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залишається одним із найбільш складних в процесі правозастосування  і 

відповідно обумовлює складність напрямів наукових пошуків. Водночас, у 

сучасних умовах розвитку України ефективність правового регулювання, 

єдність правозастосування та стабільність трудових правовідносин є 

запорукою вирішення багатьох питань соціальної політики, в тому числі 

зайнятості населення.  

Своєчасність наукового дослідження О.А. Петренко пояснюється й 

тим, що законодавство про працю знаходиться у стадії реформування, а 

тому перед науковою спільнотою стоїть завдання ретельно проаналізувати 

сучасний стан правового регулювання заборон та санкцій у трудовому 

праві. Зміст дисертації дозволяє зробити висновок, що проведене автором 

дослідження спрямоване на вирішення цього завдання. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10, у межах 

загальноуніверситетських наукових тем: «Актуальні проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 

реєстраційний номер 0112U003550; дата реєстрації 28.05.2012 р.), 

затверджено 28.05.2012 р. та «Нормативно-правове забезпечення трудових 

правовідносин в умовах реформування правової системи та економіки» 

(державний реєстраційний номер 0115U000360; дата реєстрації 20.02.2015 

р.); а також теми кафедри «Проблеми здійснення та захисту прав і свобод 

суб’єктів цивільних, трудових та природоресурсних правовідносин». 

Дисертант продовжує дослідження широкого кола питань, розпочате 

у роботах таких відомих вчених як: С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, 

В.В. Жернаков, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, С.С. Лукаш, Т.М. Лежнєва, 

К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.М. Обушенко, В.І. Прокопенко, 
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О.І. Процевський, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Базуючись на 

захищених останніми роками дисертаціях з тематики заборон і санкцій у 

трудовому праві, автор відповідально береться за комплексне дослідження 

зазначених питань.  

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці теоретико-

практичних пропозицій стосовно оптимізації національного законодавства 

щодо заборон та санкцій у трудовому праві до міжнародних стандартів. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які пов’язані із 

забороною та санкціями у трудовому праві. Предметом дослідження є 

заборони та санкції у трудовому праві.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується 

застосуванням раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та 

спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. О.А. Петренко 

достатньою мірою володіє методологією наукового пошуку, процеси та 

явища розглядаються нею у діалектичному розвитку. Застосовуючи 

нормативно-порівняльний метод, автор робить правильні висновки із 

аналізу співвідношення норм вітчизняного права та міжнародних і 

зарубіжних актів; формально-логічний метод допомагає йому при 

тлумаченні багатьох положень нормативних актів, що регулюють трудові 

відносини, а також трудову функцію. 

Нормативним підґрунтям дисертації є норми Конституції України, 

міжнародно-правові акти, закони України та інші нормативно-правові 

акти, які містять положення щодо правового регулювання заборон та 

санкцій у сфері праці. В науковій роботі використано нормативно-правову 

базу зарубіжних країн в означеній сфері. 

Привертають увагу емпірична база дослідження та його практична 

спрямованість. Для підтвердження наукових висновків автор послідовно і 

наполегливо аналізує чинні нормативно-правові акти, що регулюють 
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заборони та санкції у трудовому праві України.  

Робота має безсумнівну наукову новизну, яка полягає у тому, що 

по-новому здійснене комплексне дослідження заборон та санкцій в 

трудовому праві в сучасних умовах. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані у дисертації, мають належну ступінь 

обґрунтованості.  

Викликає інтерес сформульована автором дефініція «заборона в 

трудовому праві», під якою слід розуміти комплексну категорію трудового 

права, яка водночас може виступати як спосіб правового регулювання, 

принцип трудового права, конституційна засада трудового права та 

гарантія реалізації права на працю і полягає в покладенні на учасників 

трудових правовідносин зобов’язань утримуватися від передбачених 

трудовим законодавством дій (с.7).  

Необхідно погодитися з тим, що ознаками заборон в трудовому праві 

є: 1) імперативність; 2) наявність керуючого та керованого суб’єктів; 3) 

заборона є суб’єктивним юридичним обов’язком; 4) пасивний характер; 5) 

закріплення неналежної поведінки, за яку передбачена заборона, в нормах 

законодавства про працю; 6) однозначність та категоричність; 7) 

обов’язковість заборон для виконання сторонами (с.65). 

