні 

заходів відповідальності до осіб, винних у порушенні законності; 

 аналіз активізації системи суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження 

проблематики діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві; 

– у правотворчості – з метою удосконалення правових норм, 

спрямованих на регулювання діяльності суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві; 

– у правозастосовній діяльності – для розробки рекомендацій щодо 

діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове право», 

«Проблеми трудового права» у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у 

процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної і 

прикладної літератури. 

Апробація результатів дисертації. Окремі висновки та положення 

дисертації були оприлюднені на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–
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29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на 

шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’ятьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої 

держави, а також у двох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОХОРОННИХ ВІДНОСИН У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

 

1.1 Підходи до визначення охоронних відносин у трудовому праві та їх 

особливості 

 

Перехід України до ринкової економіки, неминуча модифікація 

існуючих та поява нових суспільних відносин обумовлюють необхідність 

забезпечення сучасної правової бази для врегулювання цих відносин шляхом 

адаптації існуючого законодавства до сьогоднішніх соціально-економічних 

реалій. 

Сфера трудових відносин зазнала серйозних змін після здобуття 

Україною незалежності у 1991-му році. Зі зміною курсу на побудову 

суверенної, демократичної та правової держави однією з найвизначніших рис 

суттєвої зміни у суспільних відносинах, зокрема і в трудових, є, на думку 

Л.І. Лазора, збільшення розриву між формальними і реальними соціальними 

правами [1, с. 167].  Безперечно, це пов’язано з появою нових форм власності 

(зокрема, приватної), у тому числі і на засоби виробництва, що внаслідок 

масової приватизації промислових об’єктів призвело до появи значної 

кількості робочих місць у недержавному секторі економіки. Фактично 

наведену Л.І. Лазором тенденцію можна визнати позитивною, але не можна 

ігнорувати численні негативні наслідки стрімкої зміни у виробничих 

відносинах із застосуванням найманої праці. Проте ці наслідки пов’язані як із 

застарілістю законодавчої бази у сфері врегулювання трудових відносин, так 

і з низьким рівнем правової культури у роботодавців: багато з них не те, що 

не володіють достатньою мірою інформацією стосовно прав працівників і 

своїх обов’язків щодо забезпечення реалізації їхніх прав, а дозволяють собі 

не дотримуватись встановлених законом норм. 
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Враховуючи складні умови реформування українського законодавства, 

зокрема у сфері врегулювання трудових відносин, особливого значення 

набувають саме охоронні правовідносини – вони серед інших трудових 

відносин відіграють дуже значну роль, що пов’язано саме з їхнім 

покликанням – забезпечувати матеріальну відповідальність сторін трудового 

договору за шкоду, заподіяну іншій стороні [2]. 

Окремі аспекти цієї теми висвітлювали у своїх працях такі вчені, як 

В.С. Венедиктов, Л.П. Грузінова, М.І. Іншин, В.Г. Короткін, В.В. Лазор, 

Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенко, Н.А. Плахотіна, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко 

та інші. Проте, незважаючи на численні дослідження у цій сфері, єдиного 

загальновизнаного наукового підходу стосовно визначення поняття і ознак 

охоронних відносин у трудовому праві досі немає. 

На думку С.С. Алексєєва, «охоронні правовідносини з’являються на 

основі охоронних норм і правопорушень. Вони пов’язані з виникненням і 

реалізацією юридичної відповідальності, передбаченої в санкції охоронної 

норми» [3, c. 301]. 

Слід підкреслити, що у сучасному трудовому законодавстві не 

наводиться конкретного визначення поняття «охоронні правовідносини»,  

простежуються виключно вказівки на ті правовідносини, які за змістом 

можна віднести до охоронних. Такі науковці, як К.М. Гусов та 

В.М. Толкунова, саме до охоронних правовідносин у трудовому праві 

зараховують відносини з нагляду та контролю за дотриманням трудового 

законодавства та охороною праці, а також відносини з матеріальної 

відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці [4, c. 16-17]. Така 

позиція є досить слушною, хоч і вузькою, зважаючи на тенденції досліджень 

у цій царині за останні роки. Все ж це дозволяє зрозуміти суть охоронних 

правовідносин у трудовому праві і надати визначення, базуючись на них. 

Крім того, такий підхід дозволяє стверджувати, що охоронні відносини 

включають у себе:  
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1) відносини з приводу нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства та охороною праці – тобто охоронні правовідносини тією чи 

іншою мірою включають державне втручання. Згідно з положеннями 

статті 38 Закону України «Про охорону праці» держава в особі посадових 

осіб органів державного нагляду здійснює контроль за додержанням законів 

та інших нормативно-правових актів про охорону праці [5];  

2) відносини з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці, загальні підстави й умови яких врегульовуються 

нормами нині чинного Кодексу законів про працю України, зокрема статтею 

130 [6];  

3) відносини з нагляду та контролю за дотриманням трудового 

законодавства та охороною праці, регламентовані Законом України «Про 

охорону праці», як і відносини з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці, встановлені та забезпечувані нормами Кодексу 

законів про працю України, втілюють охоронну функцію права у сфері 

трудових відносин – що підтверджує і розвиває думку С.С. Алексєєва з цього 

приводу, який зазначає, що охоронні відносини у сфері трудового права 

з’являються на основі охоронних норм і правопорушень і органічно пов’язані 

з виникненням і реалізацією юридичної відповідальності, передбаченої в 

санкції охоронної норми. Охоронні правовідносини спрямовані на 

запобігання, протидію та зупинення порушень з боку суб’єктів трудового 

права і мають на меті відновлення порушених прав, тобто зазначені вище дві 

групи відносин належать саме до охоронних правовідносин. 

Проте до охоронних правовідносин деякі автори відносять вирішення 

трудових спорів. Так, Д.А. Морозов у своїй дисертаційній роботі [7, c. 4] 

зараховував поряд з вищенаведеними відносини стосовно вирішення 

трудових спорів до охоронних правовідносин, хоч ці відносини мають 

процесуальний характер, що фактично дозволяє визначити їх такими, які 

виходять за межі трудового права. 
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І все ж слушно зауважив В.В. Лазор:  «Процесуальні відносини з 

вирішення трудових спорів та конфліктів носять охоронний характер, 

оскільки спрямовані на захист прав та інтересів сторін трудових 

правовідносин» [8, c. 75], що дозволяє зробити висновок на підтвердження 

того, що саме процесуальні відносини по суті є охоронними відносинами, 

хоч між ними є суттєва різниця: саме процесуальні відносини за певних умов 

можуть бути спрямованими на виникнення охоронних правовідносин, тобто 

виступати об’єктом процесуальних відносин. Але охоронні правовідносини, 

у тому числі відносини з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці, можуть виникати і без процесуальних відносин з 

вирішення трудових спорів. 

Для наведення певної дефініції охоронних відносин у трудовому праві 

треба навести специфічні ознаки вищенаведених категорій відносин – 

причому ті ознаки, які об’єднують ці відносини в окрему групу охоронних 

відносин у трудовому праві. 

Якщо розглядати саме відносини з матеріальної відповідальності і 

трудові відносини у їхньому співвідношенні між собою, то можна визначити 

дві форми: 

1) паралельні трудовим відносини, які існують одночасно, без 

впливу останніх; 

2) залежні від трудових відносини, які виникають після припинення, 

власне, трудових відносин. 

Розкриваючи особливості відносин нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства та охороною праці, необхідно зосередитись на 

таких ознаках: по-перше, ці правовідносини пов’язані з виникненням 

конкретних підстав для притягнення суб’єктів трудових відносин до 

відповідальності, тобто пов’язані з конкретними юридичними фактами 

неналежного або невиконання цими суб’єктами своїх обов’язків у сфері 

охорони праці, трудових правовідносинах тощо. По-друге, вони виникають з 

моменту оформлення певного роботодавця як суб’єкта трудового права, який 
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має відповідні обов’язки. По-третє, ці відносини не є «разовими», бо мають 

на меті систематичний контроль і нагляд за дотриманням трудового 

законодавства, що дає підстави стверджувати, що немає разової мети, 

досягнення якої буде зупиняючим фактом для припинення цих відносин. 

Стосовно співвідношення контрольно-наглядових відносин у 

трудовому праві з трудовими відносинами в цілому, то, як правильно 

підкреслює С.Ф. Васлічев, «…від того, на якій стадії діяльності 

контролюючого органу або організації проводиться перевірка, розрізняють 

попередній та поточний контроль. Попередній контроль здійснюється до 

прийняття адміністрацією відповідного рішення, щоб не допустити 

порушення прав і законних інтересів працівників. Що ж до поточного 

контролю, то він дозволяє запобігти порушенням законодавства про працю та 

охорону праці, а також виявити вже допущені порушення…» [9, c. 13]. Це дає 

підстави виокремити два види контролю, а саме: попередній контроль (який 

проводиться виключно перед введенням підприємства в дію та допуском 

працівників до роботи) та поточний – проводиться вже під час роботи 

підприємства. 

З вищевикладеного випливає, що відносини з приводу нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства та охороною праці 

можуть бути двох видів:  

1) ті, які виникають з трудових правовідносин (у разі здійснення 

контролю … на вже функціонуючому підприємстві);  

2) ті, які передують останнім, – в разі здійснення цих відносин до 

введення підприємства в дію. 

Необхідно зазначити, що ці два види відносин, які належать до 

охоронних правовідносин у трудовому праві, а саме: відносини з приводу 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та охороною 

праці та відносини з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці, характеризуються різними ознаками. Але, 
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враховуючи ці ознаки, слід звернути увагу на їхнє соціальне значення, що 

виражається через їхню функціональну роль. 

Досліджуючи питання охоронних правовідносин у сфері трудового 

права, на нашу думку, необхідно розкрити таку правову категорію, як, 

власне, охорона праці у широкому і вузькому значеннях. У широкому 

значенні під охороною праці розуміють сукупність правових норм, що 

регулюють увесь комплекс суспільних відносин у сфері застосування праці. 

До них належать також норми, що забороняють необґрунтовану відмову у 

прийнятті на роботу чи незаконне звільнення, що встановлюють 

максимальну тривалість робочого часу та мінімальну тривалість часу 

відпочинку тощо [10].   

Сукупність норм, що регулюють встановлення безпечних та 

нешкідливих умов праці з метою запобігання негативному впливу 

виробничого середовища на життя та здоровʼя працівників, розглядають як 

поняття охорони праці у вузькому значенні [11, с. 255]. 

Виходячи з вищенаведених визначень, охорона праці являє собою 

певну сукупність норм, які спрямовані на встановлення нормальних умов 

праці, а також комплекс суспільних відносин у сфері саме застосування 

праці. І якраз порушення чи неналежне виконання цих норм є підставою для 

ініціації охоронних правовідносин у сфері трудового права. Це дає 

можливість стверджувати, що поняття «охорона праці» та «охоронні 

правовідносини» у сфері трудового права є не лише взаємопов’язаними, а й 

взаємозалежними – якщо б не було норм охорони праці, тоді не було б 

підстав для охоронних відносин, а якщо б не було останніх, тоді норми 

охорони праці носили б виключно декларативний характер і, незважаючи на 

правове закріплення, фактично не діяли б, адже для втілення будь-яких норм 

у життя необхідний дієвий та ефективний механізм реалізації, яким у цьому 

випадку виступають охоронні правовідносини у сфері трудового права 

стосовно норм охорони праці. 
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Розкриваючи особливість такого виду охоронних відносин у сфері 

трудового права, як правовідносини, що виникають з приводу нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства, П.Д. Пилипенко 

зазначає, що «…правовідносини … мають чітко виражений публічно-

правовий характер. Вони постають у результаті виконання уповноваженими 

державними і профспілковими органами спеціальних функцій з нагляду і 

контролю за охороною праці на підприємствах, в установах, організаціях та 

дотримання трудового законодавства. Наявність зазначених правовідносин у 

структурі трудових є відповідною гарантією існування всіх інших 

правовідносин і передусім власне трудових правовідносин…» [12, c. 65]. Це 

твердження розкриває низку специфічних ознак, які характеризують 

контрольно-наглядові правовідносини як вид охоронних правовідносин у 

сфері трудового права, зокрема як і охоронні відносини в цілому. По-перше, 

науковець характеризує ці відносини як публічно-правові, з чого випливає, 

що невід’ємним суб’єктом цих відносин є посадові особи державних або 

профспілкових органів, які діють у межах своєї компетенції, мають чітко 

визначені законодавством права і обов’язки, які зі свого боку визначені 

законом і мають імперативний характер. По-друге, необхідно звернути увагу 

на те, що наявність цих відносин – як контрольно-наглядових, так і 

охоронних є гарантією існування всіх інших правовідносин, особливо 

трудових, позаяк:   

а) у разі порушення як норм охорони праці, так і норм трудового 

законодавства з боку основних суб’єктів трудових відносин для притягнення 

винних осіб до юридичної відповідальності необхідні підстави, які можуть 

виступати доказами у справі, – і тут охоронні відносини у сфері трудового 

права, зокрема контрольно-наглядові, мають незамінну роль, бо саме на 

основі матеріалів розслідування порушення умов праці на виробництві (як 

приклад), які складаються відповідними посадовими особами і викладаються 

у встановлених нормативними актами формах [13]; 
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б) контрольно-наглядові відносини, як і охоронні відносини в цілому,  

здійснюються на встановлених законом підставах, у межах і строки 

уповноваженими на це посадовими особами державних чи профспілкових 

органів, які мають на те компетенцію та повноваження. 

Таким чином, ураховуючи дослідження правового зв’язку між 

охоронними відносинами у сфері трудового права та нормами охорони праці, 

що було досліджено вище, можна дійти висновку, що охоронні відносини у 

сфері трудового права є не лише гарантом реалізації права на відновлення 

порушених норм трудового права суб’єктами трудових відносин, а 

виступають ключовим елементом механізму реалізації цього права на захист 

і відновлення порушених прав, оскільки саме через охоронні відносини (які 

включають у себе відносини з приводу нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства та охороною праці та відносини з матеріальної 

відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці) і відбувається 

розслідування обставин порушення трудових прав, їх фіксація посадовими 

особами у встановлених законом формах, які надалі є підставою для 

притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. 

Тобто охоронні правовідносини нерозривно пов’язані як з нормами 

охорони праці, так і з публічно-правовими відносинами у сфері трудового 

права, адже невід’ємними суб’єктами цих відносин виступають, зокрема, і 

державні органи в особі відповідних посадових осіб, які мають відповідну 

компетенцію, права, обов’язки та повноваження на їх виконання, закріплені 

законом. Отже, це вже надає та закріплює важливу ознаку охоронних 

відносин у сфері трудового права, а саме їхній публічно-правовий характер. 

Проте, розкриваючи характерні особливості охоронних відносин задля 

наведення дефініції та виокремлення їхніх специфічних ознак, необхідно 

зауважити, що до охоронних відносин у сфері трудового права не належить 

такий вид трудових правовідносин, як процесуально-трудові (процедурно-

трудові) правовідносини – правовідносини, які виникають з приводу 

розгляду трудових спорів [12, c. 63]. Це окремий вид трудових 
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правовідносин, який пов’язаний з охоронним і слугує як доповнюючий, 

однак не є йому тотожним. 

Щоб повністю провести межу між обома видами вищезгаданих 

трудових відносин, необхідно надати запропоноване науковцями визначення 

кожного виду. Вважаємо, що найбільш влучно провів її російський науковець 

І.В. Кушнір. На його думку, контрольно-наглядові відносини (які є видом 

охоронних відносин у трудовому праві) – це такі відносини, які виникають 

між роботодавцями, посадовими особами та органами нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства. Вони спрямовані на створення 

здорових, безпечних умов праці, охорону соціально-трудових прав і законних 

інтересів працівника [13]. Стосовно процесуально-трудових відносин 

І.В. Кушнір зазначає, що цей вид трудових відносин виникає між сторонами 

спору та органом, що розглядає індивідуальний чи колективний трудовий 

спір з приводу встановлення умов праці та їх застосування. Ці відносини 

супроводжують трудові або приходять їм на зміну [13]. 

Ми згодні з цими визначеннями, бо, на нашу думку, через ці лаконічні 

дефініції надані характерні риси цих відносин:  

а) по-перше, різниця встановлена у суб’єктному складі – коли йдеться 

про охоронні відносини, вони виникають (як було зазначено вище) між 

роботодавцями/працівниками (тобто основними суб’єктами трудових 

відносин), з одного боку, та комісією з розгляду трудових спорів – з іншого, 

другий суб’єкт чітко визначений. Суб’єктний склад процесуально-трудових 

(процедурно-трудових) відносин, за Кушніром, становить сторін спору, з 

одного боку (роботодавця та працівника(ів)), та орган, що розглядає 

індивідуальний чи колективний трудовий спір з приводу встановлення умов 

праці та їх застосування – з іншого. 

Органом, який має компетенцію розглядати спір стосовно 

встановлення умов праці та їх застосування, а саме у питанні застосування 

законодавства про працю, відповідно до положень пункту 5 частини першої 

статті 232 Кодексу законів про працю України є суди першої інстанції 
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(районні, районні у містах, міські чи міськрайонні суди) [6]. Це дає підстави 

стверджувати, що обов’язковим суб’єктом процедурно-трудових 

(процесуально-трудових) відносин є суд; б) по-друге, науковець підкреслює, 

що «контрольно-наглядові відносини … спрямовані на створення здорових, 

безпечних умов праці, охорону соціально-трудових прав і законних інтересів 

працівника» [14], з чого логічно випливає, що вони мають місце під час 

здійснення працівником своїх трудових обов’язків – себто вони мають місце 

під час трудових відносин. У дефініції ж процедурно/процесуально-правових 

відносин прямо вказано, що ці відносини «…супроводжують трудові або 

приходять їм на зміну» [14], що є підставою для того, щоб зробити висновок, 

що процедурно-процесуальні відносини можуть мати місце після закінчення 

трудових відносин, себто при розгляді справи у суді, що є невід’ємною 

рисою цих відносин, як було встановлено вище. 

На нашу думку, охоронні правовідносини перш за все спрямовані на 

дотримання законності у сфері трудового права, в цьому їх основне 

призначення, що є дуже важливим, бо законність – це  принцип, метод і 

режим реалізації норм права, що містяться в законах і заснованих на них 

підзаконних нормативних актах, всіма учасниками суспільних відносин 

(державою, її органами, посадовцями, громадськими організаціями, 

громадянами) [15, c. 20]. З цього визначення, запропонованого 

В.В. Лазаревим, випливає, що законність важлива в абсолютно всіх сферах 

життя людей, зокрема і у сфері трудового права, бо трудові правовідносини 

по суті є ключовою підвалиною економічного прогресу будь-якої держави. 

Враховуючи важливість та відокремленість цієї сфери суспільних 

відносин, необхідно зазначити, що законність у сфері трудового права 

представляє собою неухильне дотримання законів про працю та відповідних 

їм інших нормативно-правових актів усіма суб’єктами трудового права: 

учасниками трудових відносин або відносин, тісно пов’язаних з трудовими 

(працівником, роботодавцем, профспілками, державними органами, різними 

організаціями, посадовими особами і т. д.) [9, c. 10]. 
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Проте, аналізуючи це питання, необхідно зазначити, що в сучасній 

Україні, принаймні на сьогодні, немає механізмів забезпечення неухильного 

дотримання трудового законодавства – цим фактом обґрунтовується 

необхідність зазначення цієї ознаки охоронних трудових відносин у цьому 

дисертаційному дослідженні задля вироблення певної теорії, яка спрямована 

на розроблення дієвого механізму забезпечення законності у сфері трудового 

права. 

На нашу думку, саме дієве закріплення законності у сфері трудових 

правовідносин не лише в теорії, а й на практиці є невід’ємною умовою для 

забезпечення економічного прогресу держави і нормального розвитку 

соціуму. Законність же у сфері трудового права хоч і закріплюється досить 

різними правовими шляхами, але ключова роль серед них належить 

охоронним правовідносинам у сфері трудового права. 

На сьогодні нормативно-правова база трудового права в цілому, як і 

охоронних правовідносин зокрема, є досить застарілою, що обумовлює 

невідповідність вимогам сучасного українського суспільства. Застарілість 

обумовлюється тим, що основний нормативно-правовий акт у сфері 

трудового права – Кодекс законів про працю України – був прийнятий ще у 

1971-му і, не зважаючи на численні зміни, які були до нього внесені за ці 46 

років, сучасні трудові правовідносини зазнали значної трансформації, що 

обумовлює необхідність прийняття якісно нового кодифікованого 

нормативно-правового акта, положення якого б відповідали сучасній 

кон’юнктурі. Саме тому, на нашу думку, для забезпечення законності у сфері 

трудових правовідносин необхідно виконати дві умови: по-перше, створення 

якісно нової нормативно-правової бази, яка б відповідала сучасним реаліям, і, 

по-друге, забезпечення дієвого механізму реалізації прописаних норм, інакше 

норми будуть «мертвими» і не матимуть жодної практичної користі. 

Таким чином, проведений аналіз взаємозв’язку охоронних 

правовідносин у сфері трудового права і законності у цій сфері дає підстави 

стверджувати, що охоронні відносини є основним правовим засобом 
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забезпечення законності у трудовому праві, що є ще однією характерною 

рисою цього виду трудових відносин. 

Крім цього, проаналізувавши такий вид охоронних правовідносин, як 

відносини з приводу нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства та охороною праці, необхідно звернути увагу на таку 

особливість охоронних відносин, як спрямованість на захист і відновлення 

порушених прав суб’єктів трудових правовідносин, що також є характерною 

особливістю охоронних правовідносин у сфері трудового права. Але задля 

повного розкриття цієї особливості перш за все необхідно надати визначення, 

що ж є «захистом» в цілому і «захистом трудових прав працівників». 

«Захищатись» означає оберігати себе, укриватись від чогось 

шкідливого, небажаного, небезпечного [16, c. 441]. Взагалі будь-який захист 

можна розглядати у двох відношеннях: по-перше, як комплексне явище, що 

включає в себе засоби, методи і весь механізм захисту, та як окремий процес. 

Захист же саме трудових прав, як і інших прав, може проходити двома 

шляхами: або шляхом права (тобто через застосування передбачених у 

нормативно-правових актах методів захист прав трудящих через проведення 

страйків закріплений у Конституції України [17, c. 24]), або шляхом насилля 

(тобто через масові заворушення, бунти тощо). 

Стосовно поняття «захист трудових прав працівників» єдиного 

загальноприйнятого визначення серед науковців немає. Проте, на нашу 

думку, найбільш ґрунтовно розкрили це поняття російські вчені К.М. Гусов 

та В.М. Толкунова, причому як у вузькому, так і в широкому сенсі. На їхню 

думку, у вузькому значенні захист трудових прав працівників означає 

забезпечення дотримання трудових прав з погляду чинних правових 

механізмів, а в широкому – до складу якого входить і вузьке значення – являє 

собою сукупність заходів законодавчого, організаційного та інформаційного 

характеру, які спрямовані на забезпечення трудових прав працівників [4, c. 

383]. Звичайно, поняття «захист трудових прав працівників» є досить 

складним і, можна сказати, багатошаровим, тому розкриття поняття є 



 34 

науково обґрунтованим, але не дає, власне, визначення цього явища. І 

характерно, що багатьма науковцями це явище дійсно розглядається як 

багаторівневе явище. А.М. Лушніков та М.В. Лушнікова зазначають, що 

система захисту трудових прав та інтересів розглядається як міжгалузеве 

правове утворення, міжгалузевий інститут [18, c. 327-328].  

Проте, на нашу думку, з цього приводу більш влучна позиція 

Д.В. Солдаткіна, який, зважаючи на врегулювання захисту трудових прав 

нормами різних галузей права, розглядає захист прав як універсальну 

наукову категорію, яка знаходить свою реалізацію при застосуванні норм 

різних галузей права [19, c. 15]. 

Тобто, виходячи з вищезазначеного, не слід уподібнювати охорону 

прав та захист прав працівників. В.Я. Буряк зазначив, що ототожнювати ці 

терміни недоцільно, оскільки вони в багатьох випадках означають різні 

правові явища [20, c. 216]. Інший науковець, Т.О. Нестерова, у своїх роботах 

розділяє поняття «захисту» та «охорони» трудових прав працівників і вказує, 

що захист – це поняття значно вужче за змістом, на відміну від охорони, яка 

включає в себе як попередження і недопущення правопорушень, так і 

ефективне поновлення порушених прав з подальшим відшкодуванням 

понесеної моральної та матеріальної шкоди. Захист же, на її думку, 

виявляється лише у відновленні порушеного права [21, c. 59].  

В.В. Копейчиков до поняття «охорона прав» включає сукупність 

різноманітних заходів, що спрямовані на попередження порушення прав, 

ліквідацію причин і умов, що сприяють здійсненню порушень прав, а також 

усунення перешкод у реалізації прав [22, c. 187]. А.Н. Завадська визначає 

захист прав як діяльність відповідних органів, яка спрямована на відновлення 

порушених чи оспорюваних (оскаржуваних) суб’єктивних прав та інтересів, 

що охороняються законом [23, c. 222].  

І, резюмуючи вищенаведені думки науковців, на нашу думку, 

необхідно навести погляд С.А. Чернишова, який вважає, що «правова 

охорона як найбільш широке поняття охоплює і правовий захист, який являє 
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собою можливість відновлення порушеного права, а також застосування 

заходів державного примусу до осіб, які посягають на право громадянина» 

[24, c. 367].  Тобто «охорона» і «захист» трудових прав працівників є не лише 

різними поняттями, а й поняттями, які не слід цілком ототожнювати. Тому 

необхідно розуміти їх відмінність та схожість задля визначення особливостей 

охоронних правовідносин у сфері трудового права, винайдення особливостей 

саме цього поняття. 

Таким чином, ми з’ясували, що захист прав працівників не є тотожним 

поняттям до охорони трудових прав. На думку С.І. Ілларіонової,  захист 

трудових прав працівників – це міжгалузевий правовий інститут, що регулює 

сукупність  організаційних, матеріально- та процесуально-правових форм і 

способів забезпечення охорони трудових прав працівників, запобігання їх 

порушенню та поновлення вже порушених [25, c. 601]. З цього випливає, що 

захист порушених прав є окремим призначенням охоронних відносин у сфері 

трудового права, що дає можливість стверджувати – це призначення є 

особливою характеристикою охоронних відносин у сфері трудового права і, 

на нашу думку, має бути закріплене у дефініції цього поняття. На жаль, на 

сьогодні існують значні розбіжності між прописаними у законодавстві 

гарантіями і тими, які діють насправді, тому що чинне трудове законодавство 

України є застарілим з об’єктивних причин: чинний Кодекс законів про 

працю України був прийнятий вже більше сорока років тому, що обумовлює 

його архаїчність та невідповідність сучасним українським реаліям. Цей 

нормативно-правовий акт має численні прогалини, зокрема і в законодавчому 

закріпленні охоронних правовідносин у сфері трудового права: наразі немає 

навіть визначення цих відносин, з цієї причини немає і чіткого розуміння 

явища, яке не має законодавчо закріпленої дефініції. Саме тому змінити  

ситуацію на краще може прийняття якісно нового Трудового кодексу 

України, у якому повинні бути виправлені прогалини Кодексу законів про 

працю України і законодавчо врегульовані сучасні реалії трудових 
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правовідносин – щоб не було такого відриву між законодавчо закріпленими 

нормами та сучасними обставинами. 

Взагалі у правовій доктрині категорії охоронних правовідносин у сфері 

трудового права уже приділялася увага і надавалися дефініції. Однак цих 

позицій небагато. 

У теорії права вказано, що під охоронними правовідносинами 

необхідно розуміти правовідносини, які виникають на основі охоронних 

норм і правопорушень. Вони пов’язані з виникненням і реалізацією 

юридичної відповідальності, яка передбачена санкцією охоронної норми [15, 

с. 351].  

Д.В. Радько охоронні правовідносини розуміє як відносини, які 

виникають на підставі неправомірної поведінки суб’єкта й вимагають від 

держави певних дій, спрямованих на припинення порушення, відновлення 

порушених прав і свобод та застосування до порушника заходів державного 

примусу аж до покарання. Власне, завдяки ним втілюється в життя охоронна 

функція права, яка полягає у встановленні заходів юридичного захисту й 

відповідальності та гарантії їх застосування й виконання [26]. Як бачимо, 

такий підхід надає звужене розуміння змісту досліджуваних правовідносин. 

Охоронні правовідносини значно ширші за своєю правовою природою і їх не 

можна розглядати як такі, що виникають у разі вчинення певного 

правопорушення. Ті ж складові контрольно-наглядові відносини існують без 

приналежності до вчинення правопорушення.  

Насамперед варто відмітити, як характеризують наближені поняття. 

Приміром, Д.В. Кушерець трактує охоронні правовідносини у сфері 

договірного права як суспільно-договірні відносини, обумовлені нормами 

договірного характеру, що виникають на підставі закону, домовленостей між 

сторонами чи уповноваженими ними на це особами і спрямовані на 

забезпечення безперешкодної реалізації учасниками договірних відносин 

своїх законних майнових прав та інтересів шляхом усунення перешкод та 

створення умов для попередження протиправних зазіхань на своє майно та 
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майнові права та можливого їх ефективного захисту у випадку невизнання, 

порушення чи оспорювання [27, с. 203]. Правильною у позиції вченого є 

характеристика спрямованості таких правовідносин, а саме забезпечення 

безперешкодної реалізації учасниками своїх прав та обов’язків.  

Вважається, що охоронні відносини виокремилися в похідні від 

трудових відносини у зв’язку з існуванням кореспондуючих обов’язків – 

додержання дисципліни праці і відповідальність за її порушення. Оскільки в 

межах трудового права особливими видами відповідальності є дисциплінарна 

і матеріальна, то охоронні відносини як такі, що носять суспільний характер, 

можна включити в предмет трудового права [28, с. 162]. 

О.М. Запорожець визначив охоронні відносини в трудовому праві як 

відносини, спрямовані на запобігання та припинення правопорушень у сфері 

застосування найманої праці, на відновлення порушених прав основних 

суб’єктів трудового права та на притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності [29, с. 245]. Науковцем влучно розкрито усі складові 

комплексу охоронних відносин, а саме: запобігання і припинення 

правопорушень, відновлення порушених прав відповідного суб’єкта, а також 

застосування державного примусу до правопорушників. 

С.В. Черноп’ятов тлумачить охоронні трудові правовідносини як 

різновид трудових правовідносин (поряд із регулятивними), які виникають на 

основі охоронних норм трудового права і на підставі передбачених законом 

специфічних юридичних фактів – відхилень у розвитку регулятивних 

трудових відносин – мають своїм змістом права і обов’язки щодо 

застосування і визнання заходів трудо-правового примусу, спрямованих на 

забезпечення нормального розвитку регулятивних трудових правовідносин 

[30, с. 135]. 

Найбільш повне визначення, на нашу думку, надано М.В. Даниловою, 

яка обґрунтувала, що охоронні відносини у трудовому праві – це 

врегульований нормами права стійкий структурований суспільний зв’язок, 

який виникає між відповідними правомочними й зобов’язаними суб’єктами 
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під час реалізації ними своїх суб’єктивних прав, а також виконання 

обов’язків, які є кореспондуючими стосовно один одного, спрямований на 

забезпечення ефективного функціонування регулятивних відносин у 

трудовому праві та який функціонує завдяки силі правового й державного 

примусу [31, с. 72].  

Отже, виходячи з усього вищезазначеного, розкривши основні 

характерні риси й ознаки охоронних правовідносин у сфері трудового права, 

можемо запропонувати таку дефініцію цього виду трудових відносин. 

Охоронні правовідносини у сфері трудового права – це самостійний вид 

трудових правовідносин, основу яких складають охоронні норми, що 

створюють передумови до налагодження і збереження законності у сфері 

праці, недопущення порушень трудових прав, а також відновлення останніх у 

разі їх порушення. 

Це визначення містить ключові ознаки охоронних правовідносин у 

сфері трудового права, а саме:  

1) правова ознака як фундаментальна означає, що охоронні 

правовідносини у сфері трудового права, як будь-які інші, регулюються 

відповідним трудовим законодавством (на міжнародному і національному 

рівнях); 

2) системність, яка полягає в тому, що вона містить у собі комплекс 

окремих взаємопов’язаних та об’єднуючих підсистем: утвердження 

законності у сфері праці, запобігання настанню порушень трудових прав, 

відновлення останніх тощо; 

3) цілеспрямованість, яка характеризує охоронні правовідносини у 

трудовому праві як такі, що мають конкретизовану ціль. Вони потрібні, щоб 

сприяти реалізації трудових прав, забезпечити належні умови у сфері праці, 

виправити відхилення за допомогою трудо-правового примусу; 

4) постійність, яка вказує на те, що охоронні правовідносини у сфері 

трудового права не обмежені конкретним строком (лише окрема складова, 

наприклад, притягнення порушника до відповідальності та відновлення 
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порушеного права може обмежуватись за настання такого порушення 

строком відповідних процедур). Вони є постійно діючими і їх не можна 

скасувати; 

5) утверджувальна ознака, особливістю якої є те, що охоронні трудові 

правовідносини у сфері трудового права покликані забезпечувати реалізацію 

трудових прав сторін та з використанням низки організаційно-правових 

заходів не допускати настання порушень у сфері праці; 

6) вирівнююча ознака, яка характеризується тим, що у разі порушення 

трудового права порушника притягують до відповідальності за неправомірні 

дії згідно з чинним законодавством, а особу, права якої було порушено, 

повертають у попереднє правове становище, що було до моменту зменшення 

чи взагалі позбавлення обсягу її прав. 

Таким чином, можна констатувати, що охоронні відносини у сфері 

трудового права є не лише гарантом реалізації права на відновлення 

порушених норм трудового права суб’єктами трудових відносин, а й 

виступають ключовим елементом механізму реалізації цього права на 

захист і відновлення порушених прав. 

 

 

1.2 Значення, зміст та система охоронних відносин у трудовому праві 

 

Трудове право є важливою частиною вітчизняного права, воно 

повинно виступати в ролі певного важеля розвитку орієнтованої на соціум 

економіки, а також забезпечувати соціальну захищеність трудящих та 

соціальну стабільність у важливій сфері суспільних відносин – трудових 

правовідносинах. Будь-який громадянин України без винятку на певному 

етапі свого життя стає учасником трудових відносин, що зумовлює 

актуальність визначення значення, змісту та системи охоронних 

правовідносин у трудовому праві.  
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Розкриваючи питання значення, змісту та системи охоронних 

відносин у трудовому праві, необхідно зазначити, що цю тему висвітлювали 

у своїх працях такі науковці, як В.Б. Бойко, Б.К. Бегічев, Н.В. Вітрук, 

В.С. Венедіктов, К.Н. Гусов, Я.В. Гайворонська, В.В. Жернаков, Б.Н. 

Мерзін, П.М. Рабінович та інші. Проте, незважаючи на численні 

дослідження у цій сфері, єдиного загальновизнаного наукового підходу 

стосовно визначення значення, змісту та системи охоронних відносин у 

трудовому праві в українській юридичній науці на цей момент немає. 

Значення охоронних правовідносин, по-перше, полягає у забезпеченні 

захисту законних прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин; по-

друге, у забезпеченні законності у сфері трудового права. Ці два 

спрямування є взаємопов’язаними та взаємозалежними. Проте для 

якнайбільш повного та якісного розкриття значення охоронних 

правовідносин у сфері охорони права, на нашу думку, необхідно розглянути 

ці два напрями окремо один від одного, визначити характеристики кожного 

та з’ясувати, яким чином вони формують зміст охоронних правовідносин. 

