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УДК 349.2 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1189184 З.В. БІЛОУС,  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1899-9882 ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ  ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ Z.V. BELOUS,  National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kijv, Ukraine; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1899-9882 THE STATE AS A SUBJECT OF PROTECTION  OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES  Однією із основних функцій держави є соціа-льна функція, яка є таким напрямом діяльності держави, що спрямований на забезпечення со-ціальної безпеки громадян, створення умов для повного здійснення їх прав на працю, достатній життєвий рівень, зменшення соціальних супе-речностей, проведення гуманної та справедли-вої соціальної політики. Кожна функція держави здійснюється у правотворчій, правозастосовній, правоохоронній, контрольно-наглядовій та в інших формах. Проблемі охорони і захисту трудових прав працівників останнього часу приділяється знач-на увага в науковій літературі, провідні фахівці галузі такі як: В.М. Андріїв, С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, Є.Ю. Подо-рожній, С.М. Прилипко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чани-шева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко наголошу-ють на важливій ролі держави в процесі підтримання правопорядку у сфері праці, досяг-ти якого без здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю майже неможливо. Проблематика нагляду і контролю у сфері праці свого часу досліджувалась на рівні дисертацій Є.М. Поповичем, А.О. Замченко,  Р.В. Комаром, А.С. Мельник, Г.В. Подгорною,  Т.І. Костилєвою. Проте, вважати цю проблемати-ку вичерпаною, на жаль, не можна, бо рівень по-рушень трудового законодавства в Україні висо-кий, тому й дослідження ролі держави в процесі охорони і захисту трудових прав є актуальною 

науковою задачею. Отже, метою цієї статті є ви-значення напрямів діяльності держави як су-б’єкта охорони і захисту трудових прав працівни-ків. Її новизна полягає в обґрунтуванні та доведенні, що контрольно-наглядової діяльності держави є комбінованим правовим засобом охорони і захисту трудових прав працівників. Таким чином, як зазначає В.М. Гаращук, кон-троль та нагляд є найважливішими функціями держави. Без організації та здійснення контро-лю і нагляду неможлива ефективна робота державного апарату, інших державних та не-державних структур. Будь-яке рішення, будь-яка дія у сфері державного управління закінчується контролем за їх виконанням, інакше вони не можуть мати сенсу. Контроль та нагляд є фак-торами, що дисциплінують поведінку службов-ців державного апарату та громадян як у сфері державного управління, так і у суспільстві вза-галі [1, с.3].  Державний нагляд і контроль за додержан-ням трудового законодавства та трудових прав працівників є охоронною діяльністю державних органів. Така діяльність спрямована на забез-печення трудових прав працівників, а також на запобігання та припинення порушень трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, які містять норми трудового права. Так, О.М. Курінний вважає, що головною метою ре-гулювання суспільних відносин є забезпечення їх ефективності. Сьогодні ж в сфері трудових відносин проявились дві негативні тенденції: зростання порушень трудових прав і послаб-
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лення контролю за їх дотриманням. До числа основних причин подібного стану автор відно-сить недостатньо чітке правове регулювання таких питань, як контроль, механізм реалізації правових норм та відповідальність. Зменшення регулюючої ролі держави в трудових відносинах має супроводжуватись посиленням контролюю-чої функції, особливо на тій перехідний стадії, на якій знаходиться суспільство. Для забезпе-чення ефективності реалізації права громадян на охорону праці держава передбачає систему органів нагляду і контролю за дотриманням за-конодавства про охорону праці [2, с.196–197]. Нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства є одним з найбільш дієвих меха-нізмів забезпечення правопорядку в трудовій сфері. Контрольно-наглядова діяльність – це діяльність компетентних державних органів, що спрямована на захист трудових прав працівни-ків. Вказані органи попереджають, виявляють порушення трудового законодавства, віднов-люють трудові права працівників та притягають до відповідальності винних в порушенні цих прав посадових осіб.  Питання організації державного нагляду та контролю у трудовій сфері знайшли відобра-ження у багатьох актах МОП. Зокрема, Рекоме-ндація щодо загальних принципів організації систем інспекції для забезпечення втілення в життя законів і правил стосовно захисту праців-ників № 20 від 29.10.1923 року визначена доці-льність утворення державами – членами МОП інспекцій, головною функцією яких має бути за-безпечення впровадження в життя законів і правил щодо умов праці та захисту працівників під час роботи [3]. Ці норми знайшли подаль-ший розвиток в Конвенції МОП № 81 від 11.07.1947 року про інспекцію праці у промис-ловості й торгівлі [4] та в Конвенції МОП № 129 від 25.06.1969 року про інспекцію праці в сільсь-кому господарстві [5]. Вказані міжнародні акти були ратифіковані в Україні, їх норми були вті-лені в національне законодавство з моменту здобуття Україною незалежності. Це свідчить про те, що законодавець прагне забезпечити належний рівень контролю та нагляду за доде-ржанням трудового законодавства та трудових прав працівників. Слід зазначити, що у законодавстві та в юридичній літературі розрізняють два об’єкта державного нагляду та контролю – додержання трудового законодавства та додержання трудо-вих прав працівників. На необхідність розмежу-вання нагляду та контролю за додержанням за-