Слушним є встановлення проблем санкцій у трудовому праві: 

неефективність застосування існуючих санкцій; недостатня кількість 

санкцій, які передбачаються трудовим законодавством; відсутність 

належного механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб та 

застосування до них санкцій; відсутність чітко-встановлених санкцій щодо 

забезпечення відшкодування моральної шкоди працівникам; неналежний 

розвиток колективно-договірного регулювання у питанні встановлення 

додаткових санкцій; відсутність системності та узгодженості норм 

трудового законодавства у сфері санкцій (с.122). 
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Цікавою є надана автором характеристика ознак санкцій у 

трудовому праві: мають особливу мету; можливість застосування трудових 

санкцій як міри захисту, так і міри відповідальності; носять превентивний 

характер; трудові санкції можуть бути як матеріального, так і 

дисциплінарного характеру; мають примусовий характер до 

правопорушника трудових відносин (с. 124). 

Автором аргументовано, що становлення та розвиток заборон у 

трудовому праві передбачає такі етапи: 1) 1882–1918 роки – від прийняття 

першого закону в трудовому праві до Жовтневого перевороту; 2) 1918–

1940 роки – від Жовтневого перевороту до початку підготовки 

Радянського Союзу до участі у війні; 3) 1940–1957 роки – від прийняття 

«воєнного» законодавства до його скасування; 4) 1957–1991 роки – від 

початку формування повноцінного союзного законодавства про працю до 

проголошення незалежності Україною; 5) 1991 рік – і до сьогодні – період 

незалежності України (с.180). 

Загалом структура роботи та обсяг дисертації обумовлені метою, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота О.А. Петренко 

викладена українською мовою на 204 сторінках друкованого тексту і 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у вісім підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел (181 найменування).  

Дисертація має послідовну і логічну структуру, а у науковому 

пошуку автор йде від загального до конкретного. Спочатку О.А. Петренко 

досліджує загальнотеоретичну характеристику заборон у трудовому праві, 

а потім класифікацію санкцій. Не залишились поза увагою автора і 

питання запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання заборон 

та санкцій у цій галузі права. 

Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових 
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фахових виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших 

держав, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних 

конференціях. 

Однак, як і кожна наукова праця, дисертація О.А. Петренко містить 

певні недоліки, з приводу яких можна зробити зауваження. 

1. На стор.64 роботи автором зазначено, що заборони в трудовому 

праві можуть виступати в наступних значеннях: 1) як спосіб правового 

регулювання; 2) як принцип трудового права; 3) як конституційна засада 

трудового права; 4) як гарантія реалізації права на працю. Водночас, для 

уточнення авторського підходу до розуміння сутності терміну «заборона», 

здобувачці доцільно додатково пояснити розмежування цих значень в 

якості принципу та конституційної засади трудового права. Адже, поняття 

«принципи» та «засади» є синонімами. 

2. Не досить вдалим є сформульоване автором визначення санкції в 

трудовому праві як правомірних норм у сфері трудових відносин, які 

закріплюються законодавством та містять вказівку на можливість 

застосування примусового заходу у вигляді певного позбавлення 

особистого, майнового чи організаційного характеру, що здійснюються 

відповідними органами, у випадку порушення передбаченим законом 

трудових норм, і тим самим гарантують захист прав та законних інтересів 

учасників трудових відносин (с. 123). Адже у визначенні не визначені 

конкретні особи, які уповноважені застосовувати та до яких 

застосовуються санкції. Крім того, сумнівним є визначення санкцій із 

застосуванням поняття «правомірні норми», так як саме по собі існування 

неправомірних норм є дискусійним. У зв’язку з цим визначення санкцій у 

трудовому праві доцільно уточнити.  

3. Як вказує автор, одним із напрямів вирішення проблем санкцій у 

трудовому праві є закріплення санкцій за завдання моральної шкоди 

роботодавцем (с. 124). Однак, відповідальність у вигляді санкцій 
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встановлена нормами цивільного та трудового законодавства. Крім того, 

єдиного механізму визначення розміру маральної шкоди не вироблено. 

Відтак, необхідно уточнити сутність авторської пропозиції по вирішенню 

проблем компенсації моральної шкоди працівникам. 

4. У підрозділі 3.1. роботи проведено дослідження зарубіжного 

досвіду правового регулювання санкцій у трудовому праві та дані 

відповідні рекомендацію по внесенню змін та доповнень до Кодексу 

законів про працю України (с.157-161). Однак, положення зазначеного 

нормативно-правового акту є застарілими, а наразі актуальним питанням є 

прийняття Трудового кодексу України. У зв’язку з цим робота була б 

цікавішою та мала б більшу практичну цінність, якби автор паралельно 

опрацював зміст та запропонував зміни та доповнення до проекту 

Трудового кодексу України. 