Забезпечення захисту законних прав та інтересів суб’єктів трудових 

відносин – це ключове спрямування охоронних правовідносин у сфері 

трудового права і на цьому етапі розвитку нашого суспільства має 

непересічне і дуже важливе значення. Проблема полягає в тому, що на 

сьогодні механізм захисту прав та інтересів трудящих є недосконалим. 

Існуюча редакція проекту Трудового кодексу України не вирішує цю 

проблему, тому нормальне функціонування механізму захисту основних 

прав та інтересів працівників є необхідною складовою забезпечення їх 

захищення не лише в теорії, а й на практиці. Незважаючи на те, що 

проблемам забезпечення функціонування дієвого механізму захисту 

трудових прав та інтересів працівників приділено багато уваги в роботах 

юристів, і зараз проблема захисту прав і свобод трудящого є актуальною, 

особливо на теренах сучасної України. Причому в нашій країні існує 

хронічне розходження між теорією, закріпленою як у наукових доктринах, 
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так і у положеннях чинного законодавства, та практикою, згідно з якою 

деякі права працівника, хоч і закріплені формально, але фактично їх дуже 

важко, практично неможливо, реалізувати у буденному житті, особливо 

людям, які далекі від юриспруденції і просто не знають всіх своїх 

гарантованих прав та можливостей. Це є безумовним свідченням того, що в 

Україні сьогодні просто немає дієвого механізму із забезпечення реалізації 

та захисту прав працівників, а той, що існує, більшою мірою формальний. 

Проте для того, щоб виокремити поняття «захист законних прав та 

інтересів працівників», необхідно знати, що виступає своєрідним 

«реалізатором» – містком між теорією та практикою, тобто через що 

реалізується це спрямування охоронних правовідносин. Воно ж реалізується 

через соціально-правовий механізм, який, на думку В.Б. Бойка, являє собою 

«…систему заходів по створенню умов для реалізації прав і свобод людини, 

охорону, захист, відновлення порушених прав, а також формування 

загальної правової культури, яка зараз потребує свого відродження» [32, c. 

156]. 

Виходячи з цього визначення, яке, на нашу думку, цілком відображає 

сутність соціально-правового механізму, необхідно зазначити, що 

забезпечення ефективності його дії на практиці є фактично не лише 

першочерговою необхідністю, а прямим обов’язком держави, яка визнана у 

положеннях Конституції саме як демократична, правова і соціальна держава 

[17, c. 6]. Тобто посадові особи всіх рівнів зобов’язані не лише чітко 

виконувати свої повноваження та діяти в межах своїх обов’язків, а й 

повинні сприяти будь-якому громадянину у здійсненні своїх законних прав 

та інтересів, а в разі їх порушення допомагати у відновленню. Особливо це 

стосується сфери трудових правовідносин, що підкреслює значення 

охоронних відносин у сфері трудового права в цілому і розбудови соціально 

орієнтованої європейської держави. На нашу думку, найголовніше завдання 

в створенні та забезпеченні оптимального механізму забезпечення захисту 

законних прав та інтересів суб’єктів трудових відносин полягає у створенні 
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певного балансу між кожною особою і державою: з одного боку, щоб 

особистість могла без усіляких перешкод розвивати власний індивідуальний 

потенціал, а з іншого – щоб виконувались і визнавались певні державні цілі, 

тобто ті цілі, які об’єднують всіх незалежно від індивідуальних факторів. 

Вищенаведений баланс якраз і закріплюється у законодавчо встановлених 

правах, свободах та обов’язках людини і громадянина, зокрема і в трудових 

також. Виходячи з цього, більшість демократичних, соціальних та правових 

країн базисом свого розвитку визнають права та свободи громадян своєї 

держави, як певний еталон, основу ефективності розвитку суспільства. 

Україна, здобувши незалежність у 1991-му році, змінила курс 

зовнішньої та внутрішньої політики, спрямувавшись до зближення з 

європейським співтовариством та намірами вступити до Європейського 

Союзу, а також почала перехід до ринкової економіки після радянської 

командно-адміністративної. Звичайно, процес цього переходу не може бути 

миттєвим, він є багаторівневим і вимагає послідовної, виваженої та 

направленої на інтереси більшої частини громадян державної політики. 

Проте в умовах постійної зміни урядових кіл та фактичної відсутності 

єдиної політичної стратегії розвитку подібні зміни є досить складними і 

пересічні громадяни стикаються з невідповідністю формально закріплених 

прав буденній реальності. Це обумовлює пріоритетність такого напряму 

державної діяльності, як захист законних прав та свобод людини, зокрема і 

трудових прав: фактично держава передусім зобов’язана створювати умови 

для забезпечення виконання хоча б прямих норм Конституції України, 

таких як право на працю, гарантувати рівні можливості у виборі професії та 

взагалі трудової діяльності тощо. Проте необхідно наголосити на тому, що 

будь-яке законодавчо закріплене право людини і громадянина, якщо воно не 

має дієвого механізму охорони і захисту, втрачає своє значення і стає  

виключно декларативним, яке не має фактичного закріплення. 

Розглядаючи такі поняття, як «охорона» і «захист», не можна не 

зазначити, що серед науковців немає єдиного погляду на це питання, проте, 
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на нашу думку, бачення В.С. Венедиктова є найбільш влучним: науковець 

зазначає, що ці два поняття є різними між собою. Під охороною прав 

прийнято розуміти всю сукупність правового забезпечення тих чи інших 

відносин, тієї чи іншої діяльності, те правове регулювання відносин, які 

складаються в процесі діяльності, починаючи з виникнення цих відносин і 

закінчуючи їх припиненням. Захистом же будь-яких суб’єктивних прав є 

правове забезпечення недоторканості, їх непорушності, а в разі порушення – 

застосування заходів примусового характеру, спрямованих на відновлення 

цих прав [33, c. 9]. Підтвердженням позиції виступає і те, що ці поняття по-

різному визначаються у нормативно-правових актах, виходячи з чого 

науковці у сфері права також їх по-різному трактують. Саме тому, на нашу 

думку, коли розглядається їх співвідношення між собою, особливо у 

контексті трудового права, а саме захисту законних трудових прав та 

інтересів трудящих, необхідно виходити виключно з практичного 

спрямування цього інституту трудового права та необхідності втілення 

дієвого механізму його реалізації.  

Вивчаючи це питання, необхідно звернути увагу, що науковці 

радянських часів зважали на те, що правоохоронна діяльність держави 

пов’язана із застосуванням як засобів відповідальності за вчинене 

правопорушення, так і способів захисту, які не є засобами відповідальності. 

У зв’язку з цим твердженням виокремлюється не лише інститут 

відповідальності, а й інститут, спрямований безпосередньо на охорону 

суспільних відносин, а саме інститут захисту [34, c. 222]. Цю думку поділяє 

і науковець В.В. Жернаков, підкреслюючи, що сьогоднішню ситуацію із 

законодавчим регулюванням захисту законних прав та інтересів трудящих 

слід оцінювати як таку, що безпосередньо відповідає формуванню 

відповідного інституту Загальної частини трудового права [35, c. 22]. 

Резюмуючи вищезазначене, можна стверджувати, що захист прав у 

сфері трудового права визнається фахівцями як передусім усунення 

перешкод у реальному здійсненні чи поновленні у разі порушення цих прав 
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і відшкодування завданої порушенням шкоди. Крім того, держава повинна 

не лише дбати про закріплення цих прав, а й про розроблення, втілення і 

взаємодію між собою правових механізмів втілення і захисту цих прав, бо 

без цього механізму права та свободи не будуть мати для людей жодної 

практичної користі, зважаючи на те, що вони будуть лише декларативними. 

Себто з цього можна зробити висновок, що в поняття саме захисту законних 

прав та інтересів трудящих включається і діяльність відповідних суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві з профілактики і припинення 

порушення трудових прав. Взагалі поняття захисту законних прав та 

інтересів суб’єктів трудових правовідносин можна розглядати у вузькому і 

широкому значеннях.  

У вузькому значенні захист трудових прав означає забезпечення 

трудових прав основних суб’єктів трудових правовідносин, що включає в 

себе профілактику і захист від правопорушень, а також відновлення 

незаконно порушених прав і встановлення трудовим законодавством та 

діями відповідних органів відповідальності роботодавців за порушення 

трудових прав працівників. У широкому значенні під захистом трудових 

прав працівників слід розуміти реалізацію захисної функції трудового 

права, яка зі свого боку визначає захисну функцію держави [4, c. 383]. 

З цього випливає, що виключно за умови якісного та безперебійного 

функціонування механізму забезпечення захисту законних прав та інтересів 

суб’єктів трудових відносин (далі – механізм захисту) можна досягти 

відповідності теорії сучасним реаліям та взаємодії усіх елементів цього 

механізму – щоб забезпечити захист трудових прав та інтересів працівників. 

Очевидно, механізм захисту має як теоретичне, так і практичне значення – 

перше полягає у систематизації нормативних актів, а друге – безпосередньо 

у вияві практичної користі зазначених у правових нормах (теорії) законних 

способів, методів та засобів захисту трудових прав та інтересів суб’єктів 

трудових відносин. Таким чином, можна сказати, що метою механізму 

забезпечення захисту законних прав та інтересів суб’єктів трудових 
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відносин є систематизована та цілеспрямована взаємодія всіх правових 

засобів, способів та методів захисту прав та інтересів працівників, за якої 

якнайкраще забезпечуються правові можливості працівників для захисту 

своїх прав та інтересів. Стосовно методів захисту прав та інтересів, на 

думку В.Ю. Тихонової, основним методом захисту є метод примусу, а 

охорони прав – метод переконання [36, c. 12]. На нашу думку, цей погляд є 

найбільш близьким до реалій, бо охорона прав означає передусім 

превентивне, попереджувальне спрямування, а власне захист передбачає 

відновлення вже порушених прав. Л.І. Пристанський навіть наголошує, що 

держава не тільки проголошує права і свободи громадян, а й бере на себе 

політичний та економічний обов’язок неухильно додержуватись, 

охороняючи силою своєї влади, а у необхідних випадках і захищає їх від 

зазіхань зі сторони тих громадян, посадових осіб та органів, які порушують 

закон [37, c. 12]. Тобто проходить чітке розмежування охорони і захисту 

законних прав та інтересів суб’єктів трудових відносин, причому охорона 

прав громадян починає забезпечуватися вже зі встановленням обов’язків, у 

випадку ж невиконання або неналежного виконання обов’язків виникає 

необхідність приведення в дію механізму захисту. У такому значенні 

«охорона прав» є значно ширшим за поняття захисту, який здійснюється у 

встановленому порядку дозволеними способами чи засобами [38, c. 34]. 

Проте М.В. Вітрук наголошує, що різниця між захистом і охороною 

прав полягає в тому, що охорона права охоплює заходи профілактики, які 

застосовуються після правопорушення: «…такий підхід позитивний в тому 

сенсі, що він спрямований на відокремлення профілактичних заходів від, 

власне, охоронних … в іншому, зміст охорони і захисту прав і свобод 

громадян співпадає» [39, c. 12]. На нашу думку, незважаючи на те, що ця 

позиція була висловлена ще за радянських часів, вона є слушною і зараз, 

враховуючи те, що законодавча база, яка врегульовує це питання, має також 

радянське походження і з огляду на значний масив змін, які були внесені до 

неї за ці роки, по суті залишається такою ж. 
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Отже, резюмуючи вищезазначене, захист законних прав та інтересів 

працівників необхідно розглядати у двох відношеннях: по-перше, як певне 

правове закріплення у нормативно-правових актах, що складає базис 

регулювання у правовій сфері;  по-друге, як забезпечення дієвого механізму 

їх реалізації на базі нормативного закріплення – задля втілення можливості 

дієвого захисту і поновлення в разі порушення цих трудових прав. На думку 

В.М. Скобелкіна, порушення передусім полягає в оскарженні незаконних 

дій адміністрації та розгляді трудових спорів [40, c. 167-168]. Проте, на 

нашу думку, до поновлення в разі порушення трудових прав належить 

тільки оскарження незаконних дій та розгляд трудових спорів у комісіях з 

розгляду трудових спорів, а не в судовому порядку, бо у разі розгляду цих 

справ у суді мають місце процесуально-трудові відносини, які, як правило, 

виникають після трудових відносин. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене саме стосовно захисту 

законних прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин та механізму 

реалізації цього захисту, можна дійти таких висновків:  

1) цей вид охоронних правовідносин у сфері трудового права є одним 

з найважливіших напрямів діяльності держави в особі відповідних суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві, особливо у контексті сучасних 

перетворень та процесу реформування правової бази трудового права в 

цілому;  

2) по-друге, захист і охорона трудових прав та інтересів суб’єктів 

трудових відносин є різними за змістом поняттями. 

Стосовно законності у сфері трудового права як другого з основних 

спрямувань охоронних правовідносин у сфері трудового права необхідно 

зазначити, що, власне, законність – це фундаментальна юридична категорія, 

яка є критерієм правового життя суспільства і громадян. Це комплексне 

політико-правове явище, яке відображає правовий характер організації 

суспільного життя, органічний звʼязок права і влади, права і держави [41]. З 

цього випливає, що поняття законності необхідно розглядати у двох 
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аспектах: по-перше, як загально-правову, фундаментальну юридичну 

категорію, а по-друге, як політико-правове явище у контексті охоронних 

правовідносин у сфері трудового права, яке відображає правовий характер 

організації саме трудових відносин.  

Якщо розглядати законність як безпосередньо принцип поведінки 

суб’єктів трудових відносин, то вона включає в себе декілька складових: 

1) реальна, а не лише декларативно закріплена, можливість 

здійснення суб’єктом трудових відносин власних прав та інтересів – 

безперечно, за умови виконання покладених на нього обов’язків; 

2) наявність дієвих механізмів захисту власних прав у разі їх 

порушення з боку будь-кого і наявність, крім можливості судового захисту, 

альтернативних механізмів, які мають більшу мобільність (наприклад, 

комісія з розгляду трудових спорів). 

Ці складові нерозривно пов’язані між собою, що дає змогу провести 

паралель з першим спрямуванням охоронних відносин, а саме захистом 

законних прав та інтересів суб’єктів трудових відносин: законність 

залежить від механізму її реалізації і так само потребує не лише 

законодавчого забезпечення, а й чіткого закріплення компетенції 

відповідних суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві задля втілення 

на практиці цих приписів. 

Стосовно законності як принципу побудови нормативно-правових 

актів у сфері трудового права в цілому, то цей принцип передбачає також, 

по-перше, ієрархічність системи цих актів, яка включає не лише 

гармонізацію між собою правових актів, а й створення чіткої структури, 

коли підзаконний нормативно-правовий акт створений на виконання, 

деталізацію і реалізацію законів: стисло кажучи, коли між актами однакової 

юридичної сили немає колізій та множинності, які вступають між собою в 

дисонанс. По-друге, передбачає відповідність вищенаведених законних та 

підзаконних нормативно-правових актів Конституції нашої держави, щоб 

законність була ключовим принципом суспільно-політичного устрою та 
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гарантом реалізації закріплених в Конституції норм прямої дії. По-третє, 

виступає логічним висновком з двох попередніх складових закріплення 

точного та неухильного виконання приписів закону та прийнятих 

відповідно до них підзаконних нормативно-правових актів усіма суб’єктами 

трудових відносин зокрема та суб’єктів правовідносин в цілому. З цього 

можна зрозуміти, що законність у широкому значенні – це відповідний 

правовий режим в державі, згідно з яким діяльність державних органів, 

юридичних осіб всіх форм власності та, власне, фізичних осіб здійснюється 

не лише відповідно до вимог закону, а неупереджено та в рівних умовах до 

кожного суб’єкта правовідносин. Для досягнення цієї мети необхідно мати 

взаємопов’язану та взаємозалежну систему законних та підзаконних 

нормативно-правових актів, механізми їх реалізації, причому ці 

нормативно-правові акти повинні відповідати інтересам більшості 

українського суспільства, та однаковість регулювання відносин на 

правовому рівні у всіх сферах життя суспільства на базі принципів 

верховенства права, верховенства закону, демократизму, рівності усіх 

суб’єктів перед законом, а також охорони прав всіх громадян та в цілому 

єдності тлумачення, розуміння і втілення правових норм у життя. 

Але для дотримання законності існує створена державою спеціальна 

система правових засобів – юридичні гарантії законності, які являють собою 

передбачені законом спеціальні засоби впровадження охорони і в разі 

порушення відновлення законності [42, c. 131].  М.В. Цвік підкреслює, що 

«гарантії законності і правопорядку — це сукупність обʼєктивних і 

суб'єктивних умов та спеціальних засобів (заходів), спрямованих на 

забезпечення та охорону (захист) режиму законності і правопорядку» [43, c. 

399]». Саме тому дуже важливо, щоб ці спеціальні засоби були спрямовані 

на захист правового закону, тобто такого закону, який має включати в себе 

п’ять складових:  

1) вираз та закріплення обʼєктивованої у праві міри свободи людей;  
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2) принципи формальної правової рівності і в цілому загальний 

характер справедливості – тобто його вимоги рівною мірою є обов’язковими  

як до громадян, так і до держави;  

3) врахування інтересів тих, хто знаходиться за межами правової 

рівності (люди похилого віку, недієздатні особи, безробітні тощо);  

4) бути необхідною складовою частиною реальних правовідносин, що 

виникають у суспільстві на цьому етапі (у цьому сенсі законодавець не 

створює зміст права, а лише формулює його у нормах, відображаючи тим 

самим обʼєктивні потреби суспільного розвитку);  

5) в цілому являє собою антитезу свавіллю [44, c. 67]. 

Тобто, виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що 

гарантії для забезпечення законності відіграють таке ж значення, що й 

механізм реалізації для законних і підзаконних нормативно-правових актів 

– тобто ці категорії є взаємозалежними та взаємопов’язаними і полягають у 

відповідності закріплених правових засобів (заходів) втілення на практику 

правових норм та захисту як прав та інтересів суб’єктів зокрема, так і 

законності в цілому.  

Беручи ці висновки за основу, можна зазначити, що, власне, значення 

охоронних правовідносин у сфері трудового права полягає у його 

спрямуванні на забезпечення захисту законних прав та інтересів суб’єктів 

трудових правовідносин зокрема та гарантування законності у сфері 

трудового права в цілому. Значення охоронних відносин є дуже важливим 

та комплексним, позаяк, з одного боку, задля забезпечення функціонування 

цього виду відносин необхідна відповідна законодавча база, яка відповідала 

б сучасним реаліям та чітко закріплювала компетенцію посадових осіб 

відповідних державних органів на її втілення (враховуючи публічно-

правовий характер цих відносин), а з іншого – саме цей вид трудових 

відносин є гарантією існування інших відносин у цій сфері, що додатково 

підкреслює його ключову роль та важливість не лише продуманого та 
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гармонійного підходу до створення якісно нових нормативно-правових 

актів, а й врахування специфіки та комплексності цих відносин. 

Виходячи з цього, змістом відносин (як у цілому, так і в цьому 

випадку зокрема) можна назвати певну сукупність суттєвих властивостей, 

які притаманні відображеному у цьому понятті класу предметів [45]. Крім 

того, В.В. Бурега, даючи визначення змісту поняття, підкреслює: «…якщо 

ми хочемо визначити об’єм поняття, ми мусимо відповісти на питання: 

«Скільки таких об’єктів існує?», а якщо хочемо визначити зміст – на 

питання «Яке воно є ?» або «Чим воно є?». 

Виходячи з цього, при розкритті поняття змісту охоронних відносин у 

сфері трудового права необхідно дати відповідь саме на питання, яке воно є 

або чим воно є. З огляду на наведене визначення охоронних відносин, 

базуючись на цьому та визначеному нами значенні охоронних відносин у 

сфері трудового права, можна зробити висновок, що зміст охоронних 

правовідносин у сфері трудового права – це комплекс специфічних 

властивостей, які характерні саме для цього виду суспільних відносин, які 

не лише пов’язані, а й взаємозалежні між собою. До них належать публічно-

правові правовідносини, а саме відносини з приводу нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства та охороною праці, та відносини з 

матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці. 

Ці два види, точніше підвиди, охоронних правовідносин у сфері 

трудового права належать до змісту таких відносин, тому що відповідають 

на питання, якими/чим є ці відносини: тобто через характеристику цих двох 

підвидів показана суть охоронних правовідносин у сфері трудового права як 

комплексного явища: через відносини з приводу нагляду та контролю за 

дотриманням трудового законодавства розкривається публічно-правовий 

характер цих відносин (бо, як зазначено вище, обов’язковими 

суб’єктом/стороною цих відносин є певний державний орган в особі 

відповідних посадових осіб, наділених відповідною компетенцією), через 

відносини з матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у 
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сфері праці відображається взаємозв’язок між вчиненим правопорушенням 

(протиправними діянням/бездіяльністю, що виступає у формі або 

неналежного виконання, або невиконання суб’єктом(ами) своїх обов’язків, 

що спричинило настання негативних матеріальних наслідків у вигляді 

нанесення певної шкоди) та виникненням, власне, охоронних правовідносин 

у сфері трудового права – якщо немає правопорушення, нема підстав і для 

виникнення цього виду трудових відносин. Проте стосовно законодавчого 

врегулювання цього виду відносин є свої нюанси: враховуючи те, що за 

радянських часів у науці трудового права вчення стосовно галузевого 

методу в повному обсязі взагалі не було розроблено і деякі науковці 

виражали сумнів стосовно специфіки методу регулювання (В.Д. Сорокін 

вказував, що для регулювання трудових відносин використовуються лише 

методи, які властиві адміністративному, цивільному і навіть кримінальному 

праву [46, c. 37]), також серед законодавчих актів трудового права значний 

масив становлять нормативні акти часів Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік – на кшталт Кодексу законів про працю України, прийнятого ще 

у 1971-му році, – можна казати про невідповідність певного відсотка 

нормативних актів у сфері трудового права сучасним реаліям. 

Юрисдикційні форми захисту прав та інтересів трудящих можна 

класифікувати на дві основні групи: національні та міжнародні [4, c. 747]. 

Якщо з першою, враховуючи застарілість нормативного регулювання (через 

суд або комісію з врегулювання трудових спорів) та його колізійність, 

виникають розбіжності між правовим закріпленням та існуючими реаліями, 

то з другою (та контрольно-наглядовими відносинами) все більш-менш 

зрозуміло, оскільки вона включає як адміністративні форми (контрольний 

механізм Міжнародної організації праці), так і судові (захист через 

Європейський суд з прав людини). Відносини ж з матеріальної 

відповідальності, сам інститут матеріальної відповідальності в трудовому 

праві мають місце з тих самих часів, коли було визнано право працівника на 

заробітну працю, – навіть більше, у західному законодавстві та судовій 
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практиці зазначається, що «…необхідно обмежити право роботодавця 

зменшувати розмір заробітної плати задля вдоволення своїх претензій та 

потрібно обмежити право працівника відмовитись від визначення заробітної 

плати шляхом укладення договору…» [47, c. 159].  

Норми стосовно матеріальної відповідальності працівника, виходячи з 

цього, були закріплені в Кодексах законів про працю 1922 та 1971 рр. 

(останній з яких є чинним і на сьогодні) саме з метою захисту та охорони 

заробітної плати від ненормованого утримання з боку роботодавця – саме 

тому стаття стосовно цих утримань з заробітної плати має місце в розділі 

«Гарантії та компенсації» чинного Кодексу законів про працю України. У 

радянській науці аналіз саме матеріальної відповідальності починався з 

критеріїв розмежування матеріальної відповідальності працівників від 

майнової відповідальності в цивільному праві – підкреслювалося, що 

матеріальна відповідальність є окремим видом відповідальності [48, c. 418 – 

421]. З цього випливає, що матеріальна відповідальність у сфері трудового 

права не є певним різновидом цивільно-правової майнової відповідальності 

– її особливості обумовлені та закріплені нормами трудового права, серед 

яких можна виокремити, звичайно, суб’єктів відповідальності (працівники, 

«зв’язані» з підприємством, якому було вчинено шкоду), підстави та розмір 

цієї матеріальної відповідальності. Фактично ці відмінності сформулював та 

окреслив кожну П.Р. Стависький. Науковець виокремив основні 

відмінності, характерні виключно для відносин з матеріальної 

відповідальності:  

1) відповідальним за матеріальні збитки згідно з нормами трудового 

права міг бути виключно робітник відповідних 

підприємства/установи/організації;  

2) у трудовому праві при визначенні розміру збитків враховувались 

тільки безпосередні збитки, на відміну від цивільного права;  

3) коли постає питання стягнення певних сум у грошовому еквіваленті 

з винного у нанесенні шкоди, у трудовому праві має місце обмежена 
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матеріальна відповідальність працівника, яка відповідає рівню заробітної 

плати;  

4) також специфічним є порядок стягнення за нанесену шкоду: згідно 

з нормами трудового права дозволяється стягнення за розпорядженням 

другої сторони трудових правовідносин – без дозволу робітника (наприклад, 

вирахування з зарплати певної суми, або позбавлення премії в рахунок 

нанесеної шкоди);  

5) межі матеріальної відповідальності працівника в трудовому праві 

диференційовані залежно від форми вини працівника – обмежена 

матеріальна відповідальність передбачає нанесення шкоди внаслідок 

необережності, а повна допускає як необережність, так і умисел;  

6) у трудовому праві, на відміну від цивільного, загальним правилом 

виступає презумпція невинуватості працівника [49, c. 143-152]. 

Е.А. Кленов та В.Г. Малов зв’язували матеріальну відповідальність з 

покладенням обов’язку повністю або частково відшкодувати завдану шкоду 

– тим самим вони стверджували, що матеріальна відповідальність 

працівників має не лише штрафний, а й відновний характер. Причому 

відповідальність, на думку цих авторів, виникала в межах єдиного 

трудового правовідношення [50, c. 26-29].  

Проте інші науковці заперечували таку думку та наголошували на 

тому, що тут має місце виникнення охоронних відносин у сфері трудового 

права: «правовідносини, які виникли з факту нанесення винної, 

протиправної шкоди є новими відносно, власне, трудових правовідносин» 

[48, c. 70].  

Тобто вже з середини 60-х років радянськими науковцями було 

сформульовано позицію про охоронні відносини у сфері трудового права, а 

також їхні складові – відносини з матеріальної відповідальності та 

контрольно-наглядові відносини. Поступово їхні визначення, особливості та 

зміст змінювалися. Так, наступним кроком для розвитку відносин з 

матеріальної відповідальності було обґрунтування науковцями їх взаємного 
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характеру: тобто не лише матеріальну відповідальність працівників перед 

підприємством, а й підприємства перед працівниками – у випадку 

порушення законних прав та інтересів останніх з боку перших. Першим 

обґрунтував цю думку М.І. Бару у своїй фундаментальній праці стосовно 

регресних зобов’язань у трудовому праві [51, c. 23]. 

Так, В.І. Щербина вже за незалежної України відзначив, що коли мова 

ведеться про охоронні відносини, то серцевиною їхнього змісту потрібно 

вважати правовий примус. Саме правовий, а не державний, оскільки 

акцентується увага на правовій природі взаємостосунків між суб’єктами 

трудових правовідносин після вчинення одним із них правопорушення [52, 

с. 89].  

Незважаючи на сформовану позицію за радянської доби, дещо більш 

розкритою до нещодавніх часів домінувала думка, що охоронні 

правовідносини у трудовому праві не існують, якщо не пов’язані із 

завданням шкоди суб’єкту трудових правовідносин чи застосуванням 

державного примусу. І все ж наука трудового права розвинулась у цьому 

контексті і тепер надано арґументацію щодо більш об’ємного бачення 

досліджуваного правового явища. 

Широке розуміння змісту охоронного правовідношення у трудовому 

праві належним чином обґрунтовано С.Я. Вавженчуком. Науковець 

стверджує, що такий зміст диференціюється залежно від його виду 

(превентивне охоронне трудове правовідношення, захисне трудове 

правовідношення). Змістом охоронного трудового правовідношення, в 

межах якого реалізуються заходи превентивної охорони, буде право на 

превентивну охорону (право управненої особи на визначення системи 

заходів, засобів, способів, порядків, за допомогою яких забезпечується 

реалізація трудового права) та кореспондуючий превентивний охоронний 

обов’язок. Змістом охоронного трудового правовідношення, в межах якого 

реалізуються заходи захисту, будуть право на захист (право управненої 

особи на застосування заходів трудо-правового примусу в тій чи іншій 
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формі) та відповідно охоронний обов’язок відновлюючого характеру 

(обов’язок правопорушника відновити порушене трудове право або правове 

положення потерпілого, усунути явну загрозу порушення трудового права) 

[53, с. 20]. 

Таким чином, резюмуючи все вищенаведене, ми доходимо висновку, 

що змістом охоронних правовідносин у сфері трудового права є 

урегулювання у правовому полі захисту законних прав та інтересів усіх 

суб’єктів трудових відносин, особливо трудящих, а також забезпечення 

існування дієвих механізмів захисту та відновлення прав у разі їх 

порушення. 

У науці існує багато визначень поняття «система», але, на нашу 

думку, найбільш простим і точним є загальне визначення, сформульоване 

Ф.І. Перегудовим та Ф.П. Тарасенком – «система – це … множина 

взаємопов’язаних елементів, відокремлена від середовища та взаємодіє з 

ним як єдине ціле ... засіб досягнення мети; основні властивості системи: 

цілісність, відносна відособленість від оточуючого середовища, наявність 

зв’язків із середовищем, наявність частин та зв’язків між ними 

(структурованість), підпорядкованість всієї організації певній [конкретно 

визначеній] меті» [54, c. 7, 97, 359].  

Виходячи з цього визначення, необхідно зазначити, що до системи 

охоронних правовідносин у сфері трудового права належать: по-перше, 

мета охоронних відносин, по-друге засоби взаємодії охоронних відносин у 

сфері трудового права, по-третє, самі елементи охоронних відносин. Тобто 

основна мета охоронних відносин, як ми визначили у нашому дослідженні, 

полягає у забезпеченні захисту законних прав та інтересів суб’єктів 

трудових відносин зокрема та у забезпеченні законності у сфері трудового 

права в цілому. Це дозволяє нам резюмувати, що мета охоронних відносин 

як відокремленої системи є комплексною, яка складається з двох частин, які 

взаємопов’язані та взаємозалежні між собою: метою охоронних 

правовідносин саме у сфері трудового права є забезпечення захисту прав та 
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інтересів трудящих, який здійснюється через забезпечення дотримання 

трудових прав з погляду чинних правових механізмів та шляхом 

застосування на практиці сукупності заходів законодавчого, організаційного 

та інформаційного характеру, які спрямовані на забезпечення трудових прав 

працівників. Як було визначено вище, у науці взагалі захист прав 

розглядають як універсальну наукову категорію, яка знаходить свою 

реалізацію при застосуванні норм різних галузей права. Таким чином, 

законний захист прав та обов’язків працівників є первинною метою 

існування системи охоронних правовідносин у сфері трудового права. 

Первинною, тому що без досягнення реалізації цієї мети фактично 

неможливим виглядає забезпечення законності у сфері трудового права в 

цілому. Резюмуючи основні положення цього дослідження, необхідно 

зазначити, що законність у сфері трудового права являє собою неухильне 

дотримання всіх нормативно-правових актів усіма суб’єктами трудового 

права. Виходячи з цього, основним правовим засобом забезпечення 

законності у трудовому праві є саме охоронні правовідносини, що є ще 

однією характерною рисою цього виду трудових відносин, позаяк 

підкреслює їхні непересічне значення та роль серед інших видів трудових 

відносин. 

Отже, основною метою системи охоронних відносин у сфері 

трудового права є, по-перше, забезпечення захисту основних прав і свобод 

суб’єктів трудових відносин і, по-друге, забезпечення дотримання 

законності у сфері трудового права в цілому. 

На основі вищевикладеного ми дійшли висновку, що забезпечення 

законності можливе лише через забезпечення дієвих на практиці механізмів 

захисту законних прав та свобод працівників. Тобто від 

виконання/невиконання цієї основної комплексної мети системи охоронних 

відносин прямо залежить ефективність застосування охоронних норм у 

сфері трудового права. 
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Отже, система охоронних відносин у трудовому праві є особливо 

актуальною в нинішніх умовах інтенсивної євроінтеграції України, адже 

нині так і не був сформований належний дієвий механізм із забезпечення 

реалізації та захисту трудових прав, а той, що існує, більшою мірою 

формальний і не виправдовує потреб різних суб’єктів охоронних 

правовідносин. 

 

 

1.3 Завдання і функції охоронних відносин у трудовому праві 

 

Розглядаючи завдання трудових відносин, необхідно підкреслити, що 

вони являють собою досить складну структуру та у певних ситуаціях мають 

внутрішні протиріччя: йдеться про конфлікт інтересів роботодавців та 

працівників. Проте як роботодавці, так і працівники незалежно від їхніх 

взаємовідносин між собою зацікавлені не лише в стабільності, а й у 

врівноваженості трудових відносин, що продиктовано цілим комплексом 

причин, головна з яких полягає в тому, що роботодавці та працівники 

взаємозалежні одні від одних, хоча мають переважно абсолютно різні 

інтереси: якщо працівник зацікавлений у збільшенні заробітної плати та 

покращенні умов праці і, звичайно, зменшенні кількості годин робочого 

часу та збільшенні періоду щорічної відпустки, то роботодавці – у 

зменшенні витрат на виробництво, збільшенні власних прибутків та 

постійному зростанні саме продуктивності праці. На нашу думку, з цього 

приводу дуже влучно висловився Р.З. Лівшиць, який наголосив на тому, що 

«…інтереси роботодавців складають виробничу сторону трудових відносин, 

інтереси ж працівника – їх соціальну сторону. Протиріччя виробничого та 

соціального елементів – неминуче протиріччя, бо воно закладене в природі 

трудових відносин, його генетичному коді…» [55, c. 6].  

Необхідно зазначити, що тему завдань і функцій охоронних відносин 

висвітлювали у своїх працях такі науковці, як С.С. Алексєєв, В.В. Галунько, 
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О.В. Дзера, О.В. Зайчук, О.Б. Моргулець, С.А. Муромцев, Н.М. Оніщенко,  

Л.С. Таль,  Л.С. Явич та інші. Проте, незважаючи на численні дослідження у 

цій сфері, єдиного загальновизнаного наукового підходу стосовно завдань 

та функцій охоронних відносин саме у трудовому праві немає. 

З цього випливають одразу дві тісно пов’язані між собою характерні 

особливості трудових відносин в цілому та охоронних відносин у сфері 

трудового права зокрема: їхні соціальне та економічне завдання, а також 

тісний взаємозв’язок між ними. Ми дійшли цього умовиводу не лише 

шляхом аналізу Р.З. Лівшиця, а також використовуючи правила формальної 

логіки: по-перше, зацікавленість будь-якого працівника зокрема та 

трудового колективу в цілому у підвищенні заробітної плати, покращенні 

умов праці, зменшенні годин робочого часу та взагалі збільшенні часу на 

відпочинок є цілком природними. Ще відомий американський психолог, 

засновник гуманістичної психології Абрагам Маслоу у 1943-му році 

сформулював ієрархічну систему потреб людини, у якій на першому щаблі 

розташував фізіологічні потреби, які необхідні для виживання, до яких 

науковець відніс, зокрема, і потребу у захисті, у тому числі на робочому 

місці, що би гарантувало безпеку праці та гарантоване винагородження за 

працю. На другому щаблі розташована потреба в безпеці, тобто впевненість 

у тому, що фізіологічні потреби будуть задовольнятися в майбутньому 

(себто серед інших можна виділити впевненість у стабільності та надійності 

роботи, віру в забезпечення свого майбутнього через реалізацію саме на 

цьому робочому місці). Необхідно зазначити, що згідно з теорією А. Маслоу 

перші дві групи потреб є первинними (вимагають першочергового 

задоволення), що підкреслює завдання їх задоволення, зокрема і в трудовій 

сфері. Абрагам Маслоу був не лише «першопрохідцем» у сфері мотивації 

людей, за 20 років праці у клініці він сформулював цю теорію людської 

мотивації, яка вже протягом 70 років залишається актуальною та визнаною 

у всьому світі [56].  Виходячи з цього, соціальне завдання трудових 

відносин в цілому і зокрема охоронних у цій сфері є непересічним: по-
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перше, від забезпечення фізіологічних потреб та потреб у безпеці кожної 

людини залежить якість життя окремо взятого соціуму, по-друге, без 

задоволення цих потреб суспільство буде дестабілізоване  та не в змозі 

нормально розвиватися і, по-третє, потреби більш високих щаблів 

(безпосередньо соціальні потреби, потреби у повазі та у самореалізації 

відповідно) не будуть задоволені, що може обумовити цілковиту деградацію 

такого суспільства. Крім того, виходячи з визначення охоронних 

правовідносин, яке ми сформулювали у першому підрозділі, а саме в 

частині про їхній публічно-правовий характер та спрямування на 

забезпечення захисту законних прав та інтересів у сфері трудового права, 

можна сказати про особливе регулювання з боку держави цих відносин та 

ключове завдання у ролі гаранта забезпечення законності у трудових 

відносинах. 