конодавства про працю та за додержанням тру-дових прав працівників звертав увагу А.С. Ме-льник. Забезпечення дотримання трудового за-конодавства він визначив як один із напрямів контрольно-наглядової діяльності. Крім вказано-го виду діяльності, нагляд та контроль здійсню-ються щодо забезпечення безпечних умов пра-ці, своєчасної виплати заробітної плати, відповідного соціального та пенсійного забезпе-чення, а також захист від необґрунтованого зві-льнення та інших протиправних дій роботодав-ця. Протиправними автор визнає дії, які порушують норми права і суб’єктивні права працівника [6, с.642–643].  Виходячи зі змісту Європейської соціальної хартії, М.М. Феськов робить висновок, що тру-дові права врегульовані нормами не тільки тру-дового законодавства, але й права соціального забезпечення, житлового права, законодавства про охорону здоров’я і освіту. Автор поділяє трудові права на: права у сфері праці; комплек-сні права у сфері праці й інших сферах суспіль-них відносин; права у сфері соціального забез-печення; права у сфері охорони здоров’я; права у сфері житлового права та інші комплексні права [7, с.27]. Крім того, нормами трудового законодавства регулюються не тільки трудові права працівників. На законодавчому рівні та-кож врегульовані права роботодавців та їх об’єднань, органів, що здійснюють професійне навчання, тощо. Ще однією відмінною рисою, що відрізняє на-глядово-контрольну діяльність за додержанням трудового законодавства та за додержанням трудових прав є те, що законодавчі приписи завжди є конкретними, чітко зазначеними у но-рмативних актах. Трудові права можуть бути визначені як рекомендації, оціночні положення. Наприклад, у Загальній декларації прав людини визначені такі права, як право на справедливі й сприятливі умови праці; право на справедливу і задовільну винагороду, що забезпечує гідне людини існування для неї самої та її сім’ї, на додаткові засоби соціального забезпечення у разі необхідності, тощо. Таким чином, крім прав людини, які отримали законодавче закріплення у вигляді конкретних приписів, також існують трудові права, що сформульовані як рекомен-даційні, оціночні положення.  Слід зазначити, що на сьогодні у більшості випадків нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства та трудових прав пра-цівників спрямований на виявлення порушень, які вже мали місце. Однак недостатньо розроб-
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леним є механізм попередження посягань на суб’єктивні трудові права на стадії приготуван-ня, тобто до вчинення правопорушення. Напри-клад, стаття 2-1 КЗпП України встановлює за-борону будь-якої дискримінації у сфері праці. Дискримінацією в цій статті визнається пору-шення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, ре-лігійних переконань, статі, гендерної ідентичності, членства в професійній спілці чи в іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, тощо. Тому оголошення про прийом на роботу, в якому вста-новлені дискримінаційні умови, є порушенням трудового законодавства, однак порушенням прав працівників такі дії можна вважати тільки після того, як конкретній особі буде відмовлено у прийнятті на роботу за дискримінаційними під-ставами. Також порушенням трудового законо-давства слід вважати закріплення в локальних актах норм, які суперечать визначеним у зако-нодавстві пільгам та гарантіям, які встановлю-ються для жінок, неповнолітніх осіб, інвалідів, тощо. Однак тільки після того, як вказані норми будуть застосовані до конкретної особи, мати-муть місце саме порушення трудових прав. Таким чином, недодержання трудового зако-нодавства в деяких випадках може розглядати-ся як приготування до вчинення іншого виду трудового правопорушення – порушення трудо-вих прав працівників. Отже, контроль та нагляд за додержанням трудового законодавства мож-на розглядати і як профілактичний захід, спря-мований на недопущення порушення трудових прав працівників. Тому діяльність контрольно-наглядових органів має бути спрямована не тільки на виявлення порушень трудових прав працівників, але й на попередження таких пра-вопорушень. Нагляд та контроль за додержан-ням законодавства про працю та трудових прав працівників спрямований не тільки на понов-лення порушених трудових прав працівників, але й на попередження таких порушень. Основні трудові права знайшли відображен-ня в нормах міжнародних актів та в законодав-стві України. Однак, трудові права можуть бути закріплені і в рішеннях Конституційного Суду України та в локальних актах. В.А. Крижан до джерел трудового права, в яких можуть бути закріплені трудові права, відносить також тру-дові звичаї [8]. За своєю правовою природою трудові права є соціальними, вони знайшли відображення в таких міжнародних актах, як Загальна деклара-