5. Не достатньо обґрунтованою є пропозиція здобувачки щодо 

внесення доповнень до чинного трудового законодавства у вигляді 

окремої статті, якою б прямо заборонялась примусова праця, давалось 

визначення такої праці та випадки виключення з даної заборони, а також 

врегульовувались питання праці військовослужбовців і вважались 

примусовою працею випадки відсутності або затримки винагороди за 

роботу та небезпечних умов праці (с.178). По-перше, регулювання в одній 

лише статті такого значного за обсягом кола та різних за змістом питань не 

буде сприяти удосконаленню правового регулювання. По-друге, більшість 

порушених питань вже регламентовано чинним законодавством. Хоча слід 

підтримати запровадження визначення категорії «примусова праця». 

Разом і з тим, зазначені зауваження не спростовують основного 

висновку: дисертація «Заборони та санкції у трудовому праві» є 

завершеною працею, в якій отримано науково обґрунтовані результати, що 

в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєвого значення для 

трудового права. Вона відповідає вимогам Порядку присудження наукових 
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та захисту соціально-трудових прав громадян до рівня, гідного майбутньої 

країни-члена Євросоюзу та адаптація національного трудового 

законодавства в цій сфері до європейських стандартів.  

У своєму дослідженні автор намагався заповнити існуючі прогалини в 

сфері правового регулювання заборон і санкцій та надати ґрунтовні 

пропозиції щодо удосконалення існуючого правового механізму. 

Дисертант методологічно правильно сформулював мету та завдання 

дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали 

можливість розкрити основний зміст теми наукового дослідження і 

дозволили досліднику сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки 

новизни.  

Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-практичних 

пропозицій стосовно оптимізації національного законодавства щодо 

заборон та санкцій у трудовому праві до міжнародних стандартів. 

Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, правозастосовної практики, знайшов 

низку дискусійних проблем, що підлягають осмисленню і вирішенню. 

Дисертантом застосовані різноманітні методи наукового аналізу 

досліджуваних проблем, зроблена критична оцінка положень чинного 

національного та міжнародного законодавства. Заслуговує на окреме 

схвалення те, що автор використовував у роботі такі методи емпіричного 

дослідження, як діалектичний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий, 

формально-логічний, історичний, соціологічний, системно-структурний та 

метод узагальнення, за допомогою яких було визначено реальний стан та 

проблемні питання заборон та санкцій у трудовому праві (с. 6 дис.). 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які пов’язані 

із забороною та санкціями у трудовому праві. Предметом дослідження є 

заборони та санкції у трудовому праві. 

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 
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об’єднують вісім підрозділів і списку використаних джерел, які в сукупності 

присвячені дослідженню заборон та санкцій у трудовому праві. Такий 

підхід до визначення структури і змісту дослідження є логічним, дає 

можливість всебічно та повно висвітлити значне коло актуальних проблем. 

Так, заслуговує на схвальну оцінку запропонована автором 

класифікація заборон в трудовому праві на три групи:  

1) заборони, закріплені Конституцією: заборона використання 

примусової праці; заборона використання праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах;  

2) заборони, закріплені Кодексом законів про працю України: 

заборона необґрунтованої відмови в прийомі на роботу; заборона в процесі 

укладення трудового договору; заборона тимчасового переведення 

працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором; заборона 

роботи в нічний час для окремих категорій працівників; заборона залучення 

до надурочних робіт; заборона роботи у вихідні дні; заборона на ненадання 

щорічних відпусток протягом двох років підряд;  

3) заборони, закріплені міжнародними правовими актами: 

недопущення дискримінації у сфері праці; заборони, пов’язані з працею 

неповнолітніх осіб (с. 7 дис.). 

Слід у повній мірі погодитись із автором у тому, що ознаками санкцій 

у трудовому праві є: мають особливу мету; можливість застосування 

трудових санкцій як міри захисту, так і міри відповідальності; носять 

превентивний характер; трудові санкції можуть бути як матеріального, так і 

дисциплінарного характеру; мають примусовий характер до 

правопорушника трудових відносин (с. 123 дис.). 

Також, слід погодитися з пропозицією передбачити умови для 

притягнення до матеріальної відповідальності за умови їх одночасного 

настання у вигляді: 1) збитку заподіяному при виконанні трудових 

обов’язків; 2) протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) працівника; 3) 

прямого причинного зв’язку між протиправною поведінкою та збитком; 4) 
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вини працівника в нанесенні збитку, доповнивши абзац 1 статті 130 нормою 

відповідного змісту, за аналогією з більшістю іноземних країн (с. 159 дис.).  