Тобто соціальне завдання охоронних відносин у сфері трудового 

права фактично підтверджується теорією мотивації А. Маслоу та 

спрямуванням охоронних відносин в цілому, проте їхній взаємозв’язок з 

економічним завданням є також непересічним,  виходячи з того, що 

інтереси роботодавців складають виробничу сторону трудових відносин, 

вони зацікавлені не лише у зростанні продуктивності праці, зменшенні 

витрат на виробництво та врешті-решт збільшенні власних прибутків, а й у 

зменшенні кількості виробничого персоналу (якістю замінити кількість). 

Тобто підвищення продуктивності праці, втілення у виробництво нових 

технологій дійсно зменшують витрати на виробництво і, як наслідок, 

збільшують прибутки роботодавця, але йдуть у розріз з інтересами 

працівників, оскільки в разі автоматизації виробництва кількісні потреби 

працівників органічно переходять у якісні: коли ж ставляться серйозні 

вимоги до кваліфікації, то збільшується і заробітна плата. Тобто виробничі 

потреби роботодавця фактично відповідають інтересам суспільства, бо 

внаслідок втілення результатів науково-технічного прогресу у виробничу 

сферу в цілому (цей процес має місце у всіх галузях промисловості та 
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народного господарства) в абсолютної більшості суспільства виникає 

потреба у підвищенні рівня кваліфікації та взагалі отриманні нових знань, 

які корисні подвійно: новий масив знань може суттєво вплинути на 

особисту цінність людини на роботі як висококваліфікованого працівника 

(чим задовольняються вищі щаблі теорії мотивації Маслоу); як логічний 

наслідок першого збільшується заробітна плата; у масовому відношенні 

через такі прогресивні зміни суспільство стрімко розвивається.  

Проте, якщо соціальні потреби працівників та виробничі потреби 

роботодавців неврівноважені між собою, така диспропорція може викликати 

не лише соціальну нестабільність у суспільстві, а й економічний занепад 

країни як окремого політико-територіального утворення. Це підкреслює 

соціальне та економічне завдання охоронних відносин у сфері трудового 

права і, крім того, необхідність побудови дієвого правового механізму їх 

втілення, основне призначення якого, на нашу думку, полягає саме у 

спрямованості нормативно-правової бази, покликаної врегулювати 

відносини між роботодавцями, з одного боку, та працівниками – з іншого. 

Не лише задля закріплення консенсусу між ними, а й для забезпечення 

якісного економічного прогресу країни в цілому, якщо нормативно-правова 

база не передбачає механізму реалізації захисту законних прав та інтересів 

трудящих. Проект Трудового кодексу України, в редакції від 02.04.2012, є 

незбалансованим і здебільшого відстоює інтереси не пересічних найманих 

працівників, а саме роботодавців, що фактично порушує конституційний 

принцип, закріплений у частині третій статті 22 Конституції України, – при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод [17]. 

Наприклад, у частині третій статті 143 Трудового кодексу України 

встановлюється, що «максимальна тривалість щоденної роботи за 

підсумованим обліком робочого часу не повинна перевищувати 12 годин», і 

у частині четвертій цієї ж статті – «максимальна тривалість роботи 

протягом тижня за підсумованим обліком робочого часу не повинна 
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перевищувати 48 годин» [57]. Тоді як чинний Кодекс законів про працю 

України передбачає, що нормальна тривалість робочого часу не може 

перевищувати 40 годин на тиждень (частина перша статті 50). Робота понад 

встановлену тривалість визнається понадурочною (частина перша статті 62) 

і оплачується в подвійному розмірі (частина перша статті 106). 

Підсумований облік робочого часу тривалістю більше 8 годин може бути 

встановлено лише за погодженням з профспілкою (стаття 61). Крім того, у 

проекті Трудового кодексу спрощується процедура звільнення працівника, 

відбувається звуження прав профспілок (зокрема, з проекту Трудового 

кодексу повністю вилучено розділ XVI теперішнього Кодексу законів про 

працю України «Гарантії діяльності професійних спілок щодо захисту 

трудових та соціально-економічних прав працівників»). Найбільш 

характерною рисою нового Трудового кодексу є запровадження певною 

мірою дискримінаційної категорії працівників «суб’єкти малого 

підприємництва» (до 20 осіб), на яких поширюються особливі умови 

регулювання, водночас чинне законодавство про працю не передбачає 

жодних винятків з правил регулювання праці. 

Для того щоб зрозуміти завдання охоронних правовідносин у сфері 

трудового права, слід перш за все з’ясувати завдання трудових відносин в 

цілому – шляхом виокремлення та окреслення базисних понять цих 

відносин: як приклад, у кримінальному праві ключовими поняттями є 

злочин і кара, у цивільному – власність та зобов’язання. Щодо трудового 

права та трудових відносин ключовими поняттями можна виокремити 

єдність та протиріччя праці та капіталу як факторів суспільного 

виробництва – ця сутність була окреслена вченими-економістами ще на 

межі 18-19 ст. Так, Адам Сміт рішуче виступав за заборону видачі 

заробітної плати робітникам товаром замість грошей, був постійним та 

послідовним у встановленні максимального розміру заробітної плати і, крім 

цього, виступав за дозвіл «економічних страйків». Все вищенаведене було 

обґрунтоване тим, що він аргументовано вважав, що його підготовка 
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виявиться прерогативою роботодавців, і воно буде ще гірше, ніж дія 

саморегуляторів ринкової економіки, так званої ним «невидимої руки 

ринку». Адам Сміт вказував, що роботодавець переслідує власні корисні 

мотиви, але «невидимою рукою» спрямовується до мети, яка спочатку 

взагалі ніяким чином не мала відношення до його намірів [58, c. 66-78, 331-

332]. Можна припустити, що серед зазначених науковцями намірів могло 

бути і збільшення заробітної плати зокрема та підвищення добробуту 

працівників в цілому. Тобто А. Сміт підкреслив взаємозв’язок між 

соціальним та виробничим призначенням трудових відносин в його часі та в 

майбутньому. Взагалі економічне призначення трудового права, на нашу 

думку, найбільш точно визначив Л.С. Таль, зазначивши, що матеріальні та 

економічні інтереси суспільства наполегливо й невідворотно потребували 

втручання з боку законодавця та контролю держави за станом працівників 

[47, c. 14].  

Соціальне ж завдання трудових відносин та їх якісного законодавчого 

врегулювання було очевидним для економістів та політиків ще у 19-му 

столітті. На території тодішньої  Російської імперії, до складу якої на той 

час входила більша частина сучасних українських земель, першим таку 

позицію, де основним методом вирішення соціальних конфліктів було 

забезпечення добробуту працівників, підтримав В.Г. Яроцький, який як 

завдання виробничого законодавства в цілому виокремив захист інтересів 

працівників [59, c. 326-327]. 

Та й узагалі, на початку 20-го століття (до 1917 р.) серед більшості 

юристів, як учених, так і практиків, переважала думка, що законодавство 

передусім повинно бути спрямоване на захист найбільш слабкої в 

економічному відношенні верстви населення, що було у повному обсязі 

втілено і в трудовому праві. Особливо ці тенденції посилились після 

революції 1905-1907 рр. в Російській імперії, після прийняття Жовтневого 

маніфесту щодо вдосконалення державного устрою (30 жовтня 1905 р.), у 

якому, зокрема, закріплювались права спілок і ключові основи правового 
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устрою [3, c. 3], основна мета якого полягає в забезпеченні та захисті 

інтересів суспільства в цілому, а не лише окремих його верств. Крім того, 

вчення про соціальне призначення трудового права та трудових відносин 

виникло під впливом соціальної доктрини християнства. Значну роль у 

формулюванні ставлення населення до праці та трудової етики, зокрема, 

відіграла Реформація. Цей процес відображений у класичній праці М. 

Вебера «Протестантська етика і дух капіталізму» [60]. Саме в межах 

православного християнського вчення і було сформовано нормативно-

етичне визначення цінності праці і, крім цього, вивчено інші аспекти 

мотивації трудової діяльності. Але серед усіх християнських конфесій 

найбільший розвиток соціальне вчення отримало в офіційної Римо-

католицької церкви, для якої найбільш авторитетними джерелами 

вважаються соціальні енцикліки Папи Римського [61, с. 81]. 

Аналізуючи католицьку доктрину і на основі глибокого аналізу 

вищезгаданих соціальних папських енциклік, економіст О. Цвиденек-

Зюденгорст виокремив такі складові державного впливу на регулювання 

відносин працівника та роботодавця: а) досягнення загального добробуту й 

справедливості; б) сприяння участі працівників у розподілі прибутків 

підприємства/установи/організації; в) встановлення мінімального рівня 

заробітної плати; г) заперечення товарного характеру праці (за що й боровся 

Адам Сміт) – у забороні видачі заробітної плати натурою, себто товарами 

тощо; д) законодавчо закріплений захист особистості працівника [62, с. 

232]. 

Виходячи із зазначених вище п’яти пунктів, цілком обґрунтованою 

вимогою до держави є вимога закріплення договору особистого найму в 

правових рамах [62, c. 149-173]. Другий аспект серед зазначених вище 

складових державного впливу на регулювання відносин між працівниками 

та роботодавцями був зазначений також в енцикліці 1931 року 

«Quadragesimo Anno», в якій була обґрунтована концепція участі, зокрема, 

працівників у прибутку підприємства, згідно з викладеними у ній 
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положеннями в інтересах власників капіталу (роботодавців) та працівників 

вдатися до залучення всіх рядових працівників у власності підприємства. До 

речі, в цій же енцикліці вперше був використаний термін «субсидіарність», 

який означав «допомога». Фактично тут уже можна говорити про таке 

поняття, як «солідарність», яке не було тотожним поняттю «милосердя», що 

поєднувалося з приниженням гідності людини або обмеженням її прав. Крім 

того, в енцикліці Папи Римського Іоанна ХХІІІ «Маtег еt Мaqistга» (1961 р.) 

прямо заперечується відведення рядовим працівникам ролі «мовчазних 

виконавців» [63, c. 20-22]. 

Таким чином, наразі католицька церква цілком визнає солідарність 

працівників та їхню боротьбу за соціальну справедливість як логічну 

відповідь на ті антисоціальні умови найманих працівників, які і на сьогодні 

повністю не подолані і продовжують існувати в економічно відсталих 

країнах, де невелика частина суспільства (приблизно до 5 %) володіє 

засобами виробництва і є споживачем прибутків підприємства, а інша 

частина, абсолютна більшість, перебуває за межею бідності – тобто має 

місце радикальна диспропорція у суспільстві. 

Проте християнська солідарність базується не на пошуку ворогів 

серед великих капіталістів, власників засобів виробництва тощо і не на 

боротьбі одних проти інших, а на спільних діях з вирішення спільних задач. 

Виходячи з того, що наймана праця та капітал доповнюють один одного, 

саме солідарність між працівниками та роботодавцями є найважливішою 

умовою прогресивного соціально-економічного розвитку [64, c. 122]. 

Стосовно впливу християнства на трудові відносини у Російській 

імперії можна зазначити, що до початку 20-го століття саме релігійні 

аспекти трудової мотивації та підприємницької діяльності мали місце у 

багатьох випадках. Так, купці та промисловці переважно були 

старообрядцями, і з цього приводу дуже влучно висловився шведський 

юрист Є. Аннерс: «…історія ділового світу Росії з самого початку показує, 

що виключно партнерські відносини підприємства і держави ведуть до 
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стабілізації народного господарства, формування якісно нового 

економічного середовища, яке здатне адекватно сприймати ринкові 

інститути. Проте у той же час національні особливості, зокрема питання 

віросповідання, вже протягом багатьох століть створювали особливу 

традицію ділового поводження, яка допомагає зберегти та примножити 

властиві країні види та форми підприємницької діяльності» [64, c. 123]. 

Проте в цілому ми можемо вести мову лише про опосередкований вплив 

вищезазначених соціальних доктрин християнських конфесій на 

становлення і розвиток трудових відносин зокрема та трудового права в 

цілому. 

Стосовно соціального завдання трудового права необхідно зазначити, 

що ще на початку 20-го століття відомий німецький юрист Г. Зінцгеймер 

один з перших, хоча й на рівні концепції, проголосив основним завданням 

трудового права пошук та закріплення компромісу між інтересами 

робітників та роботодавців. Він наполягав, що основну увагу слід приділяти 

тим аспектам, які згуртовують, а не роз’єднують їхні інтереси, що, на нашу 

думку, є досить слушною думкою, враховуючи те, що інтереси працівників 

та роботодавців були досить різними. Тому можна стверджувати, що саме у 

знаходженні та закріпленні компромісу між працівниками та роботодавцями 

і полягає основне соціальне завдання трудового права. Стосовно охоронних 

відносин у сфері трудового права їхнє соціальне завдання полягає у гарантії 

захисту цих соціальних прав та інтересів суб’єктів трудових відносин. 

Г. Зінцгеймер до того ж підкреслював, що повинні в обов’язковому порядку 

зберігатися гарантії робітникам, у тому числі закріплення максимальної 

тривалості робочого дня та розмір мінімальної заробітної плати. 

Характерно, що науковець додержувався цілком сучасної термінології – не 

протиставляючи соціальне та економічне завдання трудового(их) 

права/відносин [65, с. 36-48]. Дійсно, працівники, як і роботодавці, 

передусім зацікавлені у прибутковій роботі власних 

підприємства/установи/організації, а також у впровадженні нових 
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технологій та взагалі плодів науково-технічного прогресу у виробництво: 

врешті-решт від цього залежить рівень їхньої власної заробітної плати та 

збільшення витрат на якісне покращення умов їхньої праці. Зі свого боку 

роботодавець також зацікавлений у дієвих заходах з охорони праці та 

високому рівні заробітної плати, позаяк це буде автоматично сприяти 

зменшенню травматизму та рівня захворюваності серед працівників і, як 

наслідок, запобігатиме можливим страйкам та будь-яким акціям протесту. 

Цілком природно, що зменшення травматизму, захворюваності та кількості 

акцій протесту буде впливати на продуктивність праці і призведе до 

збільшення прибутку окремо взятого підприємства, в чому і полягає мета 

роботодавців та працівників – збільшення прибутків. Крім того, втілення 

нових технологій впливає на зменшення травматизму і захворюваності,  

тобто шкідливий вплив виробничих факторів на здоров’я трудящих 

зменшується. 

З цього виходить, що, незважаючи на різкий контраст комплексу цілей 

працівників та роботодавців, досягнення компромісу між ними та його 

правова фіксація можливі не лише в теорії, а й на практиці, що доводить 

твердження про необхідність якісної реформації нормативно-правової бази 

трудового права задля приведення її до стану відповідності сучасним 

реаліям. За таких обставин роль охоронних відносин у сфері трудового 

права зростає, бо якщо норми трудового права на правовому рівні 

встановлюють «правила гри» між суб’єктами трудових відносин, 

відхилення яких у гіршу сторону неможливе, охоронні відносини, що 

випливає навіть з їхньої назви, спрямовані на гарантії виконання 

прописаних норм, у чому проявляється їхнє непересічне завдання для 

закріплення законності у сфері трудового права в цілому. На нашу думку, 

тут цілком доречно згадати слова відомого російського юриста С.А. 

Муромцева: «…певний предмет має властивості, які протилежні 

властивостям іншого протилежного предмета. Але не існує різкої межі між 

цими протилежностями – зменшуючись поступово, одна властивість 
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переходить в іншу, протилежну йому…» [66, c. 143]. Інакше кажучи, 

інтереси основних сторін трудових відносин, залишаючись протизначними, 

не лише перетинаються між собою, а й можуть співпадати. Крім того, іноді 

ці інтереси дуже складно, майже неможливо розділити. Як підкреслює Л.С. 

Явич: «… у реальному житті матеріальні та вольові відносини тісно 

переплітаються… є конкретні відносини подвійної природи, і лише сила 

теоретичної абстракції дозволяє виокремити їхні економічну та ідеологічну 

сторони…» [67, c. 16]. Виходячи з цього, у трудових відносинах має місце 

саме таке складно заплутане переплетіння ідеологічних інтересів та 

матеріальних можливостей його учасників. До того ж, як правило, 

роботодавець відстоює свої інтереси не особисто, а через управлінців 

вищого або середнього ступеня, тобто через тих самих найманих 

працівників. 

Тобто соціальність трудового права реалізується через досягнення 

класового миру, не інакше. Виходячи з цього, протиріччя між 

роботодавцями та працівниками, які вже давно склалося історично, 

неможна абсолютизувати і наголошувати, що дисбаланс природний, 

обумовлений різницею інтересів та кінцевої мети, бо така думка веде до 

занепаду. Проте не можна приймати й думки радикальних лібералів, які 

взагалі відкидають можливість зіткнення інтересів працівників та 

роботодавців. Так, Ф.А. Гаєк, нобелівський лауреат з економіки (1974 р.),  

писав, що «…саме завдяки діяльності власників капіталу пролетаріат зміг 

вижити та кількісно збільшитися, в якомусь відношенні він навіть 

створений нею [діяльністю]. Власники капіталу зробили можливим 

розгорнутий порядок людської взаємодії…» [68, c. 192]. З таким же успіхом 

можна стверджувати, що саме пролетаріат створив капітал та клас 

капіталістів. Насправді ситуація була значно складніша і комплексніша, що 

не дозволяє погодитися з позиціями радикальних лібералів в абсолютному 

відкиданні суспільних інтересів. Ф.А. Гаєк у своїй останній роботі «Згубна 

самодіяльність» (1992 р.) вказав, що «…вживання терміна «соціальний» 
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стає тим самим, що й заклик до «розподільної справедливості»… [68, c. 

203]. На нашу думку, це зовсім не так, бо соціальне призначення трудового 

права в цілому та трудових відносин зокрема являє собою не «поділ 

порівну», а створення якісно кращих можливостей для розкриття творчих і 

трудових потенціалів всіх суб’єктів трудових відносин: роботодавців та 

працівників. Перших – в умінні втілювати власні інтереси без виклику 

масового супротиву з боку працівників, а других – у здатності відстоювати 

свої інтереси, виконувати свої обов’язки та в цілому розуміти 

взаємозалежність і взаємопов’язаність з роботодавцями. 

При цьому покращення стану трудящих не може поєднуватися з 

деградацією чи взагалі деструкцією виробництва, без розвитку якого ні про 

яке покращення умов працівників навіть не може йти і мови. Відомий 

американський юрист  Л. Фрідмен, наголошує на тому, що право в цілому – 

це «державний соціальний контроль» і навіть «засіб збереження соціуму». 

Особливо характерно, що найбільш влучним відображенням цих тверджень 

є якраз правове закріплення відносин між робітниками та роботодавцями 

[69, c. 8-9, 22-23].   

Тобто, виходячи з усього вищезазначеного, можна резюмувати, що 

охоронні відносини у сфері трудового права мають соціальне, матеріальне 

та економічне завдання:  

1) перше проявляється у тому, що через трудові відносини 

розвивається суспільство, від якості та спрямованості правового 

регулювання яких залежить рівень прогресу/деградації суспільства в 

цілому;  

2) друге – у тому, що через трудові відносини задовольняються 

матеріальні потреби, а в разі їх порушення мають місце охоронні відносини 

– для захисту тих же законних матеріальних інтересів всіх учасників 

(суб’єктів) трудових відносин;  
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3) третє ж – у залежності відносин між різними соціальними класами 

від спрямування, якості та дієвості регулювання трудових відносин в цілому 

та охоронних відносин зокрема. 

Коли ж ідеться саме про функції охоронних відносин у сфері 

трудового права, перш за все необхідно зосередитись на дефініції цих 

понять. Серед усіх можна виділити положення про те, що функції права – це 

основний напрям впливу права на свідомість та поведінку суб’єктів 

суспільних відносин з метою розв’язання визначених у законодавстві 

конкретних завдань [70, c. 70]. Необхідно зазначити, що це визначення не є 

єдиним, в юридичній літературі досить багато уваги приділялось саме 

питанню визначення функцій права. Саме тому серед науковців немає 

єдиного визначення функцій права. Так, О.В. Дзера пише, що «…функції 

права – це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку суб’єктів 

суспільних відносин з метою розв’язання визначених у законодавстві 

конкретних завдань. Соціальне призначення права, а отже, і його основна 

функція полягає в тому, що воно є нормативним і загальнообов’язковим 

засобом врегулювання суспільних відносин…» [71, c. 445]. О.В. Зайчук 

стверджує, що функція права – це прояв його іманентних, специфічних 

якостей… у функції акумулюються якості права, що випливають з його 

якісної самостійності як соціального феномена [72, c. 325, 317].  

О.Ф. Скакун пише, що «…функції права – це основні напрямки 

правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування… 

«функціонування права» означає дію права в житті суспільства, втілення 

його функцій в суспільних відносинах…» [73, c. 226, 227]. В.В. Копєйчиков 

зі свого боку аналізує поняття функції права через соціальне призначення 

права, тобто через місце і роль у системі правового регулювання соціальної 

сфери. Виходячи з цього, на його думку, функції права – це основні 

напрями впливу права на суспільні відносини. Функції права поділяються 

на соціальні і спеціально-юридичні [74, c. 110]. Проте нас задля надання 

визначення функцій охоронних правовідносин у сфері трудового права 
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цікавить найбільше саме зміст функції права, який найґрунтовніше розкрив 

В.В. Галунько. На думку вченого, функції права – це основні напрями його 

впливу на людину, на суспільство, на суспільні відносини, які 

характеризуються такими ознаками: 

1) функція права випливає з його сутності та визначається 

призначенням права в суспільстві; 

2) функція права – це напрям його впливу на суспільні відносини, 

без якого суспільство обійтися не може; 

3) функція виражає найбільші істотні, головні риси права і 

спрямована на здійснення корінних завдань правового регулювання; 

4) сталість як необхідна ознака функції характеризує стабільність, 

безперервність, тривалість її дії [75, с. 113].  

Таким чином, підсумовуючи усі вищенаведені думки науковців, ми 

можемо резюмувати, що функція права – це основний напрям 

безпосереднього впливу на особу, соціум та відносини в ньому, який 

виражає найбільш важливі, головні риси права і спрямований на здійснення 

ключових завдань правового регулювання. 

Беручи це визначення за основу та враховуючи відсутність у доктрині 

підходів щодо тлумачення такої категорії, під функціями охоронних 

правовідносин у сфері трудового права слід розуміти основні напрями 

правового впливу на суб’єктів охоронних правовідносин у сфері трудового 

права з метою реалізації призначення охоронних правовідносин у цій царині 

і законодавства, яке врегульовує зазначену сферу суспільних відносин. 

На нашу думку, доцільним є розгляд окремо функцій контрольно-

наглядових відносин та відносин з матеріальної відповідальності як 

складових охоронних відносин у трудовому праві відповідно задля 

подальшого резюмування та визначення функцій охоронних відносин в 

цілому. 

Отже, відносини з приводу нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства та охороною праці покликані виявляти та 
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припиняти правопорушення у сфері охорони праці та трудових відносинах в 

цілому. Враховуючи їхнє призначення, можна зробити висновок, що вони 

також виступають певною мірою запобіжним заходом для дотримання 

суб’єктами трудових відносин своїх обов’язків, встановлених і закріплених 

нормами законів та підзаконних нормативно-правових актів, що зі свого 

боку дозволяє стверджувати, що вони виконують превентивну функцію 

(спрямовані на попередження) та запобіжну функцію (запобігають 

порушенню трудових відносин і спрямовані на припинення цих порушень). 

Тепер окремо про кожну з них. 

Запобіжна функція відносин з приводу нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства та охороною праці здійснюється 

через оперативне виявлення порушення встановлених приписів певним 

суб’єктом трудових відносин та негайне винесення відповідною посадовою 

особою, яка відповідно до законодавства має повноваження у цій сфері, 

відповідного акта встановленої законом форми про нагальне усунення 

такого порушення. Крім цього, виявлення правопорушення тягне за собою 

проведення певного розслідування уповноваженими на те особами і, як 

наслідок, притягнення до відповідальності винної особи, яка це 

правопорушення допустила. Відповідальність, до якої може притягуватись 

винна особа, може бути таких видів: адміністративна, дисциплінарна або 

кримінальна. Оскільки ці види юридичної відповідальності містять у собі 

певний елемент кари (себто покарання – винесення догани, звільнення з 

посади тощо), це дозволяє виокремити ще одну функцію відносин з приводу 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та охороною 

праці –  карну функцію. 

Стосовно відносин з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці, то вони перш за все існують задля матеріального 

відшкодування вчиненої правопорушенням шкоди. Тобто вони спрямовані 

на відновлення порушеного права, що дозволяє виокремити таку функцію 

цих відносин, як правовідновлююча, яка по суті є основною функцією 
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відносин з матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у сфері 

праці. 

Проте через встановлену функцію можна виокремити ще одну 

функцію відносин з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці – знову ж карну функцію. Таке виокремлення є 

цілком логічним, бо відшкодування нанесеної вчиненими протиправними 

діями матеріальної шкоди саме за рахунок винної особи містить у собі 

ознаку покарання, тобто покарання винної особи за вчинене 

правопорушення шляхом стягнення з неї відповідних матеріальних благ для 

відшкодування негативних наслідків скоєного цією особою 

правопорушення. 

Отже, до функцій відносин з приводу нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства та охороною праці можна віднести 

такі: а) превентивна функція; б) запобіжна функція; в) карна функція. 

До функцій відносин з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці можна віднести: а) правовідновлюючу; б) карну. 

Стосовно виникнення цих двох видів відносин необхідно звернути 

увагу на відмінності: по-перше, відносини з приводу нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства та охороною праці безперервно 

супроводжують організацію праці та трудові відносини в цілому, що 

встановлено приписами законів. Це дозволяє стверджувати, що запобігти їх 

виникненню неможливо. По-друге, відносини з матеріальної 

відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці та умови їх 

виникнення можуть бути окремо встановлені за угодою сторін (наприклад, 

у положеннях трудового договору). Ці два види відносин нерозривно 

пов’язані між собою, бо функціонально одна одну доповнюють – суб’єкти 

трудових відносин знають про можливість виникнення відносин стосовно 

матеріальної відповідальності, самостійно роблять все можливе, щоб не 

допустити будь-яких правопорушень, які виступають підставою для 

виникнення охоронних відносин у трудовому праві. Це дозволяє 
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стверджувати, що відносини з матеріальної відповідальності роботодавців і 

працівників у сфері праці також виконують превентивну функцію. 

Тобто можна виокремити дві ідентичні функції, які характерні для 

обох видів охоронних відносин у трудовому праві, – це превентивна і карна 

функції. 

Стосовно відмінних функцій, а саме правовідновлюючої та 

запобіжної, то за своїм значенням вони є не ідентичними, як попередні, але 

досить близькими. Наприклад, якщо виявляється певне правопорушення у 

сфері трудових відносин з боку роботодавця, то відповідні посадові особи 

виносять рішення про негайне усунення цього порушення (у чому 

проявляється запобіжна функція відносин з приводу нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства та охороною праці), і виконанням 

цього припису, коли роботодавець усуває це порушення, реалізується 

правовідновлююча функція відносин з матеріальної відповідальності 

роботодавців і працівників у сфері праці. Тобто ці дві функції, на нашу 

думку, не слід розглядати окремо та протиставляти одна одній, бо вони 

логічно одна одну доповнюють та взаємодіють у комплексі, що дозволяє 

стверджувати про характерну ознаку охоронних відносин у трудовому 

праві. 

Враховуючи вищевикладене, функціями охоронних відносин у сфері 

трудового права є:  

а) превентивна функція – яка спрямована на попередження порушення 

законних прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин;  

б) правовідновлююча функція – спрямована на відновлення вже 

порушених законних прав та інтересів трудящих;  

в) запобіжна функція – має на меті запобігти порушенню закону 

шляхом профілактичних та інших заходів;  

г) карна функція – спрямована на покарання правопорушника 

(стосується відносин з матеріальної відповідальності).  
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Отже, резюмуючи вищевикладену інформацію, ми також дійшли 

висновку, що у сучасній юридичній науці охоронні правовідносини у сфері 

трудового права є недостатньо дослідженою частиною трудового права, що 

потребує від науковців більш глибокого аналізу цієї сфери задля 

розроблення якісно нових підходів не лише до визначення поняття, а й 

функцій, змісту, значення, мети та завдань цієї сфери трудових відносин. 

Через розкриття особливостей охоронних правовідносин у сфері трудового 

права ми досліджуємо останнє загалом через ці відносини, а позаяк трудове 

право є фактично комплексним явищем, цим дослідженням ми більш 

ґрунтовно розкриваємо цю сферу. 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Охоронні правовідносини у сфері трудового права – це самостійний 

вид трудових правовідносин, основу яких складають охоронні норми, що 

створюють передумови до налагодження і збереження законності у сфері 

праці, недопущення порушень трудових прав, а також відновлення останніх у 

разі їх порушення.  

2. До основних ознак охоронних правовідносин у сфері трудового 

права належать такі: а) правова ознака як фундаментальна означає, що 

охоронні правовідносини у сфері трудового права, як і будь-які інші, 

регулюються відповідним трудовим законодавством (на міжнародному і 

національному рівнях); б) системність, яка полягає в тому, що вона містить у 

собі комплекс окремих взаємопов’язаних та об’єднуючих підсистем: 

утвердження законності у сфері праці, запобігання настанню порушень 

трудових прав, відновлення останніх тощо; в) цілеспрямованість, яка 

характеризує охоронні правовідносини у трудовому праві як такі, що мають 

конкретизовану ціль. Вони потрібні, щоб сприяти реалізації трудових прав, 

забезпечити належні умови у сфері праці, виправити відхилення за 

допомогою трудо-правового примусу; г) постійність, яка вказує на те, що 

охоронні правовідносини у сфері трудового права не обмежені конкретним 

строком (лише окрема складова, наприклад притягнення порушника до 

відповідальності та відновлення порушеного права, може обмежуватись за 

настання такого порушення строком відповідних процедур). Вони є постійно 

діючими і їх не можна скасувати; ґ) утверджувальна ознака, особливістю якої 

є те, що охоронні трудові правовідносини у сфері трудового права покликані 

забезпечувати реалізацію трудових прав сторін та з використанням низки 

організаційно-правових заходів не допускати настання порушень у сфері 

праці; д) вирівнююча ознака, яка характеризується тим, що у разі порушення 

трудового права порушника притягують до відповідальності за неправомірні 

дії згідно з чинним законодавством, а особу, права якої було порушено, 



 76 

повертають у попереднє правове становище, що було до моменту зменшення 

чи взагалі позбавлення обсягу її прав. 

3. Змістом охоронних відносин є урегулювання у правовому полі 

захисту законних прав та інтересів усіх суб’єктів трудових відносин, 

особливо трудящих, а також забезпечення існування дієвих механізмів 

захисту та відновлення прав у разі їх порушення.  

4. Cформульовано два основних завдання охоронних правовідносин у 

сфері трудового права, через які розкриваються його зміст, роль та 

призначення у цілому: першим є захист законних прав та інтересів суб’єктів 

трудових відносин, другим, яке виходить з першого, – гарантування 

законності у сфері трудового права. Ці два завдання є не лише 

комплексними, а й тісно взаємопов’язаними та взаємозалежними, виконання 

одного не можливе без виконання другого.  

Охоронні відносини у сфері трудового права, зокрема, мають 

соціальне, матеріальне та економічне завдання:  

1) перше проявляється у тому, що суспільство розвивається через 

трудові відносини, від якості та спрямованості правового регулювання яких 

залежить рівень його прогресу/деградації в цілому;  

2) друге – у тому, що через трудові відносини задовольняються 

матеріальні потреби, а в разі їх порушення мають місце охоронні відносини, 

які використовуються для захисту тих же законних матеріальних інтересів 

усіх учасників (суб’єктів) трудових відносин;  

3) третє ж – у залежності відносин між різними соціальними класами 

від спрямування, якості та дієвості регулювання трудових відносин в цілому 

та охоронних відносин зокрема. 

5. Функціями охоронних відносин у сфері трудового права є:  

1) превентивна, яка спрямована на попередження порушення законних 

прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин;  

2) правовідновлююча, спрямована на відновлення вже порушених 

законних прав та інтересів трудящих;  
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3) запобіжна функція  має на меті запобігти порушенню закону шляхом 

профілактичних та інших заходів;  

4) карна, спрямована на покарання правопорушника (стосується 

відносин з матеріальної відповідальності). 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ 

ПРАВІ 

 

2.1 Поняття й особливості субʼєктів охоронних відносин у трудовому 

праві 

 

Зараз актуальною проблемою є пошук шляхів підвищення 

ефективності правового впливу на суспільні відносини із застосуванням 

найманої праці з метою їх упорядкування, охорони від протиправних 

посягань.  

Для економічного розвитку суспільства держава гарантує законність у 

сфері найманої праці шляхом застосування більш ефективного механізму 

регулювання трудових відносин, забезпечуючи належну правову базу для 

функціонування суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. Таким 

чином, з’ясування поняття та визначення особливостей суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві є надзвичайно актуальним питанням у правовій 

доктрині. 

Окремим питанням суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому 

праві присвячували свої праці такі вчені, як М.О. Запорожець, 

С.Я. Вавженчук, В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, 

А.М. Лушніков,  П.Д. Пилипенко, Н.А. Плахотіна,  С.М. Прилипко, 

Є.Б. Хохлов, Н.М. Хуторян,  І.І. Шамшина, І. Б. Шульга, О.М. Ярошенко та 

інші. І все ж, незважаючи на науковий внесок у вивчення дефініції «суб’єкти 

охоронних відносин у трудовому праві» та визначення їхніх особливостей, 

досі в науці немає комплексного підходу до вивчення цієї проблематики, що 

й зумовлює необхідність проведення більш глибокого аналізу. 

Охоронні правовідносини – реакція держави на неправомірну 

поведінку учасників цих відносин [73, с. 366]. Оскільки ці правовідносини у 

трудовому праві виникли в результаті неправомірної поведінки суб’єкта, на 



 79 

державу покладено завдання, спрямоване на припинення правопорушення, 

притягнення його до відповідальності та відновлення попереднього 

становища.  Згідно із загальною теорією права одним із центральних 

елементів будь-яких правовідносин є їхні суб’єкти [76, с. 238]. Цей елемент 

властивий усім правовідносинам, але залежно від предмета цих відносин 

кожен суб’єкт має свої особливості. Без них неможливе існування 

правовідносин взагалі. 

На думку Г.В. Мальцева, суб’єкт права – це людина або певна 

соціальна організація людей, яких норми права наділяють правами та 

обов’язками. Людина не стає суб’єктом права сама собою, вона визнається 

такою законами держави. Зовні перетворення людини на суб’єкт права 

відбувається у формі визнання за нею визначених юридичних якостей, які є 

необхідною умовою участі в правовідносинах. Без цих соціально-юридичних 

якостей, які індивід отримує від суспільства та держави, немає суб’єкта 

права. Суб’єктом права може бути лише людина (або колектив людей), 

мисляча істота, яка наділена здатністю приймати рішення та має свободу 

волі [77, с. 33–34].  Отже, суб’єктом права (трудового права або іншої галузі) 

виступає учасник суспільних відносин, який володіє визначеними 

законодавством правами та обов’язками, має певні юридичні якості та 

виконує поставлені перед ним завдання.  

У теорії вітчизняного трудового права немає єдності щодо суб’єктного 

складу трудового права та його структурних елементів, а також на 

нормативному рівні відсутнє закріплення правових категорій на 

законодавчому рівні. Регламентація правового статусу та проблема 

визначення суб’єктів охоронних трудових правовідносин є особливо 

актуальними в наш час [78, с. 5-6].  В.С. Венедиктов відзначає, що, 

розвиваючи демократичне суспільство, у першу чергу постає питання чіткої 

кодифікації трудового права шляхом законодавчого регулювання праці, 

визначення правової сутності суб’єктів цих відносин та оновлення 

теоретичних поглядів щодо трудового законодавства в цілому [79, с. 9]. 
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Потрібно погодитися з автором з приводу цього питання, оскільки на 

сьогодні у будь-якій розвинутій державі першочерговим є завдання, 

пов’язане з вирішенням проблем у відносинах найманої праці, а саме 

нормативне закріплення кола суб’єктів трудових відносин.  

Найбільш вузьке визначення суб’єктів трудових правовідносин дав 

Ю.П. Орловський, який пов’язує учасників суспільних відносин у трудовому 

праві з предметом цієї галузі права [80, с. 460].  На нашу думку, це дуже 

вузьке пояснення суб’єктів трудових відносин, оскільки, крім власного 

предмета, ці суб’єкти володіють специфічним методом реалізації покладених 

на них завдань, а по-друге, крім власного предмета, суб’єкти охоронних 

відносин у трудовому праві мають чітко визначені законодавством 

повноваження, права, а найголовніше – обов’язки. Саме ці ознаки і 

утворюють правовий статус суб’єкта охоронних відносин, а виділення через 

призму предмета – це лише вузьке розуміння сутності суб’єктного складу 

охоронних відносин у трудовому законодавстві.  

С.І. Кожушко суб’єктами трудового права визнає осіб, які наділені 

певним спеціальним статусом з боку держави, маючи трудову 

правосуб’єктність, що створює зміст їхніх основних прав та обов’язків, 

передбачених чинним трудовим законодавством [81, с. 55-56]. Можна 

стверджувати, що суб’єкти трудових правовідносин через призму власного 

волевиявлення вступають у ці правовідносини, при цьому реалізуючи зміст 

своїх прав та обов’язків у них. 

Ю.Ю. Томілова відзначає, що суб’єктами охоронних відносин у 

трудовому праві є держава в особі державних органів та посадовців, 

недержавні організації, що наділені правом застосовувати заходи 

примусового характеру, з одного боку, та фізичні особи, що зробили 

правопорушення або не виконали певні обов’язки – з іншого [82, с. 6]. На 

нашу думку, цей погляд є досить обґрунтованим, оскільки визначає коло 

суб’єктів правовідносин та їхню мету, але не повністю розкриває значення та 

функціональну основу суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. 
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Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві є учасниками 

суспільних відносин у сфері найманої праці, на яких законодавством 

покладено обов’язок охорони прав та свобод учасників трудових відносин.    

Для того щоб особа набула статусу суб’єкта трудових правовідносин, 

вона повинна мати трудову правосуб’єктність – здатність виступати 

суб’єктом цих правовідносин. Ця юридична властивість складається з таких 

обов’язкових елементів: 

- трудова правоздатність – визначена законодавством здатність 

учасника трудових правовідносин мати права та обов’язки, що є 

найважливішою умовою для того, щоб стати суб’єктом цих правовідносин;  

- трудова дієздатність – полягає в можливості через власні дії 

набути трудові права і в той же час самостійно їх здійснювати; 

- трудова деліктоздатність – при вчиненні неправомірної дії 

визначає можливість певної особи нести юридичну відповідальність за свою 

неправомірну поведінку, відшкодувавши шкоду. 

У науці трудового права є дискусійним питання щодо розмежування 

поняття «суб’єкт трудового права» та дуже схожого на нього явища суб’єктів 

трудових правовідносин. Доречною є думка М. Матузова, який різницю між 

цими поняттями зводить до того, що, по-перше, одна особа не може бути 

учасником всіх існуючих трудових відносин; по-друге, є категорія осіб, які, 

будучи, безперечно, суб’єктами трудового права, одночасно не можуть бути 

суб’єктами більшості трудових правовідносин. До цієї групи належать мало-

літні діти або душевнохворі особи [83, с. 92]. 

Всі суб’єкти трудових правовідносин в науці трудового права 

поділяються на 2 основні групи: 

1) головні суб’єкти трудових правовідносин – це суб’єкти, які своїм 

існуванням покликані забезпечувати саме існування трудових відносин та 

виконують провідну роль у трудових правовідносинах. Головні суб’єкти 

поділяються на підгрупи:  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.1 обов’язкові суб’єкти – такі суб’єкти, без яких не можна собі уявити 

будь-які трудові правовідносини, – це роботодавці і працівники; 

1.2 допоміжні суб’єкти – суб’єкти, створені державою для забезпечення 

нормальної реалізації трудових відносин. До цієї підгрупи належать суб’єкти 

з владними повноваженнями у сфері трудового права, що виконують 

функцію нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; 

1.3 факультативні суб’єкти – суб’єкти, участь яких важлива для 

трудових правовідносин відносин, але в той же момент не обов’язкова та не 

постійна, – профспілкові органи; 

2) другорядні суб’єкти трудових правовідносин – суб’єкти, які 

беруть участь у трудових правовідносинах якщо на це виникає потреба, – 

комісії з трудових спорів, Національна рада соціального партнерства [84, с. 

92]. 

Враховуючи той факт, що охорона прав і свобод людини і громадянина 

є однією з головних функцій кожної держави, то вона через свої 

уповноважені органи покликана здійснювати таку охорону. Потрібно 

зауважити, що в системі державних органів є органи, які в загальному 

порядку призвані здійснювати охорону прав і свобод людини і громадянина 

(опосередковано). Водночас існують спеціалізовані державні органи, які 

спеціально створені для виконання покладеної на них функції охорони прав і 

свобод (безпосередньо). Різниця між цими двома групами суб’єктів полягає 

лише в тому, що для першої групи суб’єктів завдання охорони прав та свобод 

людини не є основним та визначальним в їхній діяльності, а лише одним із 

завдань будь-якого державного органу. Охорона прав і свобод людини і 

громадянина в демократичному суспільстві відіграє дуже важливу роль і, 

враховуючи той факт, що державна політика будь-якої країни зацікавлена в 

охороні основних прав учасника цих суспільних відносин, то вона повинна 

керуватися вимогою охорони цих прав з боку державних органів. Відповідно 

існують державні органи, на яких законом покладено обов’язок і функцію 

охорони прав і свобод громадянина. Серед таких органів треба 
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відокремлювати ті органи, що покликані здійснювати охорону лише 

трудових прав працівників 

Як і будь-які правовідносини, охоронні правовідносини мають свої 

особливості, але перед тим, як розкрити зміст індивідуальних ознак цього 

виду правовідносин, потрібно охарактеризувати сутність трудових 

правовідносин. 

Одним із суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві є 

органи державної влади. На думку А.В. Венедиктова, державний орган – це 

організований колектив людей і службовців на чолі з відповідальним 

керівником, на котрого держава поклала виконання певних державних 

завдань і якому вона надала для виконання цих завдань відповідну частину 

єдиного фонду державного майна [85, c. 338].  

Найбільш вузьке поняття органу державної влади дає А.Б. Венгеров, 

який вважає орган держави як елемент, що складає частину державного 

апарату, наділений компетенцією, необхідною для здійснення його функцій 

[76, c.161]. Це визначення не розкриває сутність та діяльність органу 

державної влади, а тільки визначає його як елемент державного апарату без 

уточнення його основних повноважень. 

Погоджуємося з думкою В.В. Копейчикова, який визначає, що 

суб’єктом охоронних правовідносин у трудовому праві виступає орган 

державної влади, як створений державою і такий, що діє у встановлених 

державою формах, структурний підрозділ — трудовий колектив, на чолі з 

відповідальним керівником, який, володіючи необхідними державними 

повноваженнями, внутрішньою єдністю, покликаний забезпечити 

максимально ефективний результат у діяльності зі здійснення функцій 

держави [86, c. 256].  

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» для  координації,  

вдосконалення  роботи  з  охорони  праці і контролю  за  цією  роботою 

міністерства та інші центральні органи виконавчої   влади   створюють   у   

межах  граничної  чисельності структурні підрозділи  з  охорони праці або 
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покладають реалізацію повноважень  з  охорони  праці  на окремих 

посадових осіб відповідних органів [5]. Отже, суб’єктами охоронних 

правовідносин може виступати посадова особа. Для детального дослідження 

цього питання потрібно з’ясувати сутність поняття «посадова особа».  

У довідковій літературі, зокрема в етимологічному словнику 

української мови, термін «посада» трактується у декількох варіантах: 

службове становище, місце в установі, підприємстві; слово «посада», 

очевидно, запозичене з польської мови, від польського «posada» – посада – 

становище; фундамент; повʼязане з польським «sadzic» – садити [88, с. 534]. 

В іншій довідковій літературі категорія «посада» визначається вже 

через виконання службових обов'язків – службове становище, повʼязане з 

виконанням певних обовʼязків у якій-небудь установі, на підприємстві, 

формальне документально закріплене місце працівника в трудовому 

колективі, яке передбачає виконання певних обов'язків, посадові права і 

характер відповідальності [16, с. 1074-1075]. Це визначення відносить  

посадову особу до учасника трудових правовідносин з чітко передбаченими 

законодавством правами та обов’язками в образі працівника. 

Деякі науковці визначають посаду як «первинний осередок, вихідну 

організаційно-структурну одиницю державних органів, державних 

підприємств, установ, організацій, що визначає службове місце і становище 

учасників управлінського процесу» [89, с. 11]. Недоліком цього визначення є 

відношення посади лише до державного управління та до кола державних 

інститутів, що обмежує це визначення. Досить повним, хоч і дещо загальним, 

є визначення терміна «посада», наведене В. Кравчуком, як визначена 

структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця певної 

організації, на яку покладено встановлене законом та корпоративними 

актами коло повноважень [90, с. 146 ]. Таке визначення не пов’язує «посаду» 

з колом державних інститутів та виділяє таку ознаку, як повноваження. 

У науковій літературі термін «посадова особа – як суб’єкт охоронних 

правовідносин у трудовому праві» трактується неоднозначно. Так, 
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О. Старцев визначає «посадову особу органу виконавчої влади» як 

службовця, який наділений державно-владними повноваженнями щодо 

здійснення юридично значущих управлінських дій, внаслідок яких 

виникають, змінюються чи припиняються управлінські правовідносини, а 

також особу, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

виконує функції представника органу виконавчої влади щодо забезпечення 

виконання прийнятих рішень [91, с. 11].  

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» посадові особи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сфері охорони праці, є державними службовцями і на них поширюється дія 

Закону України «Про державну службу» [5]. 

Отже, посадова особа як суб’єкт охоронних правовідносин у трудовому 

праві – це передбачена структурою і штатним розписом первинна структурна 

одиниця певної організації або державного органу, на яку покладено 

визначене законом та корпоративними актами коло повноважень щодо 

охорони прав та свобод учасників трудових правовідносин у сфері найманої 

праці.  

Отже, суб’єкт охоронних відносин у трудовому праві – це 

уповноважений учасник трудових відносин, діяльність якого спрямована на 

запобігання правопорушенням у сфері застосування найманої праці, на 

встановлення міри обов’язкової й належної поведінки, у тому числі 

визначення заходів з її дотримання, на захист права у разі його порушення, а 

також відновлення.  

Для визначення суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

порівняно з іншими суб’єктами інших трудових правовідносин необхідно 

виділити властиві тільки їм в унікальній сукупності особливості.  

Ті чи інші суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві 

реалізовують лише законодавчо визначені права та відповідно несуть 

обов’язки, які чітко встановлені у чинному законодавстві і не можуть 
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виходити за його межі. При цьому кожен із суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві відіграє свою окрему роль у трудових відносинах загалом. 

Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві вирізняються 

необмеженістю приналежності до інших видів трудових та тісно пов’язаних з 

ними правовідносин. Вони можуть бути учасниками як індивідуальних, так і 

колективних трудових відносин. 

Специфічною рисою суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві є 

те, що основні з них (працівник, роботодавець, профспілки, організації 

роботодавців тощо) взаємодіють із суб’єктами трудового права публічно-

правового характеру (держава в особі різних органів, посадові особи тощо) 

для досягнення єдиного результату – збереження законності у сфері праці. 

При цьому права й обов’язки всіх суб’єктів у вказаній сфері відрізняються і 

не суперечать одні одним. 

Отже, підбиваючи підсумки, можемо резюмувати, що суб’єкти 

охоронних відносин у трудовому праві є особливим учасником трудових 

правовідносин, діяльність яких регламентована нормами права та покликана 

регулювати правовідносини шляхом владних повноважень та спеціального 

правового статусу. Основне завдання, яке ставиться перед цим видом 

суб’єктів, полягає у підтриманні законності та недопущенні порушення прав 

зі сторони учасника трудових правовідносин, який здійснює неправомірну 

поведінку та притягнення його до юридичної відповідальності. 

 

 

2.2. Система суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

 

Будь-яка правова система, регламентуючи суспільні відносини, 

встановлює за ними захисний механізм, що має вираження у діяльності 

суб’єктів, котрі об’єднують певну систему. Система суб’єктів охоронних 

правовідносин є структурою елементів, які представляють собою суб’єктів 

охоронних відносин для забезпечення законності у сфері найманої праці. 
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Діяльність всіх суб’єктів цієї системи повинна бути регламентована 

систематизованим нормативно-правовим актом, який визначатиме основні 

напрями діяльності у сфері охоронних трудових відносин, цілі, завдання, 

загальні особливості такої діяльності, єдину методику проведення перевірок 

органами нагляду та контролю. 

Окремі питання вивчення суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві висвітлювались багатьма вченими, зокрема у працях таких: 

К.В. Гончарова, А.О. Замченко, М.О. Запорожець, М.І. Іншин, В.В. Лазор, 

П.Д. Пилипенко, К.Н. Ткачук, З.М. Яремко. Незважаючи на їхні дослідження, 

питання системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

залишається недостатньо вивченим та потребує проведення більш глибокого 

аналізу. 

Найбільш ефективним методом дослідження системи є системний 

підхід, який дозволяє визначити доцільність удосконалення системи 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві за дотриманням трудового 

законодавства, визначити недоліки існуючої системи і відповідно її 

неефективні заходи. 

Трудове законодавство поряд з детальною регламентацією трудових 

прав та обов'язків працівників встановлює систему контролю та нагляду за 

дотриманням законів про працю [48, с. 475]. Потрібно зазначити, що у 

радянські часи поняття контроль та нагляд повністю були тотожними та 

регламентованими державою як імперативні норми щодо охорони прав та 

обов’язків працівників.  

Можна погодитися з А.В. Яковлевою, яка зазначає, що сутність 

системного підходу до суб’єктів охоронних відносин полягає в тому, щоб: 1) 

розглядати роботу функціонуючих державних наглядово-контрольних 

органів як недержавного нагляду та контролю за додержанням трудового 

законодавства; 2) передбачити у трудовому законодавстві правові норми, які 

уніфікували б порядок проведення охоронних заходів, служили б 

відповідним органам правовими орієнтирами в їхній діяльності [92, с. 70-71].  
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Перш за все необхідно розкрити зміст поняття «система», яке вико-

ристовується та вивчається вже давно і практично в усіх сферах діяльності 

людей [93, с. 214]. Так, Е.Б. де Кондильяк у «Трактаті про системи», в якому 

викриваються їхні недоліки та переваги, відзначав, що будь-яка система є ні 

що інше, як розташування різних частин будь-якого мистецтва чи науки у 

відомому порядку, в якому вони всі взаємно підтримують одна одну та в 

якому останні частини пояснюються першими. А.Н. Авер’янов визначав 

систему як відокремлену більшість взаємодіючих компонентів. «Система, – 

писав він, – будучи об’єктом, річчю, знанням, у той же час виступає як щось 

таке, що характеризується як складне, взаємопов’язане, що перебуває в 

самостійному русі, тому й категорія «система» відображає не окреме та не-

роздільне, а суперечну єдність багатого та єдиного» [94, с. 24].  

Погоджуємося з цим поглядом, оскільки система суб’єктів охоронних 

відносин являє собою об’єднуючу категорію, котра пов’язує цих суб’єктів 

визначеними законодавством правами та обов’язками. 

Зазвичай термін «система» вживають при намаганні пізнати внутрішню 

структуру будь-якого об’єкта, розглядаючи потім функціональні 

взаємозв’язки між елементами цієї структури та визначаючи функцію всього 

об’єкта в цілому. Одним із найбільш точних визначень системи пояснюється 

зв’язок сукупності певних елементів, що перебувають у тісних відносинах та 

в нерозривному зв’язку між ними, що за своїм результатом утворює певну 

цілісність та стабільну єдність його елементів [95, с. 367]. 

В юридичній літературі суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві ще називають органами нагляду та контролю за додержанням 

трудового законодавства. Системні утворення існують як у суспільстві, так і 

в природі. Основною особливістю соціальних систем, на відміну від 

природних чи технічних, є те, що вони пов'язані з вольовою, свідомою 

діяльністю людей та їхніх різноманітних об’єднань. 

Встановлюючи основні характеристики значення системи, слід 

починати з аналізу його елементів як фундаменту такої цілісної ознаки:  
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1) це прямий зв’язок елементів системи з основною структурою, що 

проявляється якісною визначеністю;  

2) субстанційна системність елементів структури в системі;  

3) структурні елементи, в нашому випадки суб’єкти охоронних 

відносин у трудовому праві, мають своє вираження як основні компоненти 

внутрішньої побудови поділу  системи;  

4) нерозривний та функціонуючий зв’язок структурних елементів у 

системі [96, с. 28-29]. 

На думку І.В. Прангішвілі, системна характеристика будь-якого 

суб’єкта повинна включати в себе чотири основні ознаки: цілісності та 

подрібненості суб’єкта; ознака стійких зв’язків між елементами систем; 

наявності інтегративної (системної) властивості; організації системи, що 

розвивається [93, с. 10]. За таких підстав необхідно визначити основні 

властивості системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві. 

По-перше, система суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві не 

є випадковою багатоманітністю, випадковою сукупністю елементів, до неї не 

можна механічно включати субʼєкти, які підпорядковуються іншим цілям. 

По-друге, система суб’єктів охоронних відносин специфічна, виражає 

властивості, що притаманні їй самій, на відміну від інших систем, що 

функціонують у сфері трудового права. Специфіка цієї системи суб’єктів 

визначається її складовими елементами та відносинами, що складаються між 

ними. 

При розгляді системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

необхідно мати на увазі, що вона включає в себе органи, які законодавчо 

наділені контрольними та наглядовими повноваженнями. Сутність зазначеної 

системи звернена не лише до сутності приватних, складових елементів, але й 

до їх взаємодії. 

Чинне законодавство в окремих законодавчих актах називає спеціально 

уповноважені органи та інспекції, які, виступаючи суб’єктами охоронних 

відносин у трудовому праві, виконують контроль та нагляд за дотриманням 



 90 

трудового законодавства, що при цьому є незалежними від усіх інших 

суб’єктів трудових відносин [6].  

Звідси можна визначити засади, на яких повинна ґрунтуватись система 

органів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства, – це 

засади законності. Діяльність усіх субʼєктів зазначеної системи повинна бути 

регламентована систематизованим нормативно-правовим актом, який 

визначатиме основні напрями контрольно-наглядової діяльності, цілі, 

завдання, загальні особливості такої діяльності, єдину методику проведення 

перевірок органами нагляду та контролю. Першу спробу нормативно 

регламентувати діяльність органів нагляду та контролю за дотриманням 

трудового законодавства зроблено А.О. Замченко, яка запропонувала проект 

Закону «Про основні засади нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства про працю в Україні» [97, с. 150]. На нашу думку, чинне 

законодавство потребує спеціального нормативного акта, котрий повністю 

регулював би діяльність суб’єктів охоронних правовідносин та включав у 

себе 3 найголовніші категорії:  

1) перелік суб’єктів;  

2) права та обов’язки цих суб’єктів;  

3) форми взаємодії між ними. 

На думку К.Н. Ткачука, під системою суб’єктів охоронних відносин 

розуміють сукупність елементів однієї системи, які володіють 

правосуб’єктністю, визначеною законодавством, та  на підставі нормативно-

правових актів здійснюють діяльність з метою захисту учасників 

правовідносин у сфері найманої праці [98, с. 96]. На нашу думку, цей погляд 

повністю висвітлює наукову визначеність системи суб’єктів охоронних 

відносин, оскільки пояснює її як з характеристики суб’єктного складу, так і з 

мети діяльності, надаючи ознаки  системності. 

З.М. Яремко до системи суб’єктів охоронних відносин включає такі 

елементи, як державне управління, управління самим власником 

підприємства та управління з боку працівників. На думку науковця, в 
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охоронних відносинах виникає побудова системи цих суб’єктів за їх 

домінуючим становищем, але при цьому кожен з цих трьох видів суб’єктів 

має однаковий ступінь захисту з боку держави, що і дозволяє їх об’єднувати 

в одну систему [99, с. 26]. Треба зауважити, що в цьому погляді відсутній 

елемент системності, оскільки науковець акцентує увагу на суб’єктному 

відношенні лише на підставі ступеня захищеності від держави.  

С.В. Черноп'ятов робить такі висновки: 1) лише суб’єкти відповідних 

регулятивних правовідносин – працівник та роботодавець – є дійсними 

суб’єктами охоронних трудових правовідносин; державні органи, посадові 

особи, які вирішують трудові спори, іншим чином у межах юридичного 

процесу або процедури забезпечують динаміку охоронних трудових 

правовідносин, не є суб’єктами відповідних охоронних трудових 

правовідносин; 2) на позначення суб’єкта, який у формі юридичного процесу 

або юридичної процедури здійснює правозастосування у сфері охоронних 

відносин (встановлює їх наявність, кваліфікує та застосовує ту чи іншу 

охоронну норму) [100, с. 140].  

У юридичній літературі систему суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві прийнято поділяти за повноваженнями як однією з 

найважливіших ознак колективності. Отже, систему суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві поділяємо на такі групи:  

1) основна – до неї належать безпосередні учасники охоронних 

відносин, головними з яких є: а) працівник; б) роботодавець; в) професійні 

спілки; г) організації роботодавців;  

2) допоміжна – та, діяльність якої виконує забезпечувальну функцію 

відносно останніх у межах компетенції, а саме: а) у межах загальних 

повноважень – суб’єкти охоронних відносин, які здійснюють охорону 

трудових прав у загальному порядку (Президент України, Верховна Рада 

України та Кабінет Міністрів України); б) у межах загальних повноважень, 

але з додатковими спеціальними повноваженнями у сфері контролю за 

дотриманням саме трудових прав (місцеві державні адміністрації тощо); в) у 
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межах спеціальних повноважень – суб’єкти охоронних відносин, які 

спеціально створені для нагляду та контролю за дотриманням законності у 

сфері охорони трудових прав (служба охорони праці на підприємстві). 

У межах загальних повноважень – суб’єкти охоронних відносин, які 

здійснюють охорону трудових прав у загальному порядку. До цього переліку 

належать Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів 

України. Ця група має найменше відношення до суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві, бо її діяльність зводиться до загальнодержавної, 

а відображення до галузі трудового права є неповним, бо охоронні відносини, 

які регламентує ця група, мають значення не тільки для трудового права, а й 

для адміністративного, кримінального, цивільного.  

У межах загальних повноважень, але з додатковими спеціальними 

повноваженнями у сфері контролю за дотриманням саме трудових прав, –  

приміром, місцеві державні адміністрації. Ця категорія суб’єктів здійснює 

опосередковану участь у трудових правовідносинах, але з більшими 

повноваженнями та правами у цій галузі права, що дає їм можливість 

повноцінно регулювати охоронні правовідносини, які виникають у межах 

їхньої діяльності. 

У межах спеціальних повноважень – суб’єкти охоронних відносин, які 

спеціально створені для нагляду та контролю щодо дотримання законності у 

сфері охорони трудових прав.  На нашу думку, саме ця категорія суб’єктів в 

охоронних відносинах має переважне значення серед інших суб’єктів, котрі 

здійснюють охорону прав та свобод у сфері найманої праці, бо їхні права та 

обов’язки щодо трудових правовідносин чітко встановлені законодавством і 

вони мають спеціальну мету створення – охорона прав та свобод учасників 

трудових правовідносин.  

Суб’єктам властиві виключно ті повноваження, що визначені для 

кожного з них відповідними нормативно-правовими актами. Хоч вони не є 

однаковими, проте їм характерна взаємодопомога і їхня діяльність 
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спрямована (безпосередньо чи опосередковано) на досягнення спільної мети 

– охорони трудових прав усіх учасників трудових правовідносин. 

У суб’єктному відношенні державна охорона прав і свобод у трудовому 

праві може бути двох видів – пряма та опосередкована. Суть прямого виду 

полягає в тому, що охорона трудових прав здійснюється органами, серед 

повноважень яких є прямо передбачені повноваження щодо можливості 

видавати приписи про усунення порушень та здійснювати перевірки. А 

сутність опосередкованого виду виходить з того положення, що державна 

охорона здійснюється в межах загальних повноважень (Кабінет Міністрів). 

В охоронних правовідносинах, як і в будь-яких інших суспільних 

правовідносинах, існує взаємозв’язок між групами основних суб’єктів. 

Охоронні відносини у трудовому праві завжди передбачають владні або 

вимогливі повноваження однієї зі сторін цих відносин. Відповідно суб’єкти 

охоронних відносин у трудовому праві цю градацію утворюють завдяки 

зобов’язаним та уповноваженим суб’єктам. Уповноваженими суб’єктами 

визначаються суб’єкти, які мають імперативні ознаки до зобов’язаних 

суб’єктів трудового права і тим самим функціонально регулюють їхню 

діяльність. Найголовніша ознака цієї групи суб’єктів охоронних відносин 

проявляється у владному характері правовідносин щодо зобов’язаних 

суб’єктів. Вони мають право вимагати певної поведінки та встановлювати 

межі для її діяльності через владний характер.  

Важливе місце у системі контольно-наглядових суб’єктів трудового 

права посідають недержавні контролюючі органи (служба охорони праці на 

підприємстві). Недержавними органами у системі охоронних відносин у 

трудовому праві є також роботодавці (в особі відповідних посадовців), які 

притягують своїх робітників до матеріальної відповідальності або 

здійснюють контроль за дотриманням працівниками техніки безпеки. 

Крім того, уповноваженим суб’єктом у відносинах з матеріальної 

відповідальності сторін трудового договору не завжди є роботодавець. У 

встановлених законом випадках роботодавець несе перед працівником 
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матеріальну відповідальність. Виходячи з цього, видно, що уповноваженим 

суб’єктом охоронних відносин у трудовому праві може бути не лише 

роботодавець, але й працівник, котрий завжди є фізичною особою. 

Враховуючи вищесказане, слід зробити висновок, що при визначенні 

уповноважених суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві не можна 

обмежуватися державними органами. 

На нашу думку, систему охоронних відносин у трудовому праві 

повинні складати такі основні групи суб’єктів: 1) державні органи й 

посадовці; 2) недержавні контрольно-наглядові органи; 3) роботодавець; 4) 

працівник.  

Суб’єкти охоронних відносин у трудовому праві є особливим 

учасником трудових правовідносин, діяльність яких регламентована нормами 

права та покликана регулювати правовідносини шляхом владних 

повноважень та спеціального правового статусу. Основне завдання, що 

ставиться перед цим видом суб’єктів, полягає у підтриманні законності та 

недопущенні порушень прав з боку учасника трудових правовідносин, який 

здійснює неправомірну поведінку, та притягнення його до юридичної 

відповідальності. 

У системі суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві одне вагоме 

місце займає Державна служба України з питань праці, яка очолює систему 

державних органів, що покликані відстоювати трудові права громадян 

України  (відповідно до Указу Президента України від 06.04.2011 

правонаступником Департаменту нагляду за додержанням законодавства про 

працю була на той час Державна інспекція з питань праці) [101]. 

За Державною службою України з питань праці нормативно закріплено 

низку груп повноважень: 

 а) щодо попередження і припинення правопорушень;  

б) стосовно застосування санкцій (має право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні 
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правопорушення і накладати адміністративні стягнення у випадках, 

передбачених законом); 

в) правотворчі повноваження (узагальнення практики застосування 

законодавства з питань, що належать до компетенції Держпраці, а також 

розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів); 

 г) інформаційно-роз’яснювальні повноваження (здійснює 

роз’яснювальну роботу з усіх питань, що належать до її компетенції) [101]. 

У контексті контролю цей субʼєкт охоронних відносин має такі 

повноваження:  

здійснює контроль за виконанням функцій державного управління 

охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;  

розробляє за участю міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських 

організацій роботодавців та профспілок загальнодержавну програму 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших 

державних і галузевих програм;  

здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про 

працю юридичними особами, у тому числі їхніми структурними та 

відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними 

особами, які використовують найману працю; 

здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями 

списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо 

вдосконалення таких списків; 

здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за 

умовами праці; 

здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства 

про працю, зайнятістю населення в частині дотримання прав громадян під 
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час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; 

використанням праці іноземців та осіб без громадянства; найманням 

працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого 

роботодавця; дотриманням прав і гарантій стосовно працевлаштування 

громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

провадженням діяльності з надання послуг з посередництва та 

працевлаштування; 

здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу 

щодо реклами про вакансії (прийом на роботу); 

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування законодавства 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 

соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою 

дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 

здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування 

нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і 

веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків; 

здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд 

(контроль) за діяльністю Фонду соціального страхування України [101]. 

Також варто зауважити, що Державна служба України з питань праці 

здійснює контроль за дотриманням трудового законодавства щодо окремих 

правовідносин, які пов’язані зі специфічною сферою найманої праці - 

гірничою. 

Приміром, ті ж обов’язки щодо державного гірничого нагляду з таких 

питань: 

правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх 

безпечної експлуатації; 
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додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт 

під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних 

копалин; 

додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини; 

правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують 

безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих 

виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з 

користуванням надрами; 

готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та 

формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків 

аварій [101]. 

Також слід підкреслити, що Державна служба України з питань праці 

під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому 

порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, 

утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, 

дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом 

Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями 

роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних 

організацій, а також підприємствами, установами та організаціями [101]. 

Для встановлення високого рівня умов праці право громадянина на 

охорону його трудових прав належить до основних прав громадян, тому стан 

нормативного регулювання цієї проблеми є найбільш доцільним показником 

демократичного розвитку держави та умови забезпечення економічної 

стабільності.  

Конституцією України, а також Конвенцією МОП № 87 про свободу 

асоціацій і захист права на організацію закріплено одне з найбільш важливих 

соціально-економічних прав людини, а саме право створювати організації та 

вступати до них з метою захисту своїх трудових прав та інтересів [17].  І все 

ж варто розуміти пряму різницю між суб’єктами, які здійснюють захист, та 
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суб’єктами, що охороняють трудові права. Охорона стосується моменту до 

порушення трудових прав, а захист виникає після порушення. Виходячи з 

цього, варто зауважити, що віднесення професійних спілок до суб’єктів 

охоронних відносин у трудовому праві є науково неправильним. 

Одним з видів недержавних наглядово-контрольних органів, що 

виступає серед суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, є служба 

охорони праці на підприємстві. В.М. Москальова  під службою охорони 

праці на підприємстві розуміє визначених підприємством службовців, що 

здійснюють постійну діяльність щодо охорони прав і свобод учасників 

такого підприємства та ліквідацію негативних наслідків, які виникли у 

процесі праці [103, с. 9].  Науковець передбачає саме мету діяльності цієї 

служби – поліпшення умов праці, реалізація якого покликана здійснювати 

реальне регулювання небезпечних ситуацій, які можуть виникнути в 

трудовій діяльності, та своєчасне реагування на такі ситуації або їх повне 

усунення.  

Л.П. Керб зауважує, що служба охорони праці на підприємстві є 

невід’ємною складовою частиною системи управління підприємством, 

оскільки завдяки лише правовій охороні праці можливе досягнення 

результатів, що стоять перед підприємством [104, с. 131]. На нашу думку, цей 

погляд дещо недооцінює службу охорони праці на підприємстві, оскільки 

зводить охорону до підсистеми управління підприємством, що водночас 

ставить цього суб’єкта охоронних відносин у підконтрольне становище, що 

неможливо для такого виду суб’єкта. Управління підприємством включає в 

себе підтримання чи поліпшення функціонування об’єкта відповідно до мети 

підприємства [105, с. 96]. Якщо службу охорони праці на підприємстві не 

вважати відокремленою системою в підприємстві порівняно з іншими 

органами або включати її в орган управління, то вона не може виконувати 

свої функції охорони повноцінно, бо на неї здійснює вплив виконавчий орган 

підприємства, а по-друге, це нам дало б можливість виключити службу 
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охорони праці на підприємстві з системи суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві. 

На нашу думку, найбільше чітке визначення  служби охорони праці на 

підприємстві дає В.Ц. Жидецький, який під цим суб’єктом охоронних 

відносин у трудовому праві розуміє незалежний орган на підприємстві, 

діяльність якого врегульована чинним законодавством та на підставі 

нормативної документації здійснює охорону прав і свобод працівників 

підприємства з метою забезпечення нормальних та високопродуктивних умов 

праці [106, с. 96].  Охорона прав працівників встановлюється через 

встановлення гарантій негайного реагування з боку суб’єкта охоронних 

відносин на правопорушника. Отже, служба охорони праці на підприємстві 

здійснює захисну функцію права на внутрішній арені (на підприємстві), а 

спеціально створені державні органи – на зовнішній. Ця служба обмежується 

лише колом суб’єктів – учасниками цього підприємства,  над якими 

встановлено охорону.   

В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від 14 січня 1998 р. роботодавцями вважаються: 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або 

фізичні особи, які використовують найману працю; власники розташованих в 

Україні іноземних підприємств, установ та організацій, філій та 

представництв, які використовують працю найманих працівників, якщо інше 

не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України [107].  

У юридичному словнику «роботодавець» розкривається як суб’єкт 

трудових правовідносин в образі фізичної або юридичної особи, яка за 

власним бажанням уклала трудові відносини з працівником за формою 

договору чи контракту, обов’язковою умовою якого є застосування найманої 

праці [108, с. 387].  
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Таким чином, сутність роботодавця як суб’єкта охоронних 

правовідносин проявляється через покладені на нього функції та обов’язок 

створення нормальних умов для охорони трудових прав працівника, 

оскільки, прийнявши особу на роботу, він зобов’язаний реалізувати 

покладені на нього законодавством завдання у межах правомірного 

співіснування та досягнення спільної мети у правовідносинах з працівником. 