Дисертант влучно зазначає, що основними шляхами запозичення 

зарубіжного досвіду є наступні:  

1) закріплення норми у трудовому законодавстві, якою б заборонялась 

дискримінація у більш розширеному вигляді порівняно з нормою чинного 

КЗпП, що має надати додаткові антидискримінаційні гарантії працівникам у 

відносинах з роботодавцями;  

2) внесення доповнень до чинного трудового законодавства у вигляді 

окремої статті, якою б прямо заборонялась примусова праця, давалось 

визначення такої праці та випадки виключення з даної заборони, а також 

врегульовувались питання праці військовослужбовців і вважались 

примусовою працею випадки відсутності або затримки винагороди за 

роботу та небезпечних умов праці;  

3) надання роботодавцю більшої свободи дій у питаннях переведення 

у випадку виробничої необхідності;   

4) внесення змін і доповнень у КзпП, якими б була закріплена пряма 

заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, визначалась 

сутність такої відмови, а також встановлювався місячний термін заборони 

для працівників по переведенню, з моменту звільнення з іншого місця 

роботи (с. 178 дис.). 

Заслуговують уваги виокремлені у роботі етапи становлення та 

розвитку заборон у трудовому праві:  

1) 1882–1918 роки – від прийняття першого закону в трудовому праві 

до Жовтневого перевороту;  

2) 1918–1940 роки – від Жовтневого перевороту до початку 

підготовки Радянського Союзу до участі у війні;  

3) 1940–1957 роки – від прийняття «воєнного» законодавства до його 

скасування;  
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4) 1957–1991 роки – від початку формування повноцінного союзного 

законодавства про працю до проголошення незалежності Україною;  

5) 1991 рік – і до сьогодні – період незалежності України (с. 180 дис.). 

Таким чином, ознайомлення з наукової роботою Петренко О.А. дає 

підстави для висновку, що її цілі загалом досягнуті, дисертація є 

самостійним і завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові 

науково-обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення 

для розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства про 

працю. Дисертація виконана на належному науковому і професійному 

рівнях, тема досліджена досить повно. Здобувач показав глибокі знання 

обраної теми, вміння самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні 

матеріали, спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані 

висновки, формулювати визначення правових понять і пропозиції по 

вдосконаленню як чинного, так і перспективного законодавства. 

У той же час, рецензована дисертація, як і інші роботи подібного 

роду, містить низку наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій і 

рекомендацій, які викликають бажання подискутувати з їх приводу чи 

просто звернути на них увагу. Це, в основному, несуттєві помилки 

дисертанта, а його власне бачення тих чи інших проблем, яке інколи 

видається дискусійним. 

1. На наш погляд, окрему увагу у дослідженні дисертанту необхідно 

було приділити питанням співвідношення понять «санкції» та «заборони». 

Тобто необхідно було б більш уваги приділити розкриттю 

загальнотеоретичних аспектів в контексті дослідження.  

2. На стор.94 роботи зазначається, що в трудовому праві підставами 

застосування санкцій можуть бути: порушення трудового законодавства; 

вчинення дисциплінарного проступку; порушення трудової дисципліни, а не 

правил трудового розпорядку; вина чи непрямий умисел (порушення норм 

техніки безпеки працівником на підприємстві). Натомість, слід звернути 

увагу, що вина може виражатися у формі умислу чи необережності. В свою 



 6 

чергу, умисел може бути прямий і непрямий. Враховуючи, не зовсім 

коректно зазначати про вину і одну з її форм як однопорядкових явищ. Крім 

того, вина є елементом суб’єктивної сторони того ж дисциплінарного 

проступку, у зв’язку з чим не зрозумілими є причини для виокремлення її як 

окремої підстави застосування санкцій. 

3. У роботі є чимало авторських наробок щодо проблем правового 

регулювання заборон і санкцій у трудовому праві та перспектив їх 

вирішення. Зокрема, на стор.124 дис. вказано, що проблемою санкцій у 

трудовому праві є неефективність застосування існуючих санкцій. Як 

уявляється, доцільно було коротко охарактеризувати, в чому проявляється 

неефективність санкцій у трудовому праві.  

4. Додаткової аргументації потребує пропозиція автора відносно 

надання роботодавцю більшої свободи дій у питаннях переведення  

працівників у випадку виробничої необхідності (с.184 дис.). Реалізація 

зазначеної пропозиції може призвести до безконтрольності роботодавця та 

численних порушень трудових прав працівників. 

Разом з тим, висловлені зауваження не торкаються концептуальних 

положень дисертаційного дослідження Петренко О.А., у своїй більшості 

стосуються дискусійних проблем, не применшують належного рівня 

рецензованого дослідження, не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи та її наукову і практичну цінність. 

Таким чином, дисертація на тему «Заборони та санкції у трудовому 

праві» є самостійним і завершеним науковим дослідженням, у якому 

отримані нові науково-обґрунтовані результати, що мають істотне значення 

для розвитку науки трудового права та удосконалення галузевого 

законодавства. 

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, 

достатньою мірою відображає її суть і основні положення. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що дисертація 

Петренко Ольги Анатоліївни «Заборони та санкції у трудовому праві» 
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