Погоджуємося з  П.Д. Пилипенком, котрий вважає, що регулювання 

умов праці як одне з найважливіших прав роботодавця дає йому обов’язок 

захищати ці умови праці задля нормального функціонування трудових 

правовідносин [109, с. 49]. Сутність роботодавця як суб’єкта  охоронних 

правовідносинах проявляється через покладені на нього функції та обов’язок 

створення нормальних умов для охорони трудових прав працівника, 

оскільки, прийнявши особу на роботу, на роботодавця покладеться тягар 

реалізації покладених на нього завдань у межах правомірного співіснування 

та досягнення спільної мети в правовідносинах з працівником. Отже, 

можливо не безпосередньо роботодавець здійснює охорону працівника, але 

зобов’язання щодо належних умов праці змушують його дбати та охороняти 

ці правовідносини, і саме це дає нам право відносити роботодавця до системи 

суб’єктів охоронних відносин. 

Згідно зі статтею 43 Конституції України кожному громадянину 

гарантується право на працю, що включає в себе можливість заробляти собі 

на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [110]. 

Разом з тим трудовим законодавством не визначено повний юридичний зміст 

правового статусу працівника як субʼєкта трудових правовідносин. 

Первісним суб'єктом будь-яких охоронних правовідносин у трудовому праві 

є працівник. Л.В. Котова переконана, що у центрі уваги трудового права 

мають перебувати працівник та його права і свободи [111, с. 23]. У центрі 

суспільних відносин, пов’язаних з найманою працею, саме працівник, який 

отримує свій статус з факту укладення трудового договору і після цього є 

законним учасником трудових відносин, а охоронні правовідносини в 
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трудовому праві з моменту встановлення громадянина як працівника 

направлені на охорону його основних трудових прав. 

Т.М. Алфьорова зазначає, що Кодекс законів про працю взагалі не 

визначає трудової правосуб’єктності як юридичної властивості учасників 

трудових відносин. Лише передбачено загальні вимоги для набуття трудової 

правосубʼєктності (досягнення 16-річного віку). Крім того, встановлено 

особливості правового статусу найманого працівника залежно від віку, стану 

здоровʼя, статі, рівня освіти, наявності вченого ступеня або вченого звання, 

родинних зв’язків, судимості, громадянства тощо [112, с. 94]. 

В основі матеріальної відповідальності роботодавця лежить його 

обов’язок створити  умови, необхідні для нормальної роботи; забезпечити 

здорові та безпечні умови праці, а  також упроваджувати сучасні засоби 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні умови, які  запобігають виробничому 

травматизму і виникненню професійних захворювань працівників [6, с. 153]. 

Погоджуємося з С.Я. Вавженчуком, що статус працівника є доволі 

привабливим, адже саме він дає змогу отримати низку прав, гарантій, що 

дозволять забезпечити реалізацію суб’єктивних регулятивних трудових прав 

механізмами превентивної їх охорони та захисту. Критеріями, за якими 

визначається статус працівника, прийнято вважати такі: віковий, вольовий, 

управлінський, інтеграційний, критерій працездатності, критерій виконання 

мінімального обсягу робіт тощо [113, с. 55].  

У статті 6 Закону України «Про охорону праці» встановлено низку 

вимог до роботодавця щодо забезпечення працівнику належних охоронних 

умов праці. Згідно із зазначеним 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 [5]. 

Зокрема, працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 

створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоровʼя або 
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для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. 

Він зобовʼязаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або 

роботодавця [5]. Факт наявності такої ситуації за необхідності 

підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю 

представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої 

працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на 

підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці. 

За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті, 

які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток. 

Також 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 тримісячного заробітку [5]. 

Працівника, який за станом здоровʼя відповідно до медичного висновку 

потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою 

працівника 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. 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 [5]. 

С.Я. Вавженчук, аналізуючи правовий статус працівника як суб’єкта 

охоронних трудових правовідносин, зазначив щодо нього такі 

характеризуючі моменти:  

1) наявність розбалансованого нормативного понятійного апарату 

породжує проблеми розуміння поняття «працівник» і, як наслідок, ускладнює 

правозастосування у сфері охорони трудових прав працівників;  
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2) під поняттям «працівник» слід розуміти фізичну особу, що наділена 

трудовою правосуб’єктністю та вступила з роботодавцем у регулятивні або 

охоронні трудові правовідносини;  

3) критерієм розмежування договірних відносин зі стажування та 

трудових відносин, що ґрунтуються на трудовому договорі, слід вважати 

мету вступу у такі відносини [113, с. 58]. 

Тому працівник є однією з центральних фігур у правовому регулюванні 

охоронних відносин у трудовому праві. Роботодавець не може бути 

повноцінним суб’єктом трудових правовідносин, якщо не виконує своєї 

основної місії – надавати роботу. Тобто поки працівник не приймає на себе 

низку зобов’язань згідно з трудовим договором (чи контрактом) і не 

приступає до здійснення трудової функції, то охоронні відносини без 

конкретного суб’єктного складу не можуть бути визнаними такими, що 

сформувались. 

Система суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві 

побудована на елементах цієї системи – суб’єкти охоронних відносин, кожен 

з яких має своє становище та повноваження у правовій системі держави та у 

галузі охорони трудового законодавства. 

Таким чином, можна резюмувати, що різниця у статусі відносно 

охоронних правовідносин до кола перерахованих суб’єктів є різною. 

Суб’єктам властиві виключно їхні повноваження, що визначені нормативно-

правовими актами. Хоч вони не є однаковими, проте перебувають у тісній 

взаємодії одні з одними і спрямовані (безпосередньо чи опосередковано) на 

досягнення спільної мети – охорони трудових прав усіх учасників трудових 

правовідносин. 
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2.3 Мета і функціональна основа діяльності суб`єктів охоронних 

відносин у трудовому праві 

 

Охоронні правовідносини у трудовому праві спеціально створені для 

охорони та регулювання діяльності учасників правовідносин у сфері 

найманої праці. Особливими учасниками трудових правовідносин є суб’єкти 

охоронних відносин у трудовому праві, діяльність яких регламентована 

нормами права та покликана регулювати правовідносини шляхом владних 

повноважень та спеціального правового статусу.  

Найважливішою характеристикою діяльності будь-якого суб’єкта права 

є мета, якої прагнуть досягти у своїй діяльності учасники правовідносин. 

Мета діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві 

полягає у підтриманні законності та недопущенні порушення трудових прав і 

свобод учасників трудових правовідносин та притягнення до юридичної 

відповідальності учасника, який здійснює неправомірну поведінку.  

Окремим питанням мети та функціональної основи діяльності 

суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому  праві присвячували 

свої праці такі вчені, як: В.М. Гаращук, В.Ц. Гончарова, 

К.В. Жидецький, М.І. Іншин, Д.О. Карпенко, Л.Г. Коняхін, В.В. Лазор, 

В.І. Малюга, А.Ф. Мельник, В.М. Москальова, В.В. Цвєтков, 

В.С. Шестак, О.М. Ярошенко та інші. Незважаючи на проведену 

роботу, ця тематика є недостатньо дослідженою.   

Відповідно до Великого тлумачного словника з української мови 

«мета» – це те, чого прагнуть та хочуть досягти [16, с. 877].  В юридичній 

літературі під метою ще розуміють досягнення тих завдань, котрі стоять 

перед суб’єктом. 

Мета діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому 

праві полягає у підтриманні законності та недопущенні порушення 

трудових прав і свобод учасників трудових правовідносин, притягненні до 
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юридичної відповідальності учасника, який вчиняє неправомірні діяння, 

поновленні порушеного права. 

В. Щербина розглядає функцію як діяльність трудового права щодо 

ефективного регулювання відносин, пов’язаних з використанням здатності до 

праці [114, с. 8]. Таким чином, охоронна діяльність розглядається як напрям 

та спосіб впливу на учасника правовідносин для досягнення поставлених 

цілей.  

С.А. Іванов зазначає, що охоронна діяльність спеціально створених 

суб’єктів у трудовому праві  реалізується через вплив на суспільні відносини, 

які пов’язані з охороною здоров’я працівників, закріпленням і захистом їхніх 

трудових прав і інтересів, покращанням умов праці [115, с. 16]. 

Погоджуємося з автором, оскільки охорона здоров’я працівника, його права, 

інтереси та умови праці є основним завданням для суб’єктів охоронних 

правовідносин, але в той же час не тільки працівник підпадає під контроль та 

нагляд цих суб’єктів і тому таке визначення помітно скорочує учасників, 

відповідно до яких може здійснюватися охорона з боку держави.  

Мета діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві 

характеризується: 

1) здійсненням превентивної та виховної функції для відвернення та 

попередження вчинення протиправного діяння. 

Для забезпечення учаснику трудових правовідносин  мотивів не 

порушувати законодавство та поважати права і законні інтереси інших осіб 

суб’єкти охоронних правовідносин у трудовому праві здійснюють 

попереджувальну та виховну функції [116, с. 50].  

Виховна функція розглядається як така, що спрямована на сприйняття 

усіма громадянами цінності права, виховання поважливого ставлення до 

нього з боку суспільства, зростання правової активності з метою запобігання 

правопорушенням, а також на виховну корекцію заходами юридичної 

відповідальності поведінки особи, що вже вчинила правопорушення, з метою 

запобігання вчиненню нею нових протиправних діянь [43, с. 387]. На нашу 
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думку, суб’єкти охоронних правовідносин при вчиненні у своїй діяльності 

превентивної функції у будь-якому випадку зорієнтовані на виховання 

правопорушника і превентивна функція включає в себе такий елемент, як 

виховання правової поведінки та недопущення вчинення неправомірної 

поведінки учасником трудових правовідносин.  

Для багатьох суб’єктів мотив страху перед покаранням, яке визначене в 

санкції порушеної статті, стає важливішим за мотив, який заохочує вчинити 

неправомірну поведінку, що утримує його від вчинення цього 

правопорушення [117, с. 483]. Відповідно держава, встановлюючи межі 

правомірної поведінки через суб’єктів охоронних правовідносин, намагається 

змінити ставлення та поведінку у свідомості учасників трудових 

правовідносин до вчинення правопорушення, тим самим виконуючи функцію 

загального попередження правопорушень. 

Отже, метою діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у 

трудовому праві є здійснення попередження вчинення правопорушень з боку 

учасників цих правовідносин, а при вчиненні – намагання виховати 

порушника відповідно до встановлених законодавством умов правомірної 

поведінки; 

2) забезпечення охорони праці. 

З виникненням трудових правовідносин детальну увагу привертає 

питання охорони праці – діяльність, пов’язана із забезпеченням гарантованих 

державою умов праці учасників трудових правовідносин [118, с. 516]. 

Суб’єкти охоронних правовідносин у трудовому праві захищають працівника 

від надмірної експлуатації та створення безпечних умов праці, як гарантії 

захищеності своїх суб’єктивних прав з боку роботодавця, а роботодавця – з 

питання добросовісного виконання працівником поставлених перед ним  

правил поведінки.  

Поєднання соціальної, економічної та правової сутності охорони праці, 

на думку В.Ц Жидецького, має комплексний та нерозривний характер, 

оскільки має на меті одне завдання  [106, с. 256].  
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 На думку К.М. Гусова та В.М. Толкунової, сутність соціального 

значення охорони праці проявляється через: 

- охорону життя та здоров’я працівника від можливої виробничої  

шкоди; 

- збереження трудових якостей працівника – працездатність; 

- сприяння у технічно-культурному зростанні, розвиваючи свою 

роботу [4, с. 351]. Таким чином, соціальне значення має своє відображення 

через становище робітника у сфері найманої праці, його відокремлення та 

охорону як учасника саме трудових правовідносин. 

Економічне значення охорони праці має свій вираз через встановлення 

нормальних умов праці та методів заохочення, що приводить до зростання 

продуктивності праці працівників та в результаті збільшення виробництва, 

покращення економіки  [119, с. 188].  На нашу думку, економічне значення 

охорони праці відповідає лише матеріальній характеристиці правовідносин 

без регулювання соціальної значення та правового аспекту і тому має на меті 

лише «вигоду» як для суспільства, так і для учасників трудових 

правовідносин. 

Для суб’єктів охоронних правовідносин встановлення як соціального, 

так і економічного значення охорони покладає на них обов’язок захищати 

працю через використання правових норм. Погоджуємося з думкою 

К.М. Гусова та В.М. Толкунової, відповідно до якої правове значення 

охорони праці полягає в тому, що вона сприяє роботі за здібностями з 

урахуванням важкості умов праці, фізіологічних особливостей жіночого 

організму, виконанням материнської функції, родинних обов’язків 

працівників, а також психофізіологічних особливостей організму 

неповнолітніх, рівня працездатності інвалідів. Правовий статус громадянина 

включає основне його право на охорону праці і юридичні статутні гарантії 

цього права не лише в процесі трудової діяльності, але й під час прийому на 

роботу осіб, що потребують особливої охорони. Так, не можна приймати 

жінок, а також неповнолітніх до 18 років на роботи, які на медичних 
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підставах їм протипоказані [4, с. 351]. Отже, однією зі складових 

функціональної основи суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві є 

також охорона праці, оскільки ці суб’єкти спеціально створені для охорони 

прав і свобод учасників трудових правовідносин у сфері найманої праці; 

3) постійний нагляд та контроль за трудовим законодавством у 

цілому та в частині охоронних правовідносин. 

Нагляд і контроль — це дві різні за своїм значення форми перевірочної 

діяльності уповноважених на те певних державних або громадських органів 

[120, с. 2], але більшість науковців вважають ці два поняття тотожними і 

тому зазначати ці поняття як самостійні не вважають потрібним. 

Відповідно до тлумачного словника контроль – це перевірка, а також 

постійне спостереження з метою перевірки чи нагляду [121, с. 286]. 

Французьке «controle» зі свого боку утворилося від латинського «contra» – 

префікс, що означає протидію, протилежність, а у  другій частині слова 

контроль міститься лексема «роль» (від лат. «role»), тобто «міра впливу, 

значення, ступінь участі в чомусь» [122, с. 255, 447]. Тому етимологічно 

сутність контролю проявляється в тому, що це перевірка або постійне 

спостереження, що має собою міру впливу на контролюючий суб’єкт. 

В юридичній літературі контроль зі сторони суб’єктів охоронних 

відносин тлумачиться по-різному: 

1) як виконання законів, рішень тощо [123, с. 323]; 

2) як перевірка, спостереження з метою перевірки; ті, що 

займаються перевіркою, контролери [124, с. 256]; 

3) одна з форм здійснення влади, яка забезпечує дотримання 

встановлених приписів [125, с. 68]. Контроль у соціальній державі слугує 

механізмом охорони державних інтересів та підтримки дисципліни, 

загальним правопорядком. 

Потрібно зазначити, що у трудовому праві нагляд з боку суб’єктів 

охоронних відносин у чистому вигляді не зустрічається, але більшість 

суб’єктів охоронних правовідносин характеризуються саме цією формою 
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впливу (роботодавець, профспілки). На відміну від контролю, «нагляд» 

трактовано як спостереження з метою перевірки [126, с. 318].  

Призначення нагляду полягає у виявленні та профілактиці 

правопорушень, усуненні їхніх наслідків та притягненні винних до 

відповідальності без права втручання в оперативну та господарську 

діяльність піднаглядних об’єктів, зміненні чи скасуванні актів управління 

[127, с. 223-224]. Так, основна відмінність проявляється у відношенні до 

правовідносин: під час контролю – це вплив, а під час нагляду – 

спостереження, та немає можливості впливати на правовідносини.  

У наукових роботах можна побачити різні трактування поняття 

«нагляд». Так, на думку М.С. Студенікіної, нагляд – своєрідний звужений 

контроль, однак звужений лише у сфері свого застосування [128, с. 25].  З 

іншого боку, відомий учений Ф.С. Разаренов, розглядаючи нагляд, визначав 

його як систематичне спостереження органів управління за точним і 

неухильним виконанням загальнообов’язкових правил з метою превенції, 

припинення їх порушень, виявлення і притягнення порушників до 

відповідальності або застосування до них заходів громадського впливу [129, 

с. 10]. Не погоджуємося з думкою автора, бо якщо відносити притягнення до 

відповідальності як один з елементів нагляду, тоді постає питання про 

доцільність створення цієї категорії, оскільки в такій ситуації нагляд і 

контроль не можна буде розмежувати. 

У теорії трудового права існує загальноприйнятий погляд, що нагляд є 

видом контролю. Так, поняття контролю тлумачать ширшим від нагляду. Під 

час його здійснення не лише перевіряється систематичність виконання та 

прийняття рішень, а й з урахуванням особливості контролю як функції 

державного управління контролюючим органам надається право втручання в 

оперативну діяльність підконтрольних об’єктів у формі видання 

обов’язкових для виконання вказівок. Натомість завданням нагляду є лише 

виявлення та попередження правопорушень, визначення відповідності 

діяльності підконтрольних обʼєктів чітко встановленим правилам. Органи, 
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що здійснюють нагляд, не мають права втручатися в оперативну діяльність 

або змінювати правовідносини [84, с. 213]. Отже, на думку автора, нагляд  

порівняно з контролем є більш вузьким видом діяльності, що не передбачає 

можливості впливу, а лише має на меті аналіз та спостереження, що є 

логічним, оскільки можливість здійснення впливу на правопорушника або на 

самі правовідносини – це вже контроль.  

Таким чином, у теоретико-правовому сенсі нагляд має принципові 

відмінності від контролю, оскільки в його основі не перевірка виконавчої 

діяльності, а інша діяльність – нагляду над поведінкою суб’єкта управління, 

щоб останній не здійснював неправомірних дій, які можуть заподіяти шкоду 

суспільству та окремим громадянам. 

Отже, без сумніву, багато ознак контролю і нагляду збігаються. 

Наприклад, відсутність організаційної підлеглості, наявність спеціального 

об’єкта діяльності, яким є нормативні акти, що містять певні вимоги, 

стандарти тощо; їх дотримання організаціями, громадянами, надання права 

застосування заходів примусу. Головна ж відмінність контролю від нагляду 

полягає в тому, що контроль має на меті не тільки досягнення законності й 

правопорядку, а й забезпечення ефективності та доцільності. Метою нагляду 

є дотримання і неухильне виконання законів, що не супроводжується 

оцінкою доцільності прийнятих актів і виконаних дій [130, с. 154]. Проте 

окремі вчені не поділяють цієї думки і стверджують, що контрольні заходи 

проводяться відповідними органами щодо тих фізичних і юридичних осіб, на 

яких вони можуть здійснювати регулятивний вплив, тобто поведінка 

підконтрольних субʼєктів повсякчас або тимчасово регульована цими 

органами [131, с. 16]. 

З позиції трудового права обґрунтованими видаються позиції вчених, 

котрі зазначають, що контроль можна розглядати як родове поняття, яким 

охоплений «нагляд» як певний особливий вид «контролю», його форми в 

деяких галузях права. Цю особливість дослідники пов’язують не з терміном 

«нагляд», а з характером нагляду – адміністративним, при цьому зазначену 



 111 

особливість уособлюють відповідні індивідуалізовані повноваження 

суб’єктів нагляду [132, с. 8]. 

Вважаємо за доцільне у справі відмежування понять «контроль» та 

«нагляд» взяти за основу міркування В.М. Гаращука, на думку якого, 

втручання в оперативну діяльність підконтрольного органу та право 

самостійно притягувати винних осіб до правової відповідальності і є 

основною відзнакою контролю від нагляду [133, с. 77-78]. 

Найголовніші ознаки контролю суб’єктів охоронних правовідносин у 

трудовому праві проявляються: 

- у спостереженні за функціонуванням підконтрольних об’єктів, 

отриманні об’єктивної інформації про виконання ними правил і доручень, 

про їхній стан; 

- у можливості втручатися в поточну діяльність контрольованого 

об’єкта; 

- у застосуванні заходів запобігання порушенням законності та їх 

припинення; 

- у виявленні причин і умов, що сприяють скоєнню 

правопорушень; 

- у самостійному застосуванні заходів відповідальності до осіб, 

винних у порушенні законності. 

Найбільш характерною рисою нагляду з боку суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудовому праві є оцінка діяльності піднаглядного об’єкта, 

що здійснюється тільки з позиції законності, але не доцільності. 

У юридичній науці поняття функціональна основа ототожнюється з 

поняттям «повноваження» для характеристики визначеної законодавством 

сукупності прав і обов'язків суб’єктів права, закріплених за ними у 

встановленому законодавством порядку для здійснення покладених на них 

функцій [123, с. 590]. Функціональна основа – це той фундамент, на якому 

побудована діяльність суб’єктів охоронних правовідносин, а саме їхні права 
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та обов’язки у сфері контролю та нагляду за учасниками правовідносин у 

сфері найманої праці. 

Термін «повноваження» за своєю природою є категорією 

адміністративного права, має нормативний характер і використовується для 

визначення прав та обов’язків будь-якого органу або посадової особи [134, с. 

36]. Повноваження визначають межі будь-якої діяльності, рамки 

відповідальності, звітності, підконтрольності, формують єдину систему будь-

якого органу. Завдяки повноваженням регулюються державно-правові, 

державно-управлінські суспільні відносини. Існування будь-якого органу, 

зокрема органу місцевого самоврядування, неможливе без наділення його 

владними повноваженнями. 

Для чіткого розуміння функціональної основи діяльності суб’єктів 

охоронних правовідносин потрібно визначити основні їхні права та обов’язки 

суб’єктів, оскільки самі ці категорії регламентують основу діяльності цих 

суб’єктів.  

Державна служба України з питань праці займає центральне місце 

серед органів у системі спеціально створених державою для охорони прав та 

свобод учасників трудових правовідносин [101]. 

Головними завданнями Державної служби України з питань праці як 

суб’єкта охоронних відносин у трудовому праві є такі:  

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, 

охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а 

також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 

працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 

2) здійснення комплексного управління охороною праці та 

промисловою безпекою на державному рівні; 



 113 

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, 

пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; 

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного 

технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на 

об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації 

об’єктів Єдиної газотранспортної системи [101]. 

Отже, Державна служба України з питань праці є спеціальним 

суб’єктом охоронних правовідносин у трудовому праві, створених державою 

для контролю за діяльністю учасників правовідносин у сфері найманої праці. 

Відповідно до чинного законодавства спеціалісти служби охорони 

праці на підприємстві як суб’єкти владних повноважень мають право:  

на видачу в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в 

Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого 

виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, фондам 

загальнообов’язкового державного страхування, виконавчим органам 

міських рад міст обласного значення,  сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад, а також центральним органам виконавчої 

влади обов’язкових до виконання приписів щодо усунення порушень 

законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносять 

пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, 

винних у порушенні законодавства; 

на складання у випадках, передбачених законом, протоколів про 

адміністративні правопорушення, розгляд справ про такі правопорушення і 

накладання адміністративних стягнень; 

на зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, 

окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, 

приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію 

машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 
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виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних з 

користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, 

реалізацію продукції шляхом видачі відповідного розпорядчого документа у 

передбачених законодавством випадках, а також анулювання виданих 

дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю та 

здоров’ю працівників; 

на вирішення в установленому порядку питання щодо заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та 

працівників апарату Держпраці, керівників територіальних органів 

Держпраці, присвоєння їм рангів державних службовців (якщо інше не 

передбачено законом); 

на залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій 

роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а 

також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми 

керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Держпраці 

[101]. 

Також варто відзначити, що Державна служба України з питань праці 

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі 

нагляд (контроль) за: 

факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність 

яких може шкодити здоров’ю працівників; 

виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних 

захворювань; 

дотриманням вимог санітарних норм та правил; 

своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на 

попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового 

процесу, збереження здоров’я працівників; 

наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників [101]. 
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Роботодавець є важливим суб’єктом охоронних трудових відносин. 

Згідно із Законом України “Про охорону праці” він зобов’язаний здійснювати 

низку заходів для забезпечення охорони життя і здоров’я працівника як 

найвищої соціальної цінності. 

Роботодавець зобов’язаний створити в кожному структурному 

підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних  

актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці [5]. 

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи 

управління охороною праці: 

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, що 

забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, затверджує 

посадові інструкції, права й відповідальність за виконання покладених на них 

обовʼязків, а також контролює їх дотримання; 

- розробляє за участі сторін колективний договір і реалізує 

комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення 

існуючого рівня охорони праці; 

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів 

відповідно до обставин, що змінюються; 

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з 

охорони праці, що діють у межах підприємства, встановлює правила 

виконання робіт і поводження працівників на території підприємства, у 

виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях 

відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує 

безкоштовно працівників нормативно-правовими актами з охорони праці; 

- здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних 

процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 

іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного й 

індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони 

праці [5]. 



 116 

Також роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за 

колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і 

компенсації, не передбачені законодавством. Протягом дії укладеного з 

працівником трудового договору роботодавець повинен не пізніше як за 2 

місяці письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та 

розмірів пільг і компенсацій з урахуванням тих, що надаються йому 

додатково [5]. 

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, 

комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту 

відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного 

договору. У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника 

роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання 

працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та 

знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний 

компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором. 

Згідно з колективним договором роботодавець може додатково понад 

встановлені норми видавати працівникові певні засоби індивідуального 

захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх 

застосування [5]. 

Отже, можливо не безпосередньо роботодавець здійснює охорону 

працівника, але зобов’язання щодо належних умов праці змушують його 

дбати та охороняти ці правовідносини, і саме це дає нам право відносити 

роботодавця до системи суб’єктів охоронних відносин. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що з’ясування мети діяльності 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві є важливим, оскільки в ній 

відображається безпосереднє призначення зазначених органів. За допомогою 

визначення мети можна зрозуміти конкретні межі діяльності суб’єктів 

охоронних відносин у трудовому праві. Функціональна основа діяльності 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві включає в себе 

повноваження як визначеної законодавством сукупності прав і обовʼязків, що 
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визначають межі діяльності, рамки відповідальності, звітності, 

підконтрольності суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві для 

регулювання та охорони учасників трудових правовідносин у сфері найманої 

праці. 
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Висновки до Розділу 2 

 

1. Суб’єкт охоронних відносин у трудовому праві – це 

уповноважений учасник трудових відносин, діяльність якого спрямована на 

запобігання правопорушень у сфері застосування найманої праці, на 

встановлення міри обов’язкової й належної поведінки, у тому числі 

визначення заходів з її дотримання, на захист права у разі його порушення, а 

також відновлення. 

2. Специфічною рисою суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві є те, що основні з них (працівник, роботодавець, профспілки, 

організації роботодавців тощо) взаємодіють із суб’єктами трудового права 

публічно-правового характеру (держава в особі різних органів, посадові 

особи тощо) для досягнення єдиного результату – збереження законності у 

сфері праці. При цьому права й обов’язки всіх суб’єктів у вказаній сфері 

відрізняються і не суперечать одні одним. 

3. За повноваженнями систему суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві поділено на такі групи:  

1) основна – до неї належать безпосередні учасники охоронних 

відносин, головними з яких є:  

а) працівник;  

б) роботодавець;  

в) професійні спілки;  

г) організації роботодавців;  

2) допоміжна – та, діяльність якої виконує забезпечувальну функцію 

відносно останніх у межах компетенції, а саме:  

а) у межах загальних повноважень – суб’єкти охоронних відносин, які 

здійснюють охорону трудових прав у загальному порядку (Президент 

України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України);  
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б) у межах загальних повноважень, але з додатковими спеціальними 

повноваженнями у сфері контролю за дотриманням саме трудових прав 

(місцеві державні адміністрації тощо);  

в) у межах спеціальних повноважень – суб’єкти охоронних відносин, 

які спеціально створені для нагляду та контролю за дотриманням законності 

у сфері охорони трудових прав (служба охорони праці на підприємстві). 

4. Мета діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у 

трудовому праві полягає у підтриманні законності та недопущенні 

порушення трудових прав і свобод учасників трудових правовідносин, 

притягненні до юридичної відповідальності учасника, який вчиняє 

неправомірні діяння, поновленні порушеного права. 

Мета діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві 

характеризується здійсненням превентивної та виховної функцій з метою 

відвернення та попередження вчинення протиправного діяння. Суб’єкти 

охоронних правовідносин при здійсненні у своїй діяльності превентивної 

функції у будь-якому випадку зорієнтовані на виховання правопорушника, і 

превентивна функція включає в себе такий елемент, як виховання правової 

поведінки та недопущення вчинення неправомірних діянь учасником 

трудових правовідносин. 

5. Сутність роботодавця як суб’єкта охоронних правовідносин 

проявляється через покладені на нього функції та обов’язок створення 

нормальних умов для охорони трудових прав працівника, оскільки, 

прийнявши особу на роботу, він зобов’язаний реалізувати покладені на нього 

законодавством завдання у межах правомірного співіснування та досягнення 

спільної мети в правовідносинах з працівником. 

6. Головні ознаки контролю суб’єктів охоронних правовідносин у 

трудовому праві проявляються:  

у спостереженні за функціонуванням підконтрольних об’єктів, 

отриманні об’єктивної інформації про виконання ними правил і доручень, 

про їхній стан;  
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у можливості втручатися в поточну діяльність контрольованого 

об’єкта;  

у застосуванні заходів запобігання порушенням законності та їх 

припинення;  

у виявленні причин і умов, що сприяють скоєнню правопорушень;  

у самостійному застосуванні заходів відповідальності до осіб, винних у 

порушенні законності. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННИХ 

ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

 

3.1 Удосконалення системи суб’єктів охоронних відносин у трудовому 

праві 

 

Актуальність нашої роботи виявляється у тому, що сучасна тенденція 

до конвергенції, єдності і різноманітності в регулюванні системи суб’єктів 

охоронних відносин станом на сьогодні визначає рівень демократії в 

суспільстві на глобальному рівні, а на локальному – клімат відносин між 

роботодавцем та уповноваженими органами та їхніми посадовими особами, 

між роботодавцем та кожним окремим працівником. Тому питання 

активізації і вдосконалення системи суб’єктів охоронних відносин є 

нагальною проблемою сьогодення, а позитивний результат його вирішення – 

умова вступу України до кола держав європейської спільноти. 

Дослідженню правового регулювання системи суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві України присвятили свою увагу такі вчені, як 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, Л.А. Сироватська, В.Н. Толкунова, Н.М. Хуторян, 

І.І. Шамшина, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Не применшуючи 

значення праці вчених з цієї тематики, слід зазначити, що фундаментального 

дослідження потреби вдосконалення системи суб’єктів охоронних відносин у 

сфері трудового права так і не було здійснено. 

Зазначимо, що важливим аспектом проведення комплексного 

дослідження є роз’яснення розуміння понять і категорій. Тому з цією метою 

звернемося до значень понять «активізація» і «вдосконалення» і, виходячи з 

цього, визначимо їх співвідношення. 
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«Активізація» у тлумачному словнику української мови розуміється як 

дія, спрямована на те, щоб робити когось або щось активнішим [135, с. 29]. 

Термін «активність» походить від латинського “activus”, що означає 

діяльний, енергійний, ініціативний. Що ж до юридичного поняття 

«активізації», то на жаль, ні в юридичній енциклопедії, ні в проаналізованому 

колі наукової літератури цього поняття не існує. У зв’язку з наведеним 

виникає потреба визначити цей термін у нашому дослідженні. 

Тож ми вважаємо, що активізація в юридичному розумінні – це процес 

правового стимулювання об’єкта з метою підвищення ініціативності його 

діяльності відповідно до покладених на нього функцій і завдань. 

В таких умовах потрібно визначити і поняття «вдосконалення». Цей 

термін розуміється у значенні дії, щоб зробити щось кращим, досконалішим 

[136, c. 398].  

На думку Є.В. Погорєлова, вдосконалення законодавства – це 

діяльність компетентних органів держави з підтримання якісного стану 

законодавства (якості його змісту і форми) відповідно до потреб розвитку 

суспільних відносин, спрямована на забезпечення ефективності правового 

регулювання. Така діяльність охоплює створення нових якісних 

нормативноправових актів, а також «усунення» або «пом’якшення» 

неякісних властивостей чинного законодавства [137, c. 22]. 

Вважаємо це трактування не зовсім правильним, оскільки властивості 

законодавства можуть бути і якісними, але у зв’язку з розвитком суспільних 

відносин, появою нових інститутів, нових суб’єктів, розвитком діяльності і 

втіленням її в нових формах таке регулювання стає невідповідним і його 

потрібно підлаштовувати під суспільні відносини. 

У юридичній літературі для зміни законодавства, покращення його 

змістового і формального боку використовується безліч понять і категорій, 

зокрема: «кодифікація», «консолідація», «уніфікація», «інкорпорація», 

«систематизація», «динамічність», «розвиток», «вдосконалення», 

«впорядкування», «гармонізація», «адаптація» законодавства тощо.  
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Необхідно визначитися зі співвідношенням цих понять для того, щоб 

розглянути поняття вдосконалення крізь призму комплексного розуміння 

дослідження. 

На нашу думку, «розвиток» відносно «вдосконалення» та 

«впорядкування» є більш загальним поняттям, оскільки охоплює не тільки 

зміни, спрямовані на покращення якісного і кількісного стану законодавства 

(вдосконалення), чи тільки наведення порядку таких станів (впорядкування), 

а й процес усіх змін у законодавстві незалежно від того, до яких результатів 

(позитивних чи негативних) такі зміни призведуть. 

На думку В.І. Риндюка, якщо йдеться про розвиток законодавства як 

кількісні та якісні зміни сукупності законів та підзаконних нормативно-

правових актів, то у найбільш широкому розумінні під поняттям «розвиток 

законодавства» слід розуміти процес необоротних, цілеспрямованих, 

взаємопов’язаних змін законодавства, результатом яких є новий його стан, 

що постає як зміна його змісту або форми (структури) [138, c. 203]. 

Однак у нашому дослідженні об’єктом наукового інтересу виступає 

саме вдосконалення законодавства, адже розвиток буде не досить широким 

поняттям для вибудування на ньому нашого дослідження. 

Щодо понять «кодифікація», «консолідація», «уніфікація» та 

«інкорпорація», то вони, на нашу думку, є частиною поняття 

«систематизації» і виступають окремими формами вдосконалення 

законодавства. 

Цікавим у науковому розрізі є поняття «адаптації», адже це питання у 

зв’язку з перспективою вступу України до Європейського Союзу 

залишаються актуальними з часу незалежності нашої держави і до цих пір. 

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

від 18.03.2004 № 1629-IV адаптація законодавства – процес приведення 

законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis 

communautaire, а acquis communautaire – це правова система Європейського 
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Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не 

обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції 

та внутрішніх справ [139]. 

Станом на сьогодні адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського союзу визнається одним з пріоритетних напрямів зовнішньої 

політики України, і в цьому, зокрема, проявляється дуалістична природа 

цього явища. Перша складова природи цього процесу – політична (про яку 

було зазначено), а друга – правова. Остання виступає, на нашу думку, 

засобом вдосконалення законодавства. 

Значним і прогресивним кроком є підписання Угоди про асоціацію з 

ЄС у 2014 році. Нещодавно громадяни України отримали можливість 

пересуватися країнами ЄС без віз, внаслідок чого можна констатувати 

посилену тенденцію до євроінтеграції нашої країни. 

Визначивши співвідношення понять, суміжних з «удосконаленням», 

можна висвітлити взаємодію понять активізації і вдосконалення системи 

суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві України.  

По-перше, активізація може виступати як передумовою вдосконалення 

системи суб’єктів охоронних відносин, так і результатом такого процесу. По-

друге, вдосконалення використовує активізацію системи суб’єктів охоронних 

відносин як засіб досягнення якісних і кількісних змін у законодавстві і 

правовій системі загалом. 

З урахуванням цих аспектів варто визначити стадії і форми 

вдосконалення системи суб’єктів охоронних правовідносин, адже з 

урахуванням їх динамізму у зв’язку з оптимізацією органів державної влади, 

розширенням кола понять «роботодавець» і «працівник» у сучасних умовах 

потрібно враховувати і реформування трудового законодавства у відповідних 

сферах. 

Ми вважаємо, що вдосконалення системи суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві передбачає таку послідовність стадій: 
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1) внесення пропозиції з розробки проекту нормативно-

правового акта; 

2) узгодження пропозиції і формування робочої групи; 

3) безпосередня розробка проекту нормативно-правового акта; 

4) обговорення проекту нормативно-правового акта; 

5) узгодження проекту нормативно-правового акта; 

6) прийняття нормативно-правового акта; 

7) підписання нормативно-правового акта Президентом України 

(факультативна стадія – характерна тільки для законів та підзаконних 

нормативних актів Президента України); 

8) державна реєстрація підзаконних нормативно-правових актів 

органами юстиції (факультативна стадія); 

9) перегляд чинного законодавства на відповідність суспільним 

відносинам і внесення до нього змін та/або доповнень; 

10) втрата чинності відповідними нормативно-правовими актами у 

зв’язку з прийняттям нового, внесенням змін чи постановленням рішення 

Конституційного Суду України щодо неконституційності акта в цілому чи 

його окремих положень, скасуванням нормативно-правових актів; 

11) офіційне тлумачення нормативно-правових актів, їхніх положень; 

12) систематизація законодавства. 

З урахуванням цих стадій потрібно зазначити, що суб’єкти охоронних 

відносин, поділяючись на уповноважених та зобов’язаних, виступають у 

відносинах нагляду і контролю за охороною праці та дотриманням трудового 

законодавства, відносинах матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору. При цьому група уповноважених суб’єктів контрольно-наглядових 

органів, на нашу думку, є занадто звуженою у законодавстві. У статті 38 

Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [5] вказано, 

що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових 

актів про охорону праці здійснюють: 
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центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ядерної та радіаційної безпеки; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах 

пожежної і техногенної безпеки; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення [5]. 

По суті це Державна служба України з питань праці, Державна служба 

надзвичайних ситуацій, а також Міністерство охорони здоров'я України, але 

фактично не лише ці державні органи здійснюють нагляд і контроль за 

додержанням охорони праці.  

Такі прогалини і обумовлюють, на нашу думку, вдосконалення 

законодавства і системи суб’єктів охоронних правовідносин у сфері 

трудового права.  

З урахуванням таких недоліків законодавства пропонуємо внести 

відповідні зміни у статтю 38 Закону України «Про охорону праці». 

Крім вищезазначених суб’єктів, як зазначає у своєму дисертаційному 

дослідженні О.М. Запорожець, до системи уповноважених суб’єктів 

охоронних правовідносин у трудовому праві (або, як він вказує, «трудо-

правових охоронних відносин») належать і недержавні контрольно-наглядові 

органи [140, с. 6]. Однак їх не можна механічно включати до системи 

суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві України, якщо їхні 

мета, завдання, функції та повноваження не включаються в цю сферу. 

На основі комплексного аналізу широкого спектру законодавчих 

положень можна стверджувати, що переліку недержавних контрольно-

наглядових органів у законодавстві чітко не консолідовано і по суті не 

визначено. 
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З вищезазначеного випливає, що необхідно з метою врегулювання цієї 

прогалини окреслити систему недержавних контрольно-наглядових органів, 

діяльність яких не існує поза межами охоронних відносин трудового права 

України. 

Це, на нашу думку, профспілки та їхні об’єднання, трудові колективи, 

громадські інспектори, служби охорони праці на підприємствах (чисельність 

працівників на яких перевищує 50 осіб), вільно обрані працівниками 

представники (представник). 

Згідно зі статтею 259 Кодексу законів про працю України 

від 10.12.1971 № 322-VIII громадський нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їхні об’єднання 

[6]. Вважаємо, що перелік органів громадського нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю є також невиправдано звуженим. 

У проекті Трудового кодексу України від 04.12.2007 за № 1108 

розширено систему громадського контролю та до суб’єктів, які можуть брати 

участь у трудових відносинах, за відсутності профспілкової організації, 

включено вільно обраних працівниками представників (представника) [141]. 

Звідси можна визначити такі принципи, на яких повинна ґрунтуватись 

система органів нагляду та контролю за дотриманням трудового 

законодавства, – це засади законності. Діяльність усіх суб’єктів зазначеної 

системи повинна бути регламентована систематизованим нормативно-

правовим актом, у якому консолідуватимуться основні напрями нагляду і 

контролю за дотриманням законодавства про працю, цілі, завдання, загальні 

особливості такої діяльності, єдина методика проведення перевірок органами 

нагляду та контролю. Першу спробу нормативно регламентувати діяльність 

органів нагляду та контрою за дотриманням трудового законодавства 

зроблено А.О. Замченко, яка запропонувала проект Закону «Про основні 

засади нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю в 

Україні» [97, с. 187].  
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Зі свого боку ми також долучаємося до пропозиції А.О. Замченко 

створити єдиний нормативно-правовий акт, який регулював би діяльність як 

державних, так і громадських органів нагляду і контролю за додержанням 

законодавства у сфері праці, а зокрема її охорони як структурного елемента 

охоронних відносин. 

Що ж до відносин у сфері відповідальності, які теж є частиною 

охоронних правовідносин, то у законодавстві саме у цій сфері наявні суттєві 

недоліки, які впливають на практичну реалізацію суб’єктами охоронних 

правовідносин у сфері трудового права своїх трудових прав і обов’язків.  

Зазначимо, що у Кодексі законів про працю України до цих пір не 

визначено понять «роботодавець» і «працівник». У статті 21 Кодексу законів 

про працю України під роботодавцем фактично розуміється «власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 

особа». Це питання врегулювали у проекті Трудового кодексу, визначивши у 

частині першій статті 24 поняття роботодавця. У цій нормі зазначено, що 

роботодавець – юридична (підприємство, установа, організація) або фізична 

особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. 

Вважаємо, що це визначення доволі вузько трактує поняття 

роботодавця, адже не враховує тих осіб, що ще не уклали трудових договорів 

з працівниками, тобто є «перспективними роботодавцями». 

На необхідність більш конкретизованого законодавчого визначення 

роботодавця як учасника охоронних трудових правовідносин вже звертали 

увагу науковці у своїх дослідженнях [142, c. 17]. 

З огляду на теоретичні міркування та спираючись на чинне 

законодавство, у контексті використання юридичної техніки неправильним 

виглядає також інше формулювання статті 21 Кодексу законів про працю 

України в тій частині, де йдеться про «уповноваженого власником органу...», 

який нібито є стороною трудового договору. Такий орган лише представляє 

інтереси юридичної особи і, очевидно, не може вважатися роботодавцем.  
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На підтримку позиції доцільності застосування теорії фікції юридичних 

осіб у трудовому праві виступає П.Д. Пилипенко, який окреслює 

роботодавця – суб’єкта трудового права – як особу, яка надає роботу іншій 

особі на підставі трудового договору, у тому числі в разі обрання чи 

призначення на посаду [143, с. 164].  

На нашу думку, під особою, яка надає роботу, і потрібно розуміти 

фізичну або юридичну особу, а не їхніх представників за статутом, 

довіреністю чи законних представників. 

О.М. Ярошенко пропонує визначати роботодавця як фізичну або 

юридичну особу, незалежно від форми власності та організаційно-правової 

форми створення, з якою працівники вступають у трудові правовідносини, 

встановлені трудовим договором або контрактом [144, c. 12]. 

По-перше, ні цивільне, ні трудове законодавство не оперує поняттям 

«форми власності» і навіть з погляду юридичної техніки краще було б 

вказати «правові титули». Це зумовлює суперечності термінології в чинному 

законодавстві. 

По-друге, в законодавстві про працю жодній юридичній особі не 

заборонено використовувати найману працю. Тому, акцентуючи увагу на 

штучних особливостях організаційно-правової форми чи форми власності, 

автор певною мірою нівелює конституційний принцип свободи праці. 

Цікаво, що у Законі України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV у статті 1 визначено поняття 

«роботодавець» як власник підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений 

ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства 

використовує найману працю [145]. Як бачимо, незважаючи на зазначені 

нами недоліки, підхід О.М. Ярошенка був реалізований на законодавчому 

рівні. У цьому аспекті визначення «роботодавця» у вказаному Законі, на 

нашу думку, потребує доопрацювання. 
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Шляхом аналізу чинного законодавства ми виявили системний недолік 

– це визначення дублюється у кількох нормативно-правових актах, зокрема 

таких, як Закони України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III [146], «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-

IV [147]. 

Вважаємо, що такі неузгодженості правової системи України в 

майбутньому можуть призвести до звернення до Конституційного Суду 

України за тлумаченням відповідних норм законодавства про працю 

стосовно розуміння поняття «роботодавець». 

У підпункті 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 № 2755-VI зазначено, що роботодавець – це юридична 

особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її 

представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю 

фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе 

обовʼязки зі сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та 

сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд 

оплати праці, інші обовʼязки, передбачені законами [148]. Але це визначення 

відображає здебільшого фінансову, а не охоронно-правову природу поняття 

«роботодавець» і підлягає тільки галузевому, а не універсальному 

застосуванню. 

В охоронних відносинах, зокрема у відносинах матеріальної 

відповідальності, роботодавець виступає уповноваженою особою, яка 

притягає до матеріальної відповідальності працівника. За відсутності 

визначення поняття роботодавця у законодавстві в Україні наявний комплекс 

фактичних проблем. Зокрема, це перелік осіб, які з боку роботодавця мають 

повноваження притягувати до матеріальної відповідальності. Наразі це 

питання, як свідчить практична реалізація норми статті 21 Кодексу законів 

про працю України, вирішується не на користь працівника. Крім цього, на 

нашу думку, якщо не враховувати теорію фікції юридичної особи, то до 
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фізичної особи, яка представляє її інтереси, не висуватиметься вимога бути 

дієздатною. А це суперечить усім принципам цивільного і трудового 

законодавства, засадам інституту відповідальності в цілому. 

Якщо аналізувати визначення працівника, то знову ж таки у Кодексі 

законів про працю України цього визначення немає. Найбільш вдале, на 

нашу думку, визначення дає стаття 14 Податкового кодексу України, яка 

зазначає, що працівник – це фізична особа, яка безпосередньо власною 

працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем 

трудовим договором (контрактом) відповідно до закону. 

Вважаємо це визначення правильним за критерієм його універсального 

використання. Для охоронних правовідносин це має принципове значення, 

адже у визначенні акцентується увага на тому, що особа власною працею 

виконує трудову функцію, що допоможе роботодавцю у кожному 

конкретному випадку у разі виявлення якогось порушення притягувати до 

відповідальності винних осіб через несвоєчасне виконання, часткове 

виконання або невиконання своїх трудових обов’язків. 

У законодавстві також, на жаль, конкретно не консолідовано складових 

елементів правосуб’єктності працівника. Зокрема, не існує і поняття 

обмеженої правосуб’єктності, що є значною прогалиною чинного 

законодавства України. Вважаємо, що необхідно закріпити відповідне 

положення у чинному Кодексі законів про працю або ж у проекті Трудового 

кодексу України у такій редакції: 

«Обмежена трудова правосубʼєктність працівника – це тимчасова 

відсутність у фізичної особи, яка працює за трудовим договором і реалізує 

трудову функцію власною працею, можливості обіймати певні посади чи 

займатися певними видами діяльності і мати відповідні їм трудові права й 

обов’язки внаслідок рішення суду, який визнав цю особу винною у вчиненні 

кримінального правопорушення». 
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Вважаємо, що це визначення допоможе врегулювати відповідні 

прогалини у сфері регулювання системи суб’єктів охоронних правовідносин 

у трудовому праві України. 

Активізація системи суб’єктів охоронних відносин проявляється, на 

нашу думку, у формуванні чітких орієнтирів відповідного 

правозастосування. У зв’язку з цим потрібно також визначити окремо 

проблеми при вдосконаленні правового статусу профспілки, як органу, що 

безпосередньо представляє інтереси працівників при здійсненні їхніх 

трудових прав, що має велике значення у сфері саме охоронних 

правовідносин.  

На цьому етапі розвитку суспільних відносин профспілки перебувають 

на межі ліквідації в Україні, адже на сьогодні їхній вплив на роботодавців є 

не настільки дієвим. Умови вільного ринку створили конкуренцію 

роботодавців, але тим самим виключили, на нашу думку, конкуренцію 

роботодавців і працівників. Через нестабільність ринку праці працівники 

змушені іти на компроміс із роботодавцем у питаннях матеріальної 

відповідальності, оскільки підстави для звільнення працівника у роботодавця 

завжди знайдуться через причину динамізму трудових правовідносин.  

Профспілки у цьому випадку, на нашу думку, повинні займати роль 

медіатора – посередника між роботодавцем і працівником, але водночас і 

представляти інтереси працівників. Змістовний аналіз Кодексу законів про 

працю України, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії їх діяльності», проекту Трудового кодексу 

України дає змогу стверджувати, що трудова правосуб’єктність профспілок у 

сфері охоронних відносин є занадто розпорошеною. З цього випливає, що 

доцільно провести консолідацію цього визначення у відповідній нормі 

одного із зазначених вище нормативно-правових актів.  

У цілому вивчення та аналіз проекту Трудового кодексу України 

показує, що кодекс має неправильну методологічну побудову щодо 

розташування відповідних норм, не містить багатьох інших понять 
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категоріального апарату, має значну кількість суперечностей та 

розбіжностей, що простежуються через весь законопроект. 

Зазначимо, що Україна вже давно очікує належної кодифікації 

трудового законодавства в умовах інтеграції до Європейського Союзу. 

Кодекс законів про працю України, прийнятий ще за часів існування 

Радянського Союзу, уже не відповідає динамізму трудових відносин, їх 

суцільній глобалізації. У результаті всіх досліджень необхідно все-таки 

констатувати, що він не відповідає реаліям сьогодення та потребує не 

вдосконалення, а прийняття нового Трудового кодексу України. 

На жаль, проект Трудового кодексу за № 1108 так і не був включений 

до порядку денного Верховної Ради України, але водночас і не був знятий з 

розгляду. Такий «підвішений стан» сучасного трудового законодавства 

зумовлює і такий самий стан суспільних відносин у цій сфері. Проект 

Трудового кодексу № 2902 ще з 2013 року [149] так і не був прийнятий. 

Слід вказати, що тенденція до звуження кола суб’єктів охоронних 

відносин у трудовому праві має два аспекти: позитивний і негативний.  

Позитивний виявляється в тому, що лише чітко визначеними органами 

можуть виноситися рішення, які суб’єкти зобов’язані за наслідками 

контролю виконувати. Це зумовлює синергію охоронних відносин між 

зазначеними органами та працівником і роботодавцем. Однак це положення 

поширюється лише на охоронні відносини у сфері нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці. Якщо звернути увагу на 

інститут матеріальної відповідальності, то таке регулювання уже є 

неефективним через неврегульованість досліджуваних понять роботодавця та 

працівника. 

Негативний аспект проявляється у тому, що фактично ця система 

суб’єктів виступає розрізнено, що уможливлює застосування до суб’єкта, 

який виступає порушником трудових прав та/або часткового виконання або 

невиконання обов’язків, режиму подвійної відповідальності. Це суперечить 

усім принципам трудового права, адже якщо суб’єкт-порушник (зобов’язана 
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особа) притягується до відповідальності перший раз, то за друге, що є одним 

і тим же самим порушенням, до нього будуть застосовані жорсткіші заходи 

примусу (дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення, притягнення до 

кримінальної відповідальності). Це не зовсім правильна позиція, бо в такому 

випадку створюється фікція існування дуалізму охоронних правовідносин. 

Вважаємо, що сучасне законодавство про вдосконалення системи 

суб’єктів охоронних відносин у сфері трудового права повинно відповідати 

двом взаємовиключним вимогам. З одного боку, воно повинно бути 

стабільним, оскільки відсутність стабільності знижує ефективність закону, а з 

іншого – динамічним, тонко відчувати зміни в соціально-економічному житті 

суспільства. 

Як зазначає С.С. Алексєєв, динамізм є властивістю права, що виступає 

в єдності з іншими його властивостями: нормативністю, формальною 

визначеністю, державною примусовістю [150, c. 126]. 

Також, на нашу думку, важливим є науково-обґрунтоване 

співвідношення централізованого та договірного правового регулювання у 

сфері праці. До таких важливих стандартів належить система суб’єктів 

охоронних відносин, і тому варто зазначити, що сьогодні законодавство 

повинно бути оптимальним з погляду надання можливостей для розвитку 

колективного та індивідуального договірного регулювання умов праці й 

результатів цієї праці. 

Безумовно, гарантії охоронних відносин, що передбачені 

законодавством, можуть бути реалізовані в повному обсязі лише за умов 

злагодженості функціонування суб’єктів системи цих відносин. Ми 

вважаємо, що демократична держава повинна подбати про 

незабюрократизованість свого апарату з метою забезпечення доступу людини 

до всебічного гарантування їй надійного правового захисту. 

В.С. Венедіктов вказує, що оскільки трудове законодавство є 

регулятором життєво важливих інтересів громадян, праця яких лежить в 

основі існування та розвитку України, то до його вдосконалення треба 
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підходити максимально обережно. Необхідно забезпечити активну участь 

населення в розробці, підготовці та обговоренні проблем удосконалення 

трудового законодавства як через депутатський корпус, так і в процесі 

всенародного обговорення. Лише колективний розум фахівців, науковців та 

практиків надасть можливість виваженого наукового та практичного підходу 

до вирішення цієї важливої проблеми сучасності – успішної кодифікації 

трудового законодавства України [151, c. 12]. 

Крім цього, наразі основним суб’єктом охоронних правовідносин 

повинен, на нашу думку, залишатися суд, а в колі органів, які здійснюють 

нагляд і контроль у сфері охоронних відносин, він навіть не згадується. Ця 

тенденція властива зараз українському суспільству загалом, адже до суду 

особа звертається, коли вичерпує всі інші засоби захисту. Водночас охоронні 

відносини за теоретико-правовою логікою включають захисні, тому нам не 

зрозуміла позиція законодавця стосовно виключення суду з переліку органів, 

які входять до системи суб’єктів охоронних правовідносин. 

Вважаємо, що на законодавчому рівні слід уточнити обсяг і зміст 

правосуб’єктності відповідних органів, усунути дублювання їхніх 

повноважень. Така новелізація законодавства створить додаткові можливості 

до формування сукупності взаємопов’язаних елементів, якими і є система 

суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві України. 

З питання адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу Верховною Радою України було ратифіковано низку 

Конвенцій у сфері вдосконалення досліджуваної системи суб’єктів: 

Конвенція МОП «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 

11.07.1947 № 81, Конвенція МОП «Про гігієну у торгівлі та установах» від 

08.07.1964 № 120, Конвенція МОП «Про інспекцію праці в сільському 

господарстві» від 25.06.1969 № 129, Конвенція МОП «Про захист від 

нещасних випадків робітників, зайнятих на навантаженні і розвантаженні 

суден» від 21.06.1929 № 28, Конвенція МОП «Про захист працівників від 

іонізуючої радіації» від 22.06.1960 № 115. 
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З цього приводу варто зазначити, що реформування законодавства, яке 

було здійснене у сфері суб’єктів охоронних відносин, і визначило подальші 

етапи вдосконалення законодавства у цій сфері. 

Крім того, пропонуємо розглядати тезу, за якою той факт, що охоронні 

правовідносини є похідними від трудових, не говорить про те, що суб’єкти 

цих відносин теж є похідними від сторін трудового договору. Сфери цих 

суб’єктів знаходяться на стику свого вдосконалення і тому ці групи суб’єктів 

є незалежними один від одного через свій правовий статус, що обумовлює 

характер відповідних правовідносин. 

Одне застереження, на думку В.І. Щербини, повинно бути враховане 

при вдосконаленні законодавства – в охоронних відносинах має йтися про 

суб’єкта, який учинив правопорушення або не виконав зобов’язань у 

трудових правовідносинах, тобто про особу, яка вийшла за межі 

правовідносин, що мають регулятивний характер [114, c. 184].  

Тож удосконалення законодавства, зміна його якісного та кількісного 

стану можливі лише в межах правотворчого процесу. Усі зазначені форми 

розвитку законодавства, спрямовані на підтримку його стану (змісту та 

форми), мають правотворчу природу. Водночас для розвитку законодавства 

важлива й наявність інших складових, що є передумовами його розвитку. До 

них слід віднести, зокрема, упорядкування системи інформації про 

законодавство (інкорпорація), ревізію (перегляд законодавства), наявність 

відповідної правової політики та адекватної правотворчої техніки тощо. 

Водночас при вдосконаленні законодавства у досліджуваній сфері 

необхідно враховувати, на нашу думку, такі фактори: 

- система законодавства України є досить диференційованою, що 

створює ризики виникнення темпоральних, ієрархічних колізій, «колізії 

колізій»; 

- система конституційних інших законодавчих принципів 

трудового права передбачає орієнтованість законодавства на пріоритетність 

всебічного захисту прав як працівників, так і роботодавців. У цьому 
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контексті необхідно враховувати полярність інтересів сторін трудового 

договору, звернути увагу на особу посередника, яка може допомогти 

досягнути компромісу; законодавство України знаходиться на шляху свого 

реформування і тому потребує зваженості внесення до нього змін, 

дотримання направленості на імплементацію норм європейського 

законодавства в національне з урахуванням засад системності і 

справедливості, адаптації законодавства з метою забезпечення реального 

дотримання конституційних положень про заборону примусової праці, 

заборону дискримінації у сфері праці, вільний вибір виду діяльності тощо; 

- розробка нормативно-правових актів повинна здійснюватися за 

умови попереднього обговорення серед широкого кола громадськості і 

виявлення можливих недоліків застосування окремих нормативних положень 

та нормативно-правового акта в цілому; 

- вдосконалення законодавства в Україні повинно здійснюватися у 

формі кодифікації, тобто прийняття Трудового кодексу України; 

- вдосконалення системи суб’єктів охоронних відносин повинно 

враховувати розрізненість функцій органів і спрямованість інтересів 

роботодавців і працівників. До зазначеної системи можуть входити лише ті 

органи, функції і повноваження яких визначають їхню спрямованість на 

припинення певного порушення, ліквідацію його наслідків або запобігання 

вказаному дисциплінарному проступку. 

Отже, з врахуванням вищевикладеного можливо констатувати, що 

перспективна активізація суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві 

залежить від форм, напрямів, способів вдосконалення законодавства у цій 

сфері. Нами визначено, що нагромадження законодавства дублюванням 

функцій різних органів, що входять до досліджуваної системи суб’єктів, 

може в кінцевому результаті призвести до знецінення самих трудових 

відносин, які, не знаходячи своєї охорони, будуть поглинені іншими 

галузями права. Щоб не допустити такого ускладнення ситуації, слід 

розвантажити органи держави, роботодавця працівника, громадські органи і 
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посадових осіб від декларативних функцій, які створюють лише 

необґрунтовані витрати на забезпечення невідповідних і застарілих гарантій 

та компенсацій працівникам, податкового тягаря тощо.  

Вважаємо, що новий Трудовий кодекс повинен належним чином 

упорядкувати трудові відносини, досягти оптимального поєднання інтересів 

працівників і роботодавців та забезпечити відповідний захист прав та 

інтересів працівників. Все це призведе до зменшення кількості неформальних 

трудових відносин (на основі цивільно-правових договорів), що, 

беззаперечно, є негативним явищем у сучасній ринковій економіці. Крім 

цього, набуде реального змісту можливість покращення рівня захисту 

працівників та ефективності виробництва. 

Удосконалення норм проекту Трудового кодексу в майбутньому і 

внесення нового законопроекту до Верховної Ради України сприятиме 

однозначному практичному застосуванню його норм та запобіганню 

виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів. 

Завдяки зазначеним підходам Україна стане європейською державою 

не тільки географічно, але й за правовою сутністю.  

Наслідки відмови від таких шляхів стануть небезпечними для всього 

суспільства. Це безробіття, зловживання та свавілля власників капіталу, 

менеджерів, надмірна експлуатація працівників, посилення соціального 

розшарування, майнової нерівності, загострення класових протиріч, 

незахищеність найманих працівників від виробничих ризиків, їхня 

невпевненість у майбутньому, стабільності свого положення [152, c. 23]. 

Вважаємо, незважаючи на ідеологічність цих проблем, передумови і 

початки їх уже закладені у правовій системі України, чим і обумовлена 

сучасна потреба реформування законодавства про працю. 
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3.2 Проблеми та напрямки удосконалення нормативно-правового 

регулювання діяльності системи суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві 

 

Недосконалі охоронні відносини у трудовому праві станом на сьогодні 

стали однією з причин і наслідком відсутності ефективних правових та 

економічних методів управління в державі. Серед числі передумов 

прогресування виникнення колізій правового регулювання і прогалин у сфері 

охоронних правовідносин у трудовому праві є відсутність стимулювання до 

праці працівників, свавілля роботодавців та низька трудова дисципліна. 

Рух України до Європейського Союзу обумовлюється необхідністю 

визначити напрями вдосконалення законодавства й у сфері охоронних 

правовідносин трудового права, адже саме вони забезпечують належне 

функціонування, власне, трудових правовідносин. 

Актуальність проблеми напрямів вдосконалення законодавства у цій 

сфері постає у нерозривному зв’язку з реформуванням трудового 

законодавства, його ревізією, новелізацією й адаптацією до мінімальних 

європейських стандартів у контексті реалізації функцій, завдань і 

повноважень суб’єктів охоронних правовідносин трудового права України. 

Напрями вдосконалення досліджуваних правовідносин стали 

предметом наукового інтересу таких вчених-правників, як В.С. Венедіктов, 

В.М. Гаращук, І.В. Гріненко, К.Н. Гусов, Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, І.Я. 

Кисельов, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, Л.А. 

Сироватська, В.Н. Толкунова, Ю.Ю. Томілова, М.П. Трофімова, Н.М. 

Хуторян, І.І. Шамшина, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Але беручи до 

уваги їхній вклад у розвиток відповідного наукового обґрунтування внесення 

змін до законодавства про працю, інших законів, що регулюють діяльність 

відповідних суб’єктів, варто вказати на те, що системного дослідження 

питання напрямів вдосконалення діяльності суб’єктів охоронних 
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правовідносин так і не було здійснено, що створює потребу у їх різнобічному 

дослідженні. 

З метою характеристики напрямів вдосконалення законодавства 

необхідно з’ясувати визначення поняття «напрям» і співвіднести його з 

«удосконаленням нормативно-правового регулювання». 

В українській мові термін «напрям» несе багатозначне навантаження і 

означає:  

1) лінію руху або лінію розміщення кого-, чого-небудь;  

2) шлях діяльності, розвитку кого-, чого-небудь; спрямованість якоїсь 

дії, явища;  

3) спрямованість думок, інтересів [16, c. 766]. З такого тлумачення 

випливає, що напрям визначає рух, його координацію і передбачає кінцеву 

мету – досягнення конкретного результату. 

Співвідносячи це поняття з «удосконаленням нормативно-правового 

регулювання», важливо зберегти єдність цих понять. На нашу думку, напрям 

удосконалення нормативно-правового регулювання – це шлях діяльності 

уповноважених органів держави на покращення кількісного і якісного стану 

нормативно-правової бази у зв’язку з виникненням, розвитком, зміною і 

припиненням суспільних відносин. 

Зазначивши основоположні поняття, можемо перейти до аналізу 

нормативних положень, що потребують комплексного аналізу з метою 

виявлення суперечностей і прогалин, які потребують нагального 

врегулювання. 

Одним з пріоритетних напрямів вдосконалення діяльності суб’єктів 

охоронних правовідносин, на нашу думку, повинно бути наближення 

мінімальних гарантій для працівника і роботодавця у сфері їх взаємодії під 

час застосування матеріальної відповідальності до працівника, адже 

відшкодування завданої прямої дійсної шкоди є обов’язком, який і в 

перспективі, і в ретроспективі може виникати перед працівником. 
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Положеннями глави ІХ Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 [6], Постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці 

і соціальних питань «Про затвердження переліку посад і робіт, які 

заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, 

установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну 

матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, які 

були передані їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення 

або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про 

повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 28.12.1977 № 447/24 

[153] не деталізуються питання відшкодування моральної і матеріальної 

шкоди працівником роботодавцеві, порядок обчислення прямої дійсної 

шкоди як для працівника, так і роботодавця. Також у зазначених нормах не 

встановлено можливість «переведення» питання відшкодування шкоди за 

рахунок самого власника підприємства, установи, організації, адже доволі 

часто через «сприяння» застарілих технологій на виробництві, наявність 

несправного захисного одягу причинно-наслідковий зв’язок правопорушення 

опосередковується не тільки виною однієї сторони трудового договору 

(також сторони договору про повну матеріальну відповідальність), а й 

недобросовісністю іншої. Тому важливо передбачити зазначені положення в 

законодавстві. Їх відсутність, на нашу думку, призводить до нівелювання 

конституційного права на працю. 

Розглянемо детальніше прогалини правового регулювання охоронних 

правовідносин у сфері матеріальної відповідальності, надамо їм правову 

оцінку і сформулюємо власні пропозиції для внесення змін до законодавства. 

Вважаємо, що важливо почати саме із систематизації законодавства й 

узгодження окремих термінів і понять. Фактично всі дослідники явища 

систематизації говорять про те, що вона несе за собою чи не найбільше 

навантаження як спосіб і водночас напрям удосконалення законодавства. На 

думку С.В. Бобровник, ціль систематизації полягає в тому, що вона є  

найбільш ефективним способом «... упорядкування законодавства на 
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визначених Конституцією засадах, подолання колізій між Конституцією і 

законами, а також гармонізації норм національного законодавства з 

міжнародним правом... Саме завдяки їй виникає можливість з величезної 

кількості законів та інших нормативних актів, прийнятих у різний час, на 

основі різного праворозуміння, здійснити усунення застарілих або 

суперечливих норм та створити узгоджену, доступну для розуміння і тому 

зручну в користуванні систему права» [154, с. 35]. 

У такому контексті питання систематизації законодавства про 

діяльність системи суб’єктів охоронних правовідносин (у цьому випадку 

працівника і роботодавця) щодо застосовування норм про матеріальну 

відповідальність у сфері трудового права не повинно відкидатися як 

недоцільне. 

 У законодавстві України в ієрархію нормативно-правових актів не 

вписуються постанови органів Ради Міністрів СРСР, укази Президії 

Верховної Ради УРСР через їх термінологічну невідповідність і змістовну 

суперечливість. Так, в Указі Президії Верховної Ради УРСР «Про 

затвердження Положення про матеріальну відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації» від 

13.07.1976 № 4204-IX [155] у пункті 1 розділу І «Загальні положення» 

зазначено, що з  метою  забезпечення  бережливого ставлення робітників і 

службовців до соціалістичної власності, а також посилення гарантій 

збереження  заробітної  плати  це  Положення  відповідно  до Основ 

законодавства Союзу РСР і союзних республік про  працю  встановлює 

умови і межі матеріальної відповідальності робітників і службовців за шкоду,  

заподіяну ними підприємству,  установі,  організації, з якими  вони  

перебувають  у  трудових  відносинах,  і  порядок  її покриття. 

По-перше, поняття «соціалістична власність» уже не функціонує в 

межах сучасних трудових відносин на території незалежної України. По-

друге, цей акт створює подвійну термінологію у розділі ІХ Кодексу законів 

про працю України. У частинах других статей 135-1, 137 Кодексу законів про 
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працю вживається поняття «відшкодування», а уже у частинах третій, 

четвертій статей 135-1, 136 відповідно «покриття». По-третє, визначення не 

охоплює тих випадків, коли працівник фактично вже не виконує трудових 

обов’язків і не перебуває у трудових відносинах, але у нього залишається 

обов’язок відшкодувати пряму дійсну шкоду (зокрема, у випадках, 

передбачених пунктами 2, 3, 8 частини першої статті 134 Кодексу законів про 

працю, особливо, якщо працівник під час виконання своїх трудових 

обов’язків або після вчинення зазначених у положеннях статті дій зник). 

Ще одним напрямом вдосконалення законодавства є колізійність 

локального та відомчого регулювання, що є одним із чинників, які 

зумовлюють суперечності і неузгодженості норм, які регулюють діяльність 

суб’єктів охоронних правовідносин не тільки у сфері матеріальної 

відповідальності, а й загалом [140, c. 11]. У статті 21 Закону України «Про 

охорону праці» від 14.10.1992 [5] передбачено, що виникнення аварії,  

вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено,  

що  причиною  такої  події  стало недодержання   вимог  законодавства  про  

охорону  праці  під  час виконання   робіт   підвищеної    небезпеки    або    

експлуатації (застосування)  устаткування  підвищеної небезпеки,  на які 

видано дозвіл, є підставою анулювання відповідного дозволу. А водночас 

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного  

діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 

26.05.2004 № 687 [156] у підпункті 3 пункту 21 вказує, що у такому випадку 

проводиться експертне обстеження устатковання. При цьому законодавство 

не веде мову про відсторонення від роботи працівників з метою збереження 

їхнього здоров’я, що має бути пріоритетним, і згідно з Конституцією України 

є найвищою соціальною цінністю. Також не ведеться мова і про зупинення 

роботи відповідного устатковання, тож роботодавець може використовувати 

непридатну техніку, застосування якої на перспективу може призвести до 

втрати працездатності когось із працівників.  
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У низці подібних випадків застосовується підзаконний нормативний 

акт, який з огляду на ієрархічність нормативно-правових актів, визначених 

частиною другою статті 8 Конституції України, є неправильним. У такому 

разі пропонуємо включити відповідну норму про експертне обстеження 

устатковання до Закону України «Про охорону праці». 

Крім цього, недоліком правового регулювання діяльності суб’єктів 

матеріальної відповідальності як різновиду охоронних відносин у трудовому 

праві є назва розділу ІХ Кодексу законів про працю України «Гарантії при 

покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації».  

Одним із напрямів вдосконалення законодавства повинно бути 

перейменування зазначеного розділу Кодексу на «Матеріальну 

відповідальність працівників і роботодавців у трудових відносинах», 

оскільки при буквальному тлумаченні норм права може скластися хибне 

враження, що лише працівники можуть притягуватися до матеріальної 

відповідальності. 

В. Щербина, досліджуючи підстави притягнення роботодавця до 

матеріальної відповідальності, зазначає, що у чинному  трудовому  

законодавстві  України   відсутнє   чітке   формулювання   підстав   

матеріальної відповідальності працедавця [114, c. 253]. Ми погоджуємося з 

такою позицією і зауважуємо, що формулювання підстав притягнення 

роботодавця до відповідальності працівником втілене у проекті Трудового 

кодексу України від 04.12.2007 [141],  а саме у частині першій статті 417, яка 

визначає, що підставою настання відповідальності   роботодавця   є   

порушення   ним   прав   працівника, унаслідок  якого  працівникові  

заподіяна  матеріальна або моральна шкода. Вважаємо недосконалим саме 

таке врегулювання підстав матеріальної відповідальності роботодавця, адже 

потребує уточнення, який характер такої матеріальної і моральної  шкоди, її 

межі та обсяг. Крім цього, якщо хоч і не зовсім досконалий, але порядок 

обчислення матеріальної шкоди  передбачений у постанові Кабінету 
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Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків 

від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 

22.01.1996 № 116 [157], то невизначеність порядку обчислення моральної 

шкоди спричинить вирішення зазначеного питання на розсуд суду або 

механічне застосування положень Цивільного кодексу України від 16.01.2003 

№ 435-IV [158]. Вважаємо, що застосування цих положень не буде 

відповідати «букві і духу» трудового законодавства, бо цивільне право 

розглядає відшкодування шкоди як недоговірне зобов’язання, а матеріальна 

відповідальність роботодавця має випливати і ґрунтуватися на положеннях 

трудового договору та/або договору про повну матеріальну відповідальність. 

Це пов’язується з обов’язком роботодавця забезпечити право кожного 

працівника на здорові та безпечні умови праці.  

Важливим є і те, що статтею 26 Закону України «Про охорону праці» 

визначений обов’язок роботодавця відшкодувати: витрати на проведення 

робіт з порятунку потерпілих при   аварії   і   ліквідації   її   наслідків;   

розслідування   і   проведення експертизи   причин   аварії,   нещасного   

випадку   або   професійного захворювання; складання санітарно-гігієнічної 

характеристики умов праці осіб, які проходять обстеження щодо наявності 

професійного захворювання;   інші   витрати,   передбачені   законодавством.  

Вважаємо, що ці положення чітко відбивають європейські орієнтири і 

зазначають, що відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника, 

здійснюється роботодавцем за рахунок страхових внесків, які він сплачує до 

Фонду соціального страхування України. 

З огляду на зазначені позиції вважаємо цілком обґрунтованим 

перейменування відповідного розділу Кодексу законів про працю або ж 

втілення такої позиції у проекті Трудового кодексу України. 

Ще однією негативною тенденцією функціонування  нормативно-

правового регулювання діяльності суб’єктів охоронних відносин є наявність 

прогалин у законодавстві. Фактично у цьому питанні науковці досягають 

консенсусу, вказуючи, що оскільки прогалини є явищем об’єктивним для 
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права, то необхідно віднайти засоби їх оперативного заповнення (усунення 

чи подолання) [43, c. 302]. Відповідно одним із напрямів вдосконалення 

законодавства у сфері охоронних відносин є заповнення, усунення, 

подолання прогалин у законодавстві. 

О.М. Запорожець вказує, що численні прогалини у нормах, які  

регулюють охоронні відносини у трудовому праві, є результатом  

використання  правової конструкції «підприємство, установа, організація» 

при визначенні однієї зі сторін трудового договору. Автор зазначає, що це 

поняття свідомо виключає зі  свого  змісту  фізичних  осіб - роботодавців 

[140, с. 279].  

Як наслідок, існування такого нормативно-правового регулювання, що  

передбачає права та обов’язки роботодавця як учасника охоронних відносин 

у трудовому праві, не містить прямої вказівки на те, що поширюється на всі 

групи роботодавців.  

Загалом погоджуючись із такою позицією, ми відхиляємо пропозицію 

автора виключити з термінологічного обігу поняття «підприємство, установа, 

організація», оскільки навіть у трудовому законодавстві існує поняття 

спеціальної правосуб’єктності юридичних осіб. У зв’язку з цим необхідно 

там, де вживається «підприємство, установа, організація» у розумінні 

роботодавця, провести заміну відповідних понять, а в тих правових нормах, 

де «підприємство, установа, організація» вживається в розумінні юридичної 

особи, – залишити без змін. Вважаємо, що такий диференційований підхід 

забезпечить оптимальне вживання термінології й узгодженість її 

застосування. 

Способи подолання прогалин розробляються вченими-теоретиками з 

урахуванням публічності чи приватності галузі права, направленості її 

правових норм та інститутів, їхніх характеру та практики застосування. 

Зазначимо, що  О.Ф. Скакун визначає серед способів заповнення прогалин у 

законодавстві аналогію права й аналогію закону. Аналогія закону — це 

вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової 
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норми, розрахованої на подібні випадки. Аналогія виключається, якщо вона 

прямо заборонена законом або якщо закон пов’язує настання юридичних 

наслідків з наявністю конкретних норм. Аналогія права — це вирішення 

справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, 

загальних засад і змісту законодавства [73, c. 196].  

Вважаємо, що застосування аналогій права і закону можливе, якщо 

лише окремі питання неврегульовані правовими нормами у трудовому праві.  

А оскільки охоронні відносини є досить неврегульованим інститутом 

трудового права і піддаються дії застарілих і неефективних норм, то ці 

правовідносини потребують не застосування аналогії права чи закону, а 

всебічного і системного реформування у комплексі з усіма трудовими і 

пов’язаними з ними відносинами. 

На основі такого твердження, мабуть, основними напрямами 

вдосконалення  нормативно-правового регулювання діяльності роботодавців 

і працівників, Державної служби України з питань праці, інших суб’єктів 

охоронних правовідносин є здійснення заходів адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. 

Відповідно до розділу V Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» від 18.03.2004 № 1629-IV [139] охорона праці є однією з 

пріоритетних сфер, у яких здійснюється  адаптація  законодавства  України. 

Принципи охорони праці також відображені в законодавстві 

Європейського Союзу про охорону праці, зокрема в Рамковій директиві 

89/391/ЄЕС від 12.06.1989 «Про впровадження заходів для поліпшення 

безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи» [159]. 

Питання пристосування трудового законодавства, а також різних його 

норм включає в себе багато аспектів. Одним з таких аспектів є прийняття 

проекту Трудового кодексу України. Адже зведення та розроблення єдиного 

кодифікованого збірника актів законодавства, який буде регулювати 

відносини у трудовій сфері, зокрема питання охорони праці, надасть низку 
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значних переваг та зменшить кількість прогалин у законотворчому процесі 

[160, с. 27]. 

Загальними питаннями, що вимагають законодавчого закріплення у 

сфері діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, є: 

- надання реальних правових способів і засобів захисту права 

працівника на компенсацію при порушенні його права на здорові і безпечні 

умови праці; 

- розширення підстав матеріальної відповідальності роботодавця за 

порушення законодавства про охорону праці, умов трудового договору; 

- оптимізація механізму регулювання сплати роботодавцем 

страхових внесків до Фонду соціального страхування України; 

- забезпечення раціонального поєднання державного і договірного 

механізму регулювання охоронних правовідносин; 

- удосконалення порядку, умов, норм договору про повну 

матеріальну відповідальність та обмеження роботодавця у самовільному 

укладенні таких договорів, що повинно регулюватися не на рівні постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 

відшкодування шкоди,  заподіяної   підприємствам,  установам,  організаціям 

їх працівниками» від 29.12.1992 № 14 [161], яка, очевидно, не поширює свою 

дію на фізичних осіб - роботодавців; 

- забезпечення делегування питань формування і реалізації 

трудових і соціальних гарантій залежно від рівня та адресності управління; 

- розробка системи стимулювання охорони праці як підсистеми 

загального стимулювання роботодавців; 

- пошук варіантів рішень із забезпечення виплат  з відшкодування 

збитків, завданих здоров’ю, тим, хто постраждав на виробництві через 

виключення цих витрат із собівартості; 

- питання удосконалення системи нормування та оплати праці з 

урахуванням стану умов і охорони праці; 
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- вибір раціональних з економічних позицій комплексних програм 

з охорони праці при їх багатоваріантній розробці; 

- врегулювання співвідношення різних видів нагляду за 

дотриманням законодавства про охорону праці. 

Питання мінімальних вимог безпеки здоров’я на робочому місці в ЄС 

регулюються положеннями рамкової Директиви Ради Європи № 89/391/ЄЕС 

[162] та Директиви Ради № 89/654/ЄЕС [163]. 

Мета Директиви Ради № 89/391/ЄЕС – упровадження заходів для 

заохочення вдосконалення у сфері безпеки та захисту здоров’я працівників 

під час роботи. Тому вона містить загальні принципи щодо запобігання 

професійним ризикам, захисту безпеки та здоров’я, виключення ризику і 

нещасних випадків, інформування, консультації, пропорційної участі 

відповідно до національного законодавства та/або практики, навчання 

працівників та їхніх представників, а також загальні правила впровадження 

вказаних принципів (стаття 1 Директиви) [164, c. 131]. 

Положення Директиви Ради № 89/391/ЄЕС враховані в національному 

законодавстві, крім таких: 

- положення пункту 3 «c» статті 8 Директиви щодо заборони, за 

винятком окремих обґрунтованих випадків, вимагати від працівників 

поновлення їх діяльності в ситуації, коли серйозна і безпосередня небезпека 

не усунута; 

- положення пункту 2 статті 10 Директиви щодо обов’язку 

роботодавця вживати необхідних заходів з тим, щоб роботодавці працівників 

інших підприємств, установ, організацій, залучених до роботи на його 

підприємстві або виробництві, відповідно до національного законодавства 

та/або практики одержували призначену для них інформацію стосовно 

наведених вище небезпек [164, c. 131]. 

До положень зазначеної Директиви, що частково враховано  в 

національному законодавстві, належить пункт 2 статті 8 Директиви щодо 

обов’язку призначення працівників для надання першої допомоги, боротьби з 
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пожежею і евакуації працівників [164, c. 131]. У національному 

законодавстві такий обов’язок покладено лише на керівництво підприємств, 

які віднесено до пожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктів. 

Директива містить мінімальні приписи стосовно безпеки і захисту 

здоров’я у робочих зонах. За визначенням статті 2 робочі зони – це місця у 

будівлях або спорудах, що належать підприємству і/або виробництву, які 

призначені для використання як робочі місця, включаючи будь-яке місце на 

території підприємства, до якого працівник має доступ під час виконання 

дорученої йому роботи [164, c. 131]. Варто зазначити, що визначення поняття 

робочих зон у національному законодавстві України відсутнє. 

Також в Україні відсутній спеціалізований нормативно-правовий акт, 

який би врегульовував питання забезпечення безпеки і захисту здоров’я у 

робочих зонах. Єдиною нормою, яка регулює це питання в загальному 

вигляді, є положення частини десятої статті 3 Закону України «Про охорону 

праці». 

Питання використання робочого обладнання зі свого боку регулюється 

положеннями Директиви Ради № 89/655/ЄЕС [165], яка є другою окремою 

Директивою, що визначає мінімальні приписи безпеки і захисту здоров’я при 

застосуванні знарядь праці працівників під час роботи. 

Необхідно зазначити, що положення Директиви враховано низкою 

нормативно-правових актів України з охорони праці та стандартами, але 

відсутній спеціалізований нормативно-правовий акт, який би регулював 

питання використання робочого обладнання [166]. 

Норми Директив № 89/656/ЄЕС та № 89/686/ЄЕС [167] регламентують 

питання мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. У нормах 

цих актів передбачаються: 

- визначення засобів індивідуального захисту; 
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- зобов’язання роботодавців щодо забезпечення відповідності 

засобів індивідуального захисту Співтовариства щодо їх дизайну та 

виробництва з урахуванням вимог безпеки та охорони здоров’я; 

- встановлення вимог щодо оцінки (атестації) засобів 

індивідуального захисту; 

- встановлення процедури сертифікації засобів індивідуального 

захисту; 

- визначення переліку небезпечних ситуацій, за яких 

використовуються засоби індивідуального захисту; 

- визначення списку класів засобів індивідуального захисту; 

- основні вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки при 

використанні засобів індивідуального захисту; 

- перелік робіт та сфер діяльності, що вимагають користування 

засобами індивідуального захисту; 

- вимоги до технічної документації, що надається виробником. 

Актуальним  станом на сьогодні залишається регулювання охорони 

праці молоді. Це питання регулює Директива № 94/33/ЄЕС, положення якої 

загалом враховані в національному законодавстві, крім таких: 

- положення статті 10 Директиви щодо регламентації норми 

щоденного відпочинку для молодих працівників; 

- положення статті 11 щодо рекомендації, аби щорічна відпустка 

неповнолітніх осіб, які поєднують роботу з навчанням, співпадала з 

канікулами; 

- положення статті 12 Директиви щодо регламентації норми 

щоденної перерви молодих працівників протягом робочого дня [167]. 

На підставі наведеного стан відповідності законодавства України 

європейським стандартам у сфері охоронних відносин трудового права 

можна оцінити як середній. 

Зазначимо також, що питання охорони праці тимчасових та сезонних 

працівників на сьогодні регулюється Указом Президії Верховної Ради СРСР 
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від 24.09.1974 «Про умови праці тимчасових працівників і службовців» [168] 

та Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 «Про умови праці 

працівників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» [169], які є 

морально застарілими і не відповідають реаліям сьогодення. Отже, необхідно 

розробити нормативно-правові акти, які врегулюють питання умов праці 

тимчасових та сезонних працівників і службовців, зайнятих на сезонних 

роботах, з метою врахування вимог Директиви № 91/383/ЄЕС. 

За напрямом удосконалення умов праці шляхом скасування усіх 

дискримінаційних заходів щодо умов та оплати праці або звільнення, що 

застосовуються до працівників-мігрантів за ознакою громадянства, прийнято 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

від 06.09.2012 [170], однак застосування його положень, на жаль, не 

зменшило ступінь дискримінації навіть при розміщенні оголошень 

роботодавцями про наявність вакансій. 

Питання заборони дискримінації на роботі та при працевлаштуванні 

визначається положеннями Директив №№ 2002/73/ЄЕС [171], 2000/43/ЄЕС 

[172] та 2000/78/ЄЕС [173].  Поняття дискримінації викладено у зазначених 

Директивах і як вимога «однакового (рівного) ставлення», що являє собою 

відсутність будь-якої дискримінації.  

Розглянемо детально нормативні приписи зазначених Директив, які не 

враховано при вдосконаленні нормативно-правового регулювання в 

національному законодавстві України:  

1)   визначення поняття «домагання», надане у пункті 2 статті 2 

Директиви № 2002/73/ЄЕС, під яким розуміють небажану поведінку стосовно 

одного з критеріїв дискримінації, мета та наслідки  якої полягають у 

посяганні на гідність особи та створення ворожої, принизливої, образливої 

атмосфери або залякування особи;  

2)   положення статті 8 у Директиві Ради № 2000/43/ЄЕС та статті 10 

Директиви Ради № 2000/78/ЄЕС, відповідно до якого держави-члени 

зобов’язані встановити правила, за яких обов’язок доведення факту 
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дискримінації покладено на особу, яка вчинила дії, розцінені як 

дискримінаційні, якщо особа, яка постраждала від дискримінації, доведе 

існування прямої або непрямої дискримінації.  

З  метою  перспективи адаптації  законодавства  України  до  

законодавства  Європейського Союзу необхідно врахувати такі приписи актів 

acquis communautaire:  

1)   положення щодо створення установ гарантування виплат 

(забезпечення гарантійними фондами), які відповідальні за виплату 

заробітної плати робітникам у випадку, якщо роботодавець виявиться 

неплатоспроможним, а також забезпечення таких установ необхідними 

коштами, що не залежать  від  коштів  роботодавця,  які  викладено  в  

Преамбулі  Директиви  Ради  № 2002/74/ЄЕС.  

Також  необхідно  розробити  Закон  України «Про  захист  грошових  

вимог  працівників  у  разі банкрутства роботодавця»;  

2)  положення  пункту  другого  статті 2 Директиви  № 91/533/ЄЕС  

щодо  забезпечення  належного інформування працівника при прийнятті на 

роботу;  

3) положення статті 9 Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС щодо 

забезпечення права нічних працівників на безкоштовний медичний огляд;  

4)   положення статті 2 Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС щодо 

визначення поняття «належний відпочинок»;  

5)   положення статті 11 Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС щодо 

обов’язку роботодавця, який регулярно використовує нічних працівників, 

повідомляти про це компетентні органи держави;  

6)   положення статті 8 Директиви Ради № 2000/43/ЄЕС та статті 10 

Директиви Ради № 2000/78/ЄЕС щодо покладання на особу, яка здійснила 

дискримінацію, обов’язку доведення факту дискримінації, якщо особа, яка 

постраждала від дискримінації, доведе існування прямої або непрямої 

дискримінації;  
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7) положення статей 1, 4 Директиви Ради № 98/59/ЄЕС щодо 

визначення поняття «масове звільнення» та регламентації порядку 

попередження про заплановане масове звільнення.  

Тож наближення законодавства України до європейських стандартів 

формується у процесі поступової гармонізації законодавства, формулювання 

чітких принципів дотримання прав, свобод людини і громадянина. 

У контексті формування напрямів удосконалення діяльності системи 

суб’єктів охоронних відносин зазначимо, що необхідним і важливим, на 

нашу думку, є узгодження повноважень між державними органами та між 

державними і громадськими органами, які здійснюють нагляд за 

дотриманням законодавства про охорону праці (органи перераховані у 

статті 38 Закону України «Про охорону праці»). 

Наразі прийнятий Закон України «Про затвердження 

Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки» від 04.04.2013 [174], 

яким передбачено шляхи вирішення проблем у сфері охорони праці, зокрема:  

удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю 

за додержанням вимог законодавства з охорони праці; 

оптимізацію діяльності структурних підрозділів з охорони праці 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування;  

удосконалення державного управління охороною праці через 

реформування державних органів управління охороною праці. 

Після здійснення комплексного дослідження сучасного стану 

економічного життя населення стає зрозумілим, що основним правилом у 

здійсненні прибуткової діяльності багатьох суб’єктів ринку стали набуття і 

реалізація  права власності та значне розширення на цій основі майнового 

потенціалу, прагнення до майнової самостійності у виборі видів і аспектів 

діяльності та прагнення отримати найбільший прибуток за найкоротший 

строк, зменшення низки витрат на будівництво нових та реконструкцію 
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застарілих технологічних процесів, недосконале виконання заходів з охорони 

праці. 

Кваліфікована допомога у поновленні порушених трудових прав не 

надається держорганами, навіть спостерігається пряме порушення норм 

трудового законодавства через корумпованість органів держнагляду і 

контролю. 

Важливим є повноваження посадових осіб кожного з цих органів 

складати протоколи про адміністративні правопорушення та притягувати 

осіб до відповідальності за правопорушення. На практиці найчастіше у 

державних і комунальних підприємствах, установах, організаціях держава не 

забезпечує здійснення фінансування відповідних заходів з протипожежної 

безпеки і забезпечення гігієни праці (наприклад, не виділяє кошти 

конкретному казенному підприємству на монтаж пожежної сигналізації) і в 

результаті на конкретних посадових осіб, що представляють роботодавця у 

відносинах з державними органами і посадовими особами, накладаються 

адміністративні стягнення (зазвичай по декілька адміністративних стягнень 

за неусунення одного і того ж порушення законодавства  про охорону праці). 

Такий стан недосконалості охоронних правовідносин призводить до 

притягнення до відповідальності особи без наявності вини у вчиненні 

правопорушення, що є недопустимим з погляду правомірності застосування 

тих чи інших засобів реагування на вчинення правопорушення. 

Вважаємо за доцільне передбачити норму у законодавстві, що 

передбачає звільнення від відповідальності особи, яка, будучи 

уповноваженою роботодавцем на здійснення заходів з охорони праці, не 

могла їх здійснити у зв’язку з недобросовісністю роботодавця або трактувати 

нездійснення відповідних обставин як форс-мажорних для цього 

роботодавця. 

Позитивною тенденцією у нормативно-правовому регулюванні нагляду 

і контролю за дотриманням відповідних норм законодавства у сфері 

діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві є прийняття 
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Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності» від 

20.06.2013 № 353-VII [175]. 

Саме у цьому Законі передбачаються ґрунтовні заходи у конкретних 

провадженнях, що стосуються здійснення суб’єктами охоронних 

правовідносин своїх повноважень у сфері господарської діяльності, 

передбачено заходи з підтвердження обґрунтованості застосування, 

реалізації, тобто вжиття своїх владних повноважень усіма органами нагляду і 

контролю. Також передбачено договірний характер взаємодії органів 

цивільного захисту та роботодавців, що, на нашу думку, однозначно 

сприятиме врегулюванню застосування принципу «непритягнення до 

відповідальності двічі за одне і те ж саме правопорушення». 

Зазначимо, що врегулювання діяльності органів нагляду і контролю, у 

тому числі санітарного й енергетичного, норми про які були виключені 

законодавцем із Кодексу законів про працю України, допоможе уніфікації 

актів з охорони праці, вирішенню основних питань пріоритетних сфер 

реформування законодавства, а в нашому випадку – охорони праці. 

Важливим у цьому контексті є співвідношення між основними 

конституційними засадами і європейськими стандартами, бо якщо ці 

європейські стандарти не будуть відповідати Конституції у забезпеченні 

права на працю, на здорові та безпечні умови праці, свободу праці, то 

очевидно, найбільш правильним напрямом удосконалення нормативно-

правового регулювання стане неврахування відповідних положень Директив 

при адаптації. 

Отже, враховуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що 

напрями вдосконалення законодавства у дослідженій сфері характеризуються 

багатоваріантністю. Спільна риса їх усіх – це потреба у системному і 

комплексному реформуванні усього трудового законодавства для можливості 

забезпечення реального права на працю, його прояву у всіх моментах – 

систематизації (шляхом прийняття Трудового кодексу України), адаптації 
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(врахування і неврахування положень директив ЄС), уніфікації норм щодо 

узгодження повноважень контрольно-наглядових органів, характеристиці 

особливостей їхнього правового статусу. 

Вважаємо, що стосовно врегулювання прогалин і колізій у регулюванні 

матеріальної відповідальності роботодавця і працівника (внесення змін до 

Законів України «Про оплату праці», «Про охорону праці», пропозиція 

внесення нових норм у проект Трудового кодексу щодо цього питання, 

скасування актів, які були прийняті за часів існування радянської України) не 

можна застосовувати за аналогією норми цивільного законодавства у частині 

визначення розміру і характеру шкоди, заподіяної роботодавцем 

працівникові, оскільки в цьому випадку не враховується специфіка трудових 

відносин, а  механічно переносяться норми з однієї галузі в іншу, руйнуючи 

принципи застосування, ієрархії законодавства, не враховуючи принципи 

трудового права. 

Єдиним можливим засобом усунення прогалин і колізій у регулюванні 

діяльності суб’єктів охоронних правовідносин вважаємо створення 

принципово нових нормативно-правових актів, спрямованих на 

врегулювання саме охоронних відносин у трудовому праві. Підкреслюємо 

важливість цього положення, оскільки аналогію закону можна застосовувати 

до одиничних випадків невідповідності або неіснування певних нормативних 

положень. Але якщо невідповідність – це система, то вдосконалення 

законодавства потребує вжиття більш раціональних заходів, які у ситуації з 

діяльністю суб’єктів охоронних правовідносин є найбільш законними і 

доцільними. 
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3.3 Позитивний досвід зарубіжних країн в аспекті оптимізації 

нормативно-правової  бази стосовно суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві України 

 

Розвиток суспільних відносин просякнутий їхньою динамічністю, 

одним із напрямів впливу якої є зміни в системі права держави. Регулювання 

охоронних відносин трудового права в Україні наразі знаходиться на етапі 

свого реформування, адже внесення змін до законодавства в період 

становлення України як незалежної держави часто носило безсистемний, 

непродуманий і ненауковий характер. У зв’язку з цим назріває потреба у 

вивченні міжнародного досвіду, застосуванні його положень і їх 

імплементації в національне законодавство з урахуванням тих особливостей, 

які випливають з історичного розвитку нашої держави. 

Ця тема вирізняється особливою актуальністю, оскільки перед 

Україною поставлене важливе завдання, яке полягає у виборі напряму 

розвитку і подальшого вдосконалення норм законодавства про працю 

передовсім шляхом прийняття Трудового кодексу України і зростання ролі 

трудового права, а в цьому контексті також і суб’єктів охоронних 

правовідносин. 

Актуальність цього дослідження проявляється ще й у тому, що 

порівняльна характеристика досвіду зарубіжних країн у регулюванні системи 

суб’єктів охоронних правовідносин і практичне застосування відповідних 

норм в Україні носять дискусійний характер і мають особливо важливе 

значення у зв’язку з перспективним членством України в Європейському 

Союзі. 

Активізація порівняльно-правових досліджень у сфері трудового права 

й охоронних відносин зокрема набуває нових обертів, що пов’язується з 

науковими теоретичними доробками таких вчених-правників, як 

Є.М. Акопова, М.М. Богуславський, Б.А. Борисов, К.Н. Гусов, Д.В. Дождєв, 

Д.Д. Зайкін, І.Я. Кисельов, А.М. Курінний, Р.З. Лівшиць, В.А. Мікеєв, 



 159 

Ю.П. Орловський, Н.В. Сівачов, О.В. Смирнов, Ю.А. Тихомиров,  

Е.Б. Френкель, В.С. Венедиктов, Л.І. Лазор, Н.А. Лазор, П.Д. Пилипенко, 

О.В. Шаповалова, А.В. Яресько та інші. Однак зазначені дослідники 

охоплювали у своїх наукових працях лише частину іноземного досвіду, мало 

приділяючи уваги порівнянню законодавства іноземних держав і України, що 

й обумовило нагальну потребу проведення нашого дослідження.  

При здійсненні цього дослідження важливо з’ясувати аспекти 

застосування порівняльного методу і на основі цього виокремити загальне, 

що властиво нашій державі, а також особливе в позитивному досвіді 

зарубіжних країн щодо регулювання охоронних правовідносин і їхніх 

суб’єктів для запозичення в Україну. 

А.Х. Саїдов, характеризуючи порівняльне правознавство як метод, 

вказує, що завдяки його застосуванню видається можливим виявити загальне, 

особливе і одиничне у правових системах сучасності [176, c. 13]. 

Погоджуючись із такою позицією, вважаємо, що саме застосування 

компаративістського методу дозволить нам зробити комплексний і 

ґрунтовний аналіз нормативно-правового регулювання правового статусу, 

повноважень і діяльності суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому 

праві. 

 Щодо поняття «позитивний досвід зарубіжних країн» і співвідношення 

його з поняттям «метод компаративістики», то у тлумачному словнику 

української мови «досвід» розуміється у двох значеннях: 1) як cукупність 

знань, умінь, які здобуваються в житті, на практиці; 2) як уся сукупність 

чуттєвих сприйнять, що набувається в процесі взаємодії людини із 

зовнішньою природою і становить основу всіх наших знань про матеріальний 

світ [16, c. 782]. 

Проаналізувавши поняття «досвід», можна надати власне юридичне 

визначення позитивного досвіду зарубіжних країн як сукупності предметів, 

явищ і процесів, які у взаємодії з факторами навколишнього середовища, 

суспільства і держави перетворюються на досягнення певної правової 
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системи і характеризують її як близьку до досконалої або таку, що є 

зразковою для правозастосування. 

Відштовхуючись від такої позиції, зазначимо, що разом з тим метод 

компаративістики розглядається багатьма вченими як засіб досягнення 

такого позитивного досвіду. Так, наприклад, О.І. Харитонова вказує, що 

методом компаративістики є порівняльний аналіз, тобто співставлення 

правових феноменів з метою встановлення подібностей та відмінностей між 

ними. Він вказує, що застосування методу компаративістики несе разом із 

собою необхідність здійснення певних пізнавальних процесів зіставлення. Ці 

процеси, на його думку, і формують позитивний досвід зарубіжних країн, 

надають здатність виокремити більш досконалу форму і зміст правових норм  

[177, c. 21]. 

У цій роботі ми застосовуватимемо метод компаративістики як спосіб 

виокремлення загального та особливого в правовому регулюванні системи 

суб’єктів охоронних відносин трудового права в іноземних державах. 

Розглянемо питання матеріальної відповідальності, нагляду і контролю 

як видів охоронних правовідносин у трудовому праві та їх нормативне 

регулювання в іноземних державах Європи та світу. 

 Досліджуючи питання суб’єктного складу охоронних правовідносин 

матеріальної відповідальності, вкажемо, що правовій системі України 

характерна наявність лише двох суб’єктів таких відносин – роботодавця і 

працівника, що випливає з положень статей 130, 131 Кодексу законів про 

працю України [6].  

Нормативно-правове регулювання іноземних держав іде дещо іншим 

шляхом, розширюючи або ж навпаки – звужуючи  коло таких суб’єктів. Це, 

на нашу думку, залежить від того, чи є трудовий договір або, якщо такий 

існує, договір про повну матеріальну відповідальність інститутом цивільного 

чи трудового права. 

Так, у Бельгії, Фінляндії і Люксембурзі були розроблені і є досі 

чинними закони про трудові договори. Нормативно-правове регулювання у 
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цих державах здійснюється шляхом звуження кола суб’єктів матеріальної 

відповідальності, покладаючи її або тільки на працівника, або ж на обох 

сторін трудового договору. 

Стосовно Великобританії багаторічна традиція застосування судових 

прецедентів як джерела права свідчить про те, що роль законів у цій державі 

носить допоміжний характер [178, c. 60]. У зв’язку з цією тезою поряд із 

судовою практикою визначальним джерелом нормативно-правового 

регулювання у сфері матеріальної відповідальності є Закон про трудові 

договори 1972 року, що є чинним із певними змінами і доповненнями 

дотепер. Однак в англійському праві трудовий договір виступає як цивільно-

правова конструкція і тому матеріальна відповідальність сторін трудового 

договору носить виключно майновий характер. Специфіка суб’єктного 

складу відносин матеріальної відповідальності полягає в тому, що працівник 

або підлягає прямій залежності від роботодавця (такий трудовий договір 

іменується договором послуг), або є самостійним і незалежним суб’єктом 

(такий договір іменується «service contract» і по суті становить собою договір 

підряду) [179, c. 281].  

У Російській Федерації, на відміну від Великобританії, у частині 

першій статті 232 Трудового кодексу [180] передбачено, що сторона 

трудового договору (роботодавець чи працівник), яка завдала шкоди іншій 

стороні, відшкодовує цю шкоду відповідно до цього Кодексу та інших 

федеральних законів. При цьому нормативна позиція законодавця чітка  – 

поняття «роботодавець» розуміється у широкому значенні (згідно з частиною 

першою статті 20 Трудового кодексу Російської Федерації роботодавець – це 

фізична або юридична особа (організація), яка вступила у трудові відносини з 

працівником). Хоч це визначення і містить, на нашу думку, певні недоліки 

юридичної техніки (такі як положення про те, що роботодавець – це та особа, 

яка уже вступила у відносини з працівником, що не передбачає те, що 

роботодавцем може бути особа, яка тільки пропонує роботу), однак 

порівняно з українським законодавством коло суб’єктів таких відносин (у 
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тому числі і пов’язаних з ними охоронних) є загалом розширеним. В 

українському законодавстві у статті 21 Кодексу законів про працю України 

передбачено поняття не «роботодавець», а «власник підприємства, установи 

організації або уповноважений ним орган або фізична особа». Стосовно 

права уповноважених осіб юридичної особи бути стороною трудового 

договору безліч вчених зазначають, що це питання є досить дискусійним, 

оскільки сумнівним видається те, що обов’язки з дотримання умов трудового 

договору, договору про повну матеріальну відповідальність в охоронних 

правовідносинах покладаються на роботодавця, який може у будь-який 

момент звільнити уповноважену особу за наявності відповідних підстав 

[180]. 

Аналізуючи норми законодавчих актів країн Західної Європи,                

І.Я. Кисельов зазначає, що в останні десятиріччя спостерігаються нові 

тенденції стосовно матеріальної відповідальності працівників і роботодавців. 

Так, країни Заходу наслідують тенденцію того, що цивільно-правовий 

принцип повного відшкодування завданих збитків, зокрема і відшкодування 

в повному обсязі шкоди, завданої майну фізичної чи юридичної особи, у 

низці випадків замінений обмеженою відповідальністю працівника за 

матеріальну шкоду, яка була завдана роботодавцю [152, c. 377].  

Здійснивши комплексний аналіз законодавчих норм Великобританії, 

Німеччини, Бельгії, Швейцарії, Швеції, Франції та інших країн, можемо 

констатувати, що ця позиція втілена у більшості країн Європи. Зокрема, така 

позиція на основі аналізу міжнародних тенденцій і позитивного досвіду 

зарубіжних країн свого часу і була втілена в Кодексі законів про працю 

України (статті 132, 133). 

Така позитивна тенденція виявляється у двох аспектах:  

- встановлюються максимальні розміри відповідальності; 

- повна матеріальна відповідальність (відповідно до цивільного 

права) допускається тільки у разі наявності умислу чи грубої необережності 

працівника. Поняття вини при цьому характеризується більш конкретно, ніж 
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у цивільному праві, і з урахуванням специфіки трудових відносин. Так, 

відповідно до Зобов’язального кодексу Швейцарії при визначенні міри вини 

працівника необхідно враховувати такі обставини, про які роботодавець знав 

чи повинен був знати: освіта і технічні знання, які необхідні для роботи, 

здібності працівника, наявність допустимого виробничо-господарського 

ризику [181, c. 125]; 

- передбачається, що обмежена матеріальна відповідальність 

працівників може бути закріплена в колективних договорах як пільга для 

працівників порівняно із законодавством; 

- встановлюється, що вирахування із заробітної плати для 

відшкодування майнової шкоди, нанесеної роботодавцю, допускається лише 

зі згоди працівника чи за рішенням суду [152, c. 377-378].  

Цікавим, на думку І.Я. Кисельова, є розширення кола суб’єктів 

матеріальної відповідальності у державах Західної Європи. Він зазначає, що в 

багатьох країнах спостерігається тенденція до повної або часткової заміни 

майнової відповідальності роботодавця, заснованої на нормах цивільного і 

трудового права, страхування (добровільного  чи обов’язкового) 

роботодавцями ризику у приватних страховиків (страхових компаній) чи 

введення обов’язкового державного страхування працівників у зв’язку з 

нещасними випадками на виробництві [152, c. 380]. Хоча, ми вважаємо, що в 

такому разі страховик постає не як суб’єкт охоронних правовідносин у 

трудовому праві, а радше як суб’єкт відносин соціального захисту працівника 

і суб’єкт майнової відповідальності. 

У різних державах, як європейських, так і азіатських, спостерігається 

також тенденція до розширення кола суб’єктів охоронних правовідносин 

шляхом переходу з однієї галузевої приналежності відповідного правового 

інституту або частини його правових норм відповідальності до іншого 

(наприклад, від трудового до цивільно-правового). 

Так, у Швеції і Японії допускаються два види відшкодування, які 

доповнюють один одного [182, c. 47], у той час як у Канаді цивільно-
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правовий позов про відшкодування шкоди допускається лише при наявності 

грубої вини роботодавця. У Люксембурзі допускається безальтернативно 

лише один вид відшкодування за вибором працівника [183, с. 361]. 

Тож позитивною тенденцією у зарубіжному законодавстві є 

розширення кола суб’єктів охоронних правовідносин матеріальної 

відповідальності у трудовому праві. 

Розглянемо нормативно-правове регулювання суб’єктів нагляду і 

контролю за дотриманням законодавства про працю, а зокрема і про охорону 

праці як вид охоронних правовідносин в трудовому праві іноземних держав. 

Важливою віхою у розвитку трудового законодавства стала поява у 70- 

80-х роках XIX століття у Швеції, Норвегії, Нідерландах актів, які 

здійснювали комплексне регулювання охорони виробничого середовища. 

Вони містили низку нових принципових положень, суть яких полягала у 

такому: проголошувалося, що виробниче середовище повинно бути 

пристосоване до фізичних і розумових потреб людини, її віку, вмінь і 

вправності; робота організовується так, щоб людина сама могла здійснювати 

вплив на умови своєї праці; повинні бути враховані особливі проблеми осіб, 

які працюють в ізоляції; підприємець зобов’язаний брати до уваги особисті 

нахили кожного працівника, розвивати його ініціативу; повинні бути вжиті 

заходи для скорочення кількості операцій та робіт, які постійно 

повторюються, розвитку контрактів між працівниками; праця повинна 

носити осмислений характер і створювати можливості для самовираження 

кожного працівника [184, c. 239]. 

У зв’язку з такими змінами у кожній державі створені спеціальні 

державні органи, мета діяльності яких полягала у забезпеченні реалізації 

законодавства з охорони праці, техніки безпеки, виданні спеціальних правил 

і стандартів, координації роботи в цій сфері державних органів і неурядових 

організацій (наприклад, Федеральна адміністрація з техніки безпеки і 

виробничої санітарії у США, Управління з техніки безпеки і гігієни праці у 

Швеції) [185, c. 134]. 
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У законодавстві в тій чи іншій формі зафіксований обов’язок 

працівників дотримуватись інструкцій з охорони праці, визначена міра їх 

відповідальності за безпеку праці. Наприклад, у французькому законі «Про 

гарантії проти професійних ризиків» 1991 р. встановлений обов’язок 

працівників відповідно до інструкцій, отриманих від адміністрації, і правил 

внутрішнього трудового розпорядку турбуватися про свою безпеку і своє 

здоров’я, а також про безпеку інших осіб. За порушення цього обов’язку на 

працівників у низці випадків накладаються штрафи за порушення правил 

безпеки і гігієни праці. За останні роки в багатьох державах Європи і світу 

було вжито заходів з удосконалення контролю за реалізацією і дотриманням 

норм з охорони праці. У законодавстві передбачено обов’язкове чи 

факультативне створення на підприємствах служб із техніки безпеки і 

призначення адміністрацією уповноважених осіб, які зобов’язуються 

забезпечити відповідний контроль (інженери з техніки безпеки) [186, c. 36]. 

Немало також є держав, де передбачено створення служб із виробничої 

санітарії (наприклад, Данія), призначення заводських лікарів. 

Новелою в нормативно-правовому регулюванні нагляду і контролю за 

дотриманням законодавства про охорону праці стали правові приписи про 

створення на великих і середніх підприємствах комітетів з техніки безпеки і 

виробничої санітарії, які формувалися на двосторонній основі з 

представників адміністрації і працівників, яким належали переважно 

консультативні функції. Членам цих комітетів надається в певних 

нормативах кредит оплачуваних годин, під час яких вони захищені від 

«випадкових» звільнень. Комітети з техніки безпеки і виробничої санітарії 

планують і координують роботу у цій сфері, забезпечують працівників 

інформаційними матеріалами, навчають їх безпечним способам праці [186, c. 

36]. 

Вважаємо за доцільне можливість запровадження такого органу і в 

Україні, адже найкраще знають процеси праці самі працівники, які чи не 
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найбільше підлягають впливам шкідливих зовнішніх і внутрішніх факторів 

трудової діяльності на підприємстві, в установі й організації. 

У низці країн поряд із державною інспекцією праці створений 

громадський контроль за охороною праці. У Данії, Фінляндії працівники 

вибирають  громадських інспекторів праці; у Великобританії, Швеції 

інспекторів праці висувають професійні спілки; у ФРН, Австрії та Іспанії їх 

призначає адміністрація з числа працівників [186, c. 37]. 

Британським профспілковим інспекторам надано право розслідувати 

причини промислового травматизму, робити презентації і звіти адміністрації 

з цього приводу, захищати інтереси працівників у спорах, пов’язаних з 

охороною праці, проводити періодичні перевірки робочих місць. 

Адміністрація зобов’язана консультуватися з профспілковими інспекторами з 

питань гігієни і безпеки праці. Вони отримують оплачуваний час для 

виконання обумовлених окремим договором функцій. Шведські делегати з 

безпеки праці представляють працівників з питань техніки безпеки і 

виробничої санітарії  і ведуть роботу із забезпечення безпечних мов праці, 

дотримання правил виробничої гігієни. Вони стараються залучити до такої 

діяльності дуже багато працівників, що, очевидно, пов’язано з метою 

запровадження консультування. Підприємець зі свого боку зобов’язаний 

надавати делегатам з безпеки праці необхідну інформацію та документи.  

Якщо певна виробнича операція створює серйозну небезпеку для життя і 

здоров’я працівника, а адміністрація не вчиняє жодних дій, направлених на 

усунення такої небезпеки, делегат з безпеки праці уповноважений зупинити 

її діяльність до кінцевого рішення державного інспектора праці [152, c. 396]. 

У Франції законодавство передбачає створення на підприємствах з 

числа працівників, яких більше 250, соціальної служби з питань праці. 

Персонал служби призначається за домовленістю між адміністрацією і 

комітетом підприємства, а за відсутності домовленості – інспектором праці. 

Цілі служби – надання допомоги працівникам у вирішенні психологічних 

проблем, особливо жінкам, молоді, інвалідам, працівникам похилого віку. Ці 
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служби повинні координувати і стимулювати заходи адміністрації і комітету 

підприємства з вирішення соціальних питань; сприяти створенню на 

підприємстві сприятливого психологічного клімату, задоволенню всіма 

працівниками характером праці, попередженню стресів, виробничого 

дискомфорту [152, c. 396]. 

Порівняно новим явищем в охоронних відносинах трудового права 

західних держав стала поява законодавства, норм колективних договорів, що 

встановлювали пільги з охорони праці працівників похилого віку. У Японії в 

законі № 68 про стабілізацію зайнятості працівників похилого віку 

передбачено, що створюються спеціальні державні органи, мета яких полягає 

в тому, щоб турбуватися про працівників похилого віку (Центри з 

використання виробничого досвіду працівників похилого віку, центри з 

використання людських ресурсів «з сивиною») [187, с. 17]. 

Суб’єктний склад відносин нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства регулюється главою 57 (статті 253-369) Трудового 

кодексу Російської Федерації. 

Редакція статті 354 Трудового кодексу Російської Федерації приведена 

у відповідність до Федерального закону від 22.08.2004 № 122-ФЗ і Указу 

Президента Російської Федерації від 09 березня 2004 року № 314, і в ній 

зазначено, що керівництво діяльністю федеральної інспекції праці здійснює 

Начальник федерального органу виконавчої влади, уповноважений на 

здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства, тобто це керівник Федеральної служби з праці та зайнятості 

(Роспраці), який одночасно є головним інспектором праці Російської 

Федерації. 

У статті 356 Трудового кодексу Російської Федерації уточнені і дещо 

скориговані основні повноваження Федеральної інспекції праці, що 

потягнуло виключення з її тексту чотирьох положень, які виходили за межі 

покладених на неї завдань. Водночас ця стаття була доповнена положенням, 

яке покладало на федеральну інспекцію праці  нові обов’язки зі здійснення 
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нагляду і контролю за реалізацією прав робітників на отримання 

забезпечення із загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань, а також за 

призначенням і виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності за 

рахунок роботодавця. Негативним аспектом, як свідчить практика, на 

підприємствах усіх форм власності як в в Росії фіксуються багаторазові 

нещасні випадки і професійні захворювання працівників, а тому до реального 

забезпечення передбачених трудовим законодавством прав і матеріальних 

гарантій працівників з боку роботодавців повною мірою обґрунтовано і 

правомірно наразі залучена інспекція праці та її територіальні органи [188, c. 

102-103]. 

Виходячи з розуміння змін, внесених до статті 356 Трудового кодексу 

Російської Федерації, також дещо уточнена змістовна частина редакції статті 

357 цього кодексу відносно основних прав і законних інтересів роботодавців 

– фізичних осіб і роботодавців - юридичних осіб (організацій). 

 До числа роботодавців, які підлягають інспектуванню державними 

інспекторами праці в порядку, передбаченому статтею 360 Трудового 

кодексу Російської Федерації, додатково також включено роботодавців - 

фізичних осіб, чого раніше у законодавстві не було. 

З текстуальної частини статті 365 Трудового кодексу Російської 

Федерації виключена її друга частина, в якій раніше передбачалося, що 

Федеральною інспекцією праці здійснюється координація діяльності органів 

державного нагляду і контролю й органів громадського контролю, яка 

здійснюється професійними спілками (їхніми об’єднаннями) з питань 

дотримання законів та інших нормативно-правових актів, які містять норми 

трудового права. Це рішення, безспірно, повністю правомірне, позаяк 

професійні спілки та їхні об’єднання є незалежними суспільними 

організаціями і захищають трудові права працівників відповідно до 

визначеного законом порядку. Тому вимога, яка містилася у вищезгадуваній 
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нормі статті, у контексті координації виявлялася, по суті втручанням у 

діяльність професійних спілок. 

Цікаво, що на рівні законодавчих актів України та Російської Федерації 

передбачене існування органів державної експертизи праці. Таке питання на 

цьому етапі регулюється в Україні Постановою Ради Міністрів УРСР «Про 

Державну експертизу умов праці» [189], а в Росії – статтею 216 Трудового 

кодексу. Водночас закріплення відповідних положень про державну 

експертизу умов праці в Росії відбулося на рівні закону, а у нашій державі – 

на рівні нормативного акта (прийнятого ще за часів УРСР). Хоча варто 

відмітити, що даний акт втратив чинність 28 жовтня 2016 року. 

Суб’єктом державної експертизи умов праці в Росії є центральний 

орган виконавчої влади з нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства і органи виконавчої влади суб’єктів Федерації у сфері охорони 

праці в порядку, затвердженому урядом Російської Федерації. 

На нашу думку, в цьому контексті можна виділити і проміжних 

суб’єктів таких охоронних правовідносин. Так, державна експертиза умов 

праці здійснюється на основі рішень судових органів, звернень органів 

виконавчої влади, роботодавців, об’єднань роботодавців, працівників, 

професійних спілок, їхніх об’єднань, інших уповноважених працівниками 

урядових органів, органів Фонду соціального страхування Російської 

Федерації. 

Всі ці особи є потенційними ініціаторами виникнення відносин 

державної експертизи умов праці, що забезпечується відповідними 

повноваженнями спеціальних органів з нагляду і контролю як, наприклад, 

безперешкодно за наявності посвідчення встановленого зразка відвідувати 

для здійснення експертизи будь-яких роботодавців (організації незалежно від 

їхніх організаційно-правових форм і форм власності, а також роботодавців - 

фізичних осіб), запитувати та безперешкодно отримувати необхідні для 

здійснення експертизи документи та інші матеріали. За результатами 

відповідної експертизи посадові особи зобов’язані скласти висновок про 
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відповідність (невідповідність) умов праці державним нормативним вимогам 

охорони праці і направляти відповідні висновки до суду, органам виконавчої 

влади, роботодавцям, а об’єднання роботодавця – працівникам,  професійним 

спілкам, їхнім об’єднанням, іншим уповноваженим працівниками 

представницьким органам, органам Фонду соціального страхування 

Російської Федерації. 

В українському законодавстві органом державної експертизи 

донедавна була Державна експертиза умов праці України (постанова 

втратила чинність 28.10.2016 року), яка діяла у складі Міністерства 

соціальної політики,  державних експертиз  умов праці областей, міст   Києва   

і  Севастополя. У підпункті «в» пункту 1 Постанови Ради Міністрів УРСР 

«Про Державну експертизу умов праці» йшлося до 2016 року про таке 

повноваження, як підготовка   висновків   про обґрунтованість  пропозицій 

підприємств щодо змін у списках виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення та додаткові 

відпустки. Це повноваження не надає органам державної експертизи 

контролювати оформлення в цьому контексті права на інше пільгове 

соціальне забезпечення, не враховує характеру трудових відносин у ринкових 

умовах. 

Вважаємо за доцільне прийняття нового окремого нормативно-

правового акта в Україні, що регламентує здійснення державної експертизи 

умов праці у зв’язку з врахуванням міжнародного досвіду та реальної 

потреби, зважаючи на соціально-економічне становище нашої країни. 

При розгляді позитивного досвіду зарубіжних країн у нормативно-

правовому врегулюванні відповідних суб’єктів охоронних правовідносин 

потрібно обов’язково проаналізувати законодавство Європейського Союзу в 

цій частині також. 

Центральне місце серед нормативних актів Європейського Союзу, що 

стосуються нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, 

займає Директива ЄС від 12.06.1989 № 89/391 про заходи з покращення 
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техніки безпеки та виробничої санітарії. Цю рамкову Директиву доповнюють 

і деталізують численні директиви, що встановлюють норми з техніки безпеки 

та виробничої санітарії на робочих місцях, на різних видах робіт, в окремих 

галузях, а також містять правила, що торкаються захисних пристосувань на 

виробничому устаткуванні, порядку використання засобів індивідуального 

захисту, забезпечення безпеки працівників на фізичних роботах під час 

перенесення вантажів. Спеціальна Директива ЄС вводить правила з техніки 

безпеки і виробничої санітарії для тимчасових працівників, вагітних жінок та 

жінок-матерів [162]. 

Директиві, зазвичай, повинен кореспондувати акт національного 

законодавства, що імплементує її положення. Так, у Німеччині положення 

Директиви Ради № 89/39/ЄЕС від 12.06.1989 про вжиття заходів з охорони 

праці з метою підвищення безпеки і охорони здоров’я робітників, 

відображені в Законі ФРН від 07.08.1996 «Про введення заходів з охорони 

праці з метою підвищення безпеки і охорони здоров’я робітників». Тексти 

національних актів, прийнятих на підставі Директиви, держави-члени 

повинні направляти Європейській комісії як головному виконавчому органу 

ЄС [190, c. 162]. 

В умовах розвитку суспільних відносин Європейський Союз 

використовує спеціальні засоби для досягнення згоди між державами-

членами стосовно створення органів – перспективних суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудовому праві. Ступінь врегульованості кожного 

окремого інституту трудового права різний, адже як вказує О.М. Дарморіс, з 

одних питань державам - членам Європейського Союзу легше дійти згоди, 

ніж з інших [191, c. 11]. 

Однак проблеми визначення кола суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві на наднаціональному рівні носять глобальний характер, 

оскільки, на нашу думку, зачіпають кожну державу, що залучена до 

вирішення цих питань. 
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Відкритим у праві Європейського Союзу залишається питання захисту 

прав працівників у разі банкрутства роботодавця, що врегульовується 

Директивою ЄС 2008/94/ЄЕС від 22.10.2008 [192]. 

У Директиві визначено, що держави не уповноважені встановлювати на 

загальнодержавному рівні у своїх нормативно-правових актах мінімальний 

строк дії трудового договору, щоб працівники мали змогу висувати претензії 

відповідно до цієї Директиви. Для забезпечення неоплачених гарантій 

передбачається створення відповідних фондів оплати заборгованостей 

роботодавців. На жаль, в Україні у численних проектах Законів, зокрема 

«Про Фонд гарантованих трудових виплат», «Про захист грошових вимог 

працівників у разі банкрутства роботодавця», які були спрямовані на 

врегулювання питання оплати вимог працівників, так і не було реалізовано 

положень Директиви ЄС. На сьогодні це питання залишається відкритим  і 

потребує всебічного вивчення і доопрацювання відповідно до Планів 

виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [139]. 

У контексті вищезазначеного вдосконалення правового статусу 

суб’єктів, їхніх правомочностей, змісту охоронних правовідносин у 

трудовому праві держав ЄС носить визначальне значення для формування 

національної політики і в результаті – укладення Договору про Асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом. 

Розвиток системи суб’єктів охоронних відносин у праві ЄС відбувався і 

відбувається у тісному зв’язку зі становленням і розвитком єдиної соціальної 

політики країн - членів ЄС, в основі якої лежить визнання соціальних прав 

людини і громадянина, соціального партнерства на європейському рівні [193, 

c. 148-152].  

Європейські соціальні партнери, насамперед Європейська 

конфедерація профспілок  (ETUC – European Trade Unions Confederation), яка 

діє на європейському рівні, та Європейська організація роботодавців ( UNICE 

– Union of Industrial and Employers Confederation of Europe), суттєво 
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впливають на розвиток трудового права ЄС. Європейська Комісія проводить 

тісні консультації, безпосередні переговори з європейськими соціальними 

партнерами з питань регулювання праці, а зокрема і діяльності суб’єктів 

охоронних правовідносин та соціальної політики. 

У цьому ракурсі роль і значення позитивного досвіду зарубіжних країн 

для реформування трудового законодавства України полягають, на наш 

погляд, в тому, що виникає необхідність розробки нових, заснованих на 

детальному науковому дослідженні норм трудового права, а саме норм 

охоронних правовідносин. Для цього необхідно об’єднати зусилля вчених-

правників, обов’язково залучити юристів-практиків і спільними зусиллями 

домогтися створення такої моделі трудового права, в якій була б реалізована 

ідея компромісу інтересів працівників і роботодавців. 

Щоб досягнути компромісу у регулюванні діяльності суб’єктів 

охоронних правовідносин, потрібно враховувати специфіку комплексу 

відносин, що виникають між ними, адже роботодавець завжди буде вважати, 

що трудове законодавство не враховує особливостей ринкової економіки, а 

працівники навпаки – що законодавство дозволяє роботодавцям обмежувати 

їхні права. 

У цьому, на нашу думку, полягають основні дискусійні моменти 

застосування позитивного досвіду зарубіжних країн у регулюванні системи 

суб’єктів охоронних відносин трудового права. У зв’язку зі значною 

дискусійністю відповідних досліджень у сфері трудового права це спричиняє 

динамічність розвитку відносин як у країнах Європейського Союзу, так й 

інших зарубіжних загалом. 

 У цьому контексті Н.В. Пронюк зазначає, що європейське право не 

можна назвати застиглою категорією, при цьому його розвиток – це дорога з 

двостороннім рухом: впливаючи на національне законодавство, воно 

водночас вбирає в себе все найкраще, що є в національному законодавстві 

[194, c. 27]. 
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У зв’язку з цим положенням варто все-таки визначити тенденцію, якої 

Україна фактично повинна притримуватись при формуванні курсу 

зовнішньої і внутрішньої політики, реформування охоронних правовідносин 

у трудовому праві [195, с. 4].  

На нашу думку, Україна як європейська держава не повинна сліпо 

слідувати європейським стандартам і правилам, адже механічне застосування 

останніх без врахування національних особливостей може призвести до 

знецінення авторитету законодавства через його неефективність у сучасних 

умовах, понизити той рівень, який уже був досягнутий нашою державою з 

моменту проголошення незалежності і до сучасного етапу. 

Вважаємо за необхідне внести пропозицію щодо акумулювання 

позитивного досвіду зарубіжних країн, його демократичної спрямованості і 

вжиття відповідних заходів до збереження національних характеристик, що 

ідентифікують Україну як незалежну державу у світовому просторі. 

Аналізуючи законодавство європейських, азіатських держав, 

законодавство Європейського Союзу, очевидно, що вимоги, викладені в них, 

суттєво відрізняються від масиву тих, які наразі є чинними на території 

України. З цього випливає, що першочерговим значенням застосування 

процедури адаптації законодавства України до законодавства ЄС має бути 

належне забезпечення захисту інтересів як працівників, так і роботодавців.  

Крім цього, значення суб’єктів охоронних правовідносин у цьому 

контексті применшувати не можна, оскільки  їхня діяльність виступає 

основою для розроблення системи адаптованих вимог відповідних директив, 

регламентів Європейського Союзу. При такій розробці потрібно враховувати, 

на нашу думку, декілька факторів: 

- зміст імплементованих норм має відповідати принципам права, 

закріпленим у Конституції України; 

- на сьогодні поряд із примусом як засобом забезпечення 

функціонування охоронних правовідносин повинно стояти забезпечення 

дієвості цих відносин з використанням заходів стимулювання суб’єктів; 
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- оптимізуючи й утворюючи нові органи державної влади 

необхідно відходити від позиції передбачення декларативних повноважень. У 

цьому контексті особливо цінним буде досвід Сполучених Штатів Америки, 

які наслідують позицію «реальні, а не номінальні повноваження»; 

- необхідним виявляється застосування основних положень 

«механізму стримувань і противаг» у чинному законодавстві України з 

метою забезпечення контролю і нагляду за дотриманням законодавства 

самими контролюючими суб’єктами; 

-  важливо розширити сферу локального регулювання трудових 

відносин і передбачити на законодавчому рівні створення нових суб’єктів як 

матеріальної відповідальності, так і нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства як різновидів охоронних правовідносин; 

- виникає нагальна потреба у врегулюванні відшкодування 

моральної шкоди роботодавцем працівникові за невиконання обов’язку зі 

створення безпечних умов праці як інституту трудового права (доцільно 

врахувати досвід Люксембургу, частково Швеції); 

- неврегульованим залишається інститут захисту грошових вимог 

працівників у разі банкрутства роботодавця (зразковим у цьому плані 

вважаємо нормативно-правове регулювання у ФРН); 

- важливо також враховувати необхідність імплементації положень 

Директив ЄС стосовно створення інституційного забезпечення 

функціонування охоронних правовідносин. 

Таким чином, порівнюючи досвід нормативно-правової регламентації 

системи суб’єктів охоронних правовідносин в Україні і в низці зарубіжних 

країн, варто вказати, що до імплементації найбільш прогресивних, на перший 

погляд, положень європейського права потрібно використовувати 

диференційований підхід, що включає два аспекти.  

По-перше, необхідно зважати на систему права України, її сутнісні 

характеристики, не дозволяти заміну усталених понять, категорій, що у 

нашій державі сформувалися разом з історичним поступом. 
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По-друге, важливо передбачати вплив європейського законодавства на 

національне і усувати моменти колізійного регулювання шляхом 

правотворення або застосування принципів права. 

Уникнути недоліків, яких законодавство України не позбавлене, 

шляхом урахування положень зарубіжного досвіду можливо з декількох 

причин. Основним аргументом на користь такого твердження є те, що у 

зв’язку з невеликою кількістю порівняльно-правових досліджень Україні ще 

не відомі всі і навіть більшість правових інститутів, які віддавна 

реалізуються в правових нормах розвинутих держав ринкової економіки. 

Основною проблемою для врегулювання системи суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудовому праві є, на нашу думку,  дублювання однакових 

норм у декількох нормативно-правових актах, їхня часткова неузгодженість 

між собою; відображення більшості декларативних повноважень державних 

органів з охорони праці, санітарного нагляду і контролю, органів техногенної 

безпеки, гірничого нагляду тощо. 

Підбиваючи підсумки дослідження, варто перш за все звертати увагу на 

вимоги і стандарти європейської спільноти у відповідній сфері, але 

імплементувати у національне законодавство тільки ті, які спрямовані на 

поліпшення забезпечення прав на працю, на свободу праці, на створення 

здорових і безпечних умов праці тощо.  

Щоб якісно підлаштовувати норми іноземного законодавства під 

систему права України, необхідно не тільки створити організовану структуру 

органів, коло суб’єктів-сторін трудового договору, а й поглибити 

мотиваційні процеси посадових осіб (зокрема, державних інспекторів, 

експертів), створити систему підвищення їхньої кваліфікації, що давно 

передбачено у Японії та Кореї. 

Важливо при цьому зберігати національну ідентичність, що 

проявляється у позиціонуванні України як самостійного суб’єкта в 

європейському просторі. Трудове право України на цьому етапі свого 

розвитку повинно розширювати сферу своїх дій.  
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Аналізуючи нові напрями правового регулювання, які потрібно 

вдосконалювати або ж запроваджувати в Україні, а в деяких випадках і 

перерозподіляти їхню галузеву приналежність, необхідно виокремлювати ті 

змістовні характеристики, які приведуть Україну до істинного статусу 

правової держави. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Перспективна активізація суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві залежить від форм, напрямів, способів вдосконалення 

законодавства у цій сфері. На основі комплексного аналізу широкого спектру 

законодавчих положень можна стверджувати, що переліку недержавних 

контрольно-наглядових органів у законодавстві чітко не консолідовано і по 

суті не визначено. 

2. Необхідно закріпити у чинному Кодексі законів про працю або ж 

у проекті Трудового кодексу України положення у такій редакції: «Обмежена 

трудова правосуб'єктність працівника – це тимчасова відсутність у фізичної 

особи, яка працює за трудовим договором і реалізує трудову функцію 

власною працею, можливості обіймати певні посади чи займатися певними 

видами діяльності і мати відповідні трудові права й обов’язки внаслідок 

рішення суду, який визнав цю особу винною у вчиненні кримінального 

правопорушення». Вважаємо, що це визначення допоможе врегулювати 

відповідні прогалини у сфері регулювання системи суб’єктів охоронних 

правовідносин у трудовому праві України. 

3. Удосконалення системи суб’єктів охоронних відносин повинно 

враховувати розрізненість функцій органів і спрямованість інтересів 

роботодавців і працівників. До зазначеної системи можуть входити лише ті 

органи, функції і повноваження яких визначають їхню спрямованість на 

припинення певного порушення, ліквідацію його наслідків або запобігання 

вчиненню правопорушень. 

4. При вдосконаленні законодавства у досліджуваній сфері 

необхідно враховувати такі фактори:  

1) система законодавства України є досить диференційованою, що 

створює ризики виникнення темпоральних, ієрархічних колізій;  

2) система конституційних інших законодавчих принципів трудового 

права передбачає орієнтованість законодавства на пріоритетність всебічного 
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захисту прав як працівників, так і роботодавців. У цьому контексті 

необхідно враховувати полярність інтересів сторін трудового договору, 

звернути увагу на особу посередника, яка може допомогти у досягненні 

компромісу; законодавство України знаходиться в процесі реформування і 

тому потребує зваженості при внесенні до нього змін, дотримання 

направленості на імплементацію норм європейського законодавства в 

національне з урахуванням засад системності та справедливості, адаптації з 

метою забезпечення реального дотримання конституційних положень про 

заборону примусової праці, заборону дискримінації у сфері праці, вільний 

вибір виду діяльності тощо;  

3) розробка нормативно-правових актів повинна здійснюватися за 

умови попереднього обговорення серед широкого кола громадськості і 

виявлення можливих недоліків застосування окремих нормативних 

положень та нормативно-правового акта в цілому;  

4) удосконалення законодавства в Україні має здійснюватися у формі 

кодифікації, тобто прийняття Трудового кодексу України;  

5) удосконалення системи суб’єктів охоронних відносин повинно 

враховувати розрізненість функцій органів та спрямованість інтересів 

роботодавців і працівників. 

5. Загальними питаннями, що вимагають законодавчого закріплення 

у сфері діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, є: 

- надання реальних правових способів і засобів захисту права 

працівника на компенсацію при порушенні його права на здорові і безпечні 

умови праці; 

- розширення підстав матеріальної відповідальності роботодавця за 

порушення законодавства про охорону праці, умов трудового договору; 

- оптимізація механізму регулювання сплати роботодавцем 

страхових внесків до Фонду соціального страхування України; 

- забезпечення раціонального поєднання державного і договірного 

механізму регулювання охоронних правовідносин; 
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- удосконалення порядку, умов, норм договору про повну 

матеріальну відповідальність та обмеження роботодавця у самовільному 

укладенні таких договорів, що повинно регулюватися не на рівні постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 

відшкодування шкоди,  заподіяної   підприємствам,  установам,  організаціям 

їх працівниками» від 29.12.1992 № 14, яка, очевидно, не поширює свою дію 

на фізичних осіб - роботодавців; 

- забезпечення делегування питань формування і реалізації 

трудових і соціальних гарантій залежно від рівня та адресності управління; 

- розробка системи стимулювання охорони праці як підсистеми 

загального стимулювання роботодавців; 

- пошук варіантів рішень із забезпечення виплат  з відшкодування 

збитків, завданих здоров’ю тих, хто постраждав на виробництві при 

виключенні цих витрат із собівартості; 

- питання удосконалення системи нормування та оплати праці з 

урахуванням стану умов і охорони праці; 

- вибір раціональних з економічних позицій комплексних програм 

з охорони праці при їх багатоваріантній розробці; 

- врегулювання співвідношення різних видів нагляду за 

дотриманням законодавства про охорону праці. 

6. Вважаємо за доцільне доповнити таку норму у законодавстві, що 

передбачає звільнення від відповідальності особи, яка, будучи уповноважена 

роботодавцем на здійснення заходів з охорони праці, не могла їх здійснити у 

зв’язку з недобросовісністю роботодавця або трактувати нездійснення 

відповідних обставин як форс-мажорних для цього роботодавця. 

7. Необхідним є розмежування інститутів відшкодування моральної 

шкоди на стику галузей цивільного і трудового права з врахуванням досвіду 

Великобританії, Швеції, Фінляндії, Данії і Канади. Невизначеність порядку 

обчислення моральної шкоди спричинить вирішення зазначеного питання на 
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розсуд суду або механічне застосування положень Цивільного кодексу 

України. 

8. Значення суб’єктів охоронних правовідносин є основою для 

розроблення системи адаптованих вимог відповідних директив, регламентів 

Європейського Союзу. При такій розробці потрібно враховувати такі 

фактори: 

- зміст імплементованих норм має відповідати принципам права, 

закріпленим у Конституції України; 

- на сьогодні поряд із примусом як засобом забезпечення 

функціонування охоронних правовідносин повинно стояти забезпечення 

дієвості цих відносин з використанням заходів стимулювання суб’єктів; 

- оптимізуючи й утворюючи нові органи державної влади, 

необхідно відходити від позиції передбачення декларативних повноважень. У 

цьому контексті особливо цінним буде досвід Сполучених Штатів Америки, 

які наслідують позицію «реальні, а не номінальні повноваження»; 

- необхідним виявляється застосування основних положень 

«механізму стримувань і противаг» у чинному законодавстві України з 

метою забезпечення контролю і нагляду за дотриманням законодавства 

самими контролюючими суб’єктами; 

-  важливо розширити сферу локального регулювання трудових 

відносин і передбачити на законодавчому рівні створення нових суб’єктів як 

матеріальної відповідальності, так і нагляду й контролю за дотриманням 

трудового законодавства як різновидів охоронних правовідносин; 

- виникає нагальна потреба у врегулюванні відшкодування 

моральної шкоди роботодавцем працівникові за невиконання обов’язку зі 

створення безпечних умов праці як інституту трудового права (доцільно 

врахувати досвід Люксембургу, частково Швеції); 

- неврегульованим залишається інститут захисту грошових вимог 

працівників у разі банкрутства роботодавця (зразковим у цьому плані 

вважаємо нормативно-правове регулювання у ФРН); 
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- важливо також враховувати необхідність імплементації положень 

Директив ЄС стосовно створення інституційного забезпечення 

функціонування охоронних правовідносин. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити 

особливості суб’єктів охоронних правовідносин у трудовому праві. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки. 

1. Охоронні правовідносини у сфері трудового права – це самостійний 

вид трудових правовідносин, основу яких складають охоронні норми, що 

створюють передумови щодо налагодження і збереження законності у сфері 

праці, недопущення порушень трудових прав, а також відновлення останніх у 

разі їх порушення. 

2. До основних ознак охоронних правовідносин у сфері трудового 

права віднесено наступні: 1) правова ознака; 2) ознака системності; 3) ознака 

цілеспрямованості; 4) ознака постійності; 5) утверджувальна ознака; 

6) вирівнююча ознака. 

Змістом охоронних відносин є урегулювання у правовому полі захисту 

законних прав та інтересів усіх суб’єктів трудових відносин, особливо 

працівників, а також забезпечення існування дієвих механізмів захисту та 

відновлення прав у разі їх порушення. 

3. Основними завданнями охоронних правовідносин у сфері трудового 

права є такі: 1) захист законних прав та інтересів суб’єктів трудових 

відносин; 2) гарантування законності у сфері трудового права в цілому. 

До функцій охоронних відносин у сфері трудового права належать  

наступні: 1) превентивна функція, яка спрямована на попередження 

порушення законних прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин; 

2) правовідновлююча функція, що має  на меті відновлення вже порушених 

законних прав та інтересів трудящих; 3) запобіжна функція, яка передбачає 

запобігання порушенню закону шляхом профілактичних та інших заходів; 
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4) карна функція, котра спрямована на покарання правопорушника 

(стосується відносин з матеріальної відповідальності). 

4. Суб’єкт охоронних відносин у трудовому праві – це уповноважений 

учасник трудових відносин, діяльність якого спрямована на запобігання 

правопорушень у сфері застосування найманої праці, встановлення міри 

обов’язкової й належної поведінки, в тому числі визначення заходів із її 

дотримання, захист права у разі його порушення, а також відновлення. 

5. За повноваженнями систему суб’єктів охоронних відносин у 

трудовому праві поділено на такі групи: 1) основна – до неї відносяться 

безпосередні учасники охоронних відносин, головними з яких є: 

а) працівник; б) роботодавець; в) професійні спілки; г) організації 

роботодавців; 2) допоміжна – та, діяльність якої виконує забезпечувальну 

функцію по відношенню до останніх у межах компетенції, а саме: а) у 

межах загальних повноважень – суб’єкти охоронних відносин, котрі 

здійснюють охорону трудових прав у загальному порядку (Президент 

України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України); б) у межах 

загальних повноважень, але із додатковими спеціальними повноваженнями 

у сфері контролю за дотриманням саме трудових прав (місцеві державні 

адміністрації тощо); в) у межах спеціальних повноважень – суб’єкти 

охоронних відносин, які спеціально створені для нагляду та контролю за 

дотриманням законності у сфері охорони трудових прав (служба охорони 

праці на підприємстві). 

6. До переліку питань, що вимагають законодавчого закріплення у сфері 

діяльності суб’єктів охоронних відносин у трудовому праві, віднесено 

наступні: 1) надання реальних правових способів і засобів захисту права 

працівника на компенсацію при порушенні його права на здорові і безпечні 

умови праці; 2) розширення підстав матеріальної відповідальності 

роботодавця за порушення законодавства про охорону праці, умов трудового 

договору; 3) оптимізація механізму регулювання сплати роботодавцем 

страхових внесків до Фонду соціального страхування України; 4) забезпечення 
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раціонального поєднання державного і договірного механізму регулювання 

охоронних правовідносин; 5) удосконалення порядку, умов, норм договору 

про повну матеріальну відповідальність та обмеження роботодавця щодо 

самовільного укладення таких договорів, що повинно регулюватися не на рівні 

постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям їх працівниками» від 29.12.1992 № 14, яка, очевидно, не 

поширює свою дію на фізичних осіб-роботодавців, а на рівні відповідного 

закону; 6) забезпечення делегування питань формування і реалізації трудових 

та соціальних гарантій  залежно від рівня та адресності управління; 7) 

розробка системи стимулювання охорони праці як підсистеми загального 

стимулювання роботодавців; 8) пошук варіантів рішень по забезпеченню 

виплат щодо відшкодування збитків здоров’ю тим, хто постраждав на 

виробництві, при виключенні цих витрат із собівартості; 9) удосконалення 

системи нормування та оплати; 10) вибір із багатоваріантних розробок 

раціональних з економічних позицій комплексних програм по охороні праці; 

11) врегулювання співвідношення різних видів нагляду за дотриманням 

законодавства про охорону праці. 

7. При запозиченні в Україну позитивного зарубіжного досвіду 

необхідно враховувати такі фактори: 1) на сьогодні поряд із примусом як 

засобом забезпечення функціонування охоронних правовідносин варто 

ставити забезпечення дієвості цих відносин, використовуючи заходи 

стимулювання суб’єктів; 2) утворюючи нові органи державної влади, 

необхідно уникати надання їм декларативних повноважень (досвід США); 

3) слід застосовувати основні положення «механізму стримувань і 

противаг» у чинному законодавстві України з метою забезпечення 

контролю і нагляду за дотриманням законодавства самими контролюючими 

суб’єктами; 4) важливо розширити сферу локального регулювання трудових 

відносин; 5) існує потреба у врегулюванні відшкодування моральної шкоди 

роботодавцем працівникові за невиконання обов’язку по створенню 



 186 

безпечних умов праці як інституту трудового права (врахування досвіду 

Люксембургу і Швеції); 6) доцільно зміцнити інститут захисту грошових 

вимог працівників у разі банкрутства роботодавця (досвід ФРН); 7) слід 

враховувати необхідність імплементації положень директив ЄС стосовно 

створення інституційного забезпечення функціонування охоронних 

правовідносин. 
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