ція прав людини 1948 року, Міжнародний пакт ООН 1966 року, конвенції Міжнародної органі-зації праці, Європейська соціальна хартія 1996 року, Європейський кодекс соціального забез-печення 1990 року, Хартія ЄС основних соціа-льних прав працівників 1989 року, Хартія основ-них прав Європейського Союзу 2000 року та інших актах. У зазначених актах проголошено такі основні соціальні права як право на працю; на відпочинок; на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї; на охорону здоров’я, медич-ну допомогу, медичне страхування; на соціаль-не забезпечення; на освіту; на житло; на охоро-ну і допомогу сім’ї; на захист материнства; на охорону і допомогу дітям та підліткам. Цей пе-релік доповнюється в інших міжнародних актах і в національних законодавствах. Право особи на працю знайшло закріплення в статті 43 Конституції України. Основний Закон України визначає право на працю як визнана за кожною людиною можливість заробляти на жит-тя працею, яку людина вільно обирає або на яку погоджується. Далі, в цій статті Конституції України визначається, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.  Стаття 24 Конституції України закріплює принцип рівності конституційних прав і свобод та рівності громадян перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольо-ру шкіри, політичних, релігійних та інших переко-нань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Стаття 2-1 КЗпП України визначає, що держава забезпечує рівність тру-дових прав усіх громадян незалежно від похо-дження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, полі-тичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Як відзначає І.Я. Кисельов, у світлі Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм расової дискримінації слід визнати незаконними вимоги роботодавців при прийнятті на роботу чи надалі відомостей про етнічне (національне) походжен-ня працівника [9, с.88]. Постановою Пленуму Верховного суду України № 9 від 06.11.1992 року «Про практику розгляду судами трудових спорів» п.6 встановлено, що відповідно до ч.2 ст.232 Ко-дексу законів про працю, суди безпосередньо розглядають позови про укладення трудових до-говорів, зокрема, осіб, які вважають, що їм від-мовлено в укладенні трудового договору всупе-
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реч гарантіям, передбачених ст.22 КЗпП. При обґрунтованості позову суд рішенням зобов’язує власника або уповноваженого ним органа уклас-ти трудовий договір з особою, якій було відмов-лено в укладенні трудового договору всупереч гарантіям, передбаченим ст.22 КЗпП і також, як-що внаслідок відмови у прийнятті на роботу або несвоєчасного укладення трудового договору працівник мав вимушений прогул, його оплата провадиться відповідно до правил ч.2 ст.235 КЗпП про оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому працівникові [10]. Основні трудові права працівників розкрива-ються в статті 2 КЗпП України, виходячи зі змісту якої можна визначити окремі напрями контроль-но-наглядової діяльності. Перевірці підлягає ві-льне волевиявлення особи на укладення трудо-вого договору, вільний вибір професії, роду занять і роботи. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою пра-цею військова або альтернативна (невійськова) служба; робота за вироком суду та робота в умовах воєнного або надзвичайного стану. Пе-реведення працівника на іншу роботу, не обумо-влену трудовим договором, може здійснюватися тільки за згодою працівника за винятком тимча-сового переведення на іншу роботу в особливих випадках згідно з ч.2 ст.33 КЗпП України. Під час перевірки звертається увага на до-тримання норм про оплату праці. Розмір заробі-тної плати не може бути нижче встановленого законодавством мінімуму. Визначення мініма-льної заробітної плати в більшості країн відбу-вається за двома основними критеріями: 1) вра-хування матеріальних потреб працівників та членів їх сімей; 2) порівняння та врахування рів-ня оплати за аналогічну працю у подібних галу-зях і спеціальностях. Критерії потреб застосову-ються переважно у країнах, що розвиваються. В законодавстві окремих країн зазначається, що мінімальна заробітна плата повинна бути дос-татньою для задоволення основних потреб працівника, в інших – визначаються його основ-ні потреби [11, с.117]. Перевірці підлягає дотримання порядку на-рахування заробітної плати, гарантійних і ком-пенсаційних виплат нормам законодавства, ге-неральної угоди, галузевих (міжгалузевих) та територіальних угод та колективних договорів. Також перевіряється дотримання строків нара-хування та виплати заробітної плати.  Під час проведення перевірок необхідно до-слідити дотримання на підприємстві режиму робочого часу та часу відпочинку. Контролю пі-

длягає тривалість робочого часу, надання днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної відпустки, встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, ско-роченої тривалості роботи у нічний час. Визна-чення максимальної тривалості робочого часу, мінімальної тривалості відпочинку та оплачува-ної щорічної відпустки, вихідних та святкових днів, а також інших умов здійснення цього права Конституцією віднесено до законів України. Слід звертати увагу на те, що протягом робочого ча-су працівник має знаходитися на робочому місці і виконувати доручену йому роботу. Відсутність працівника на робочому місці може свідчити не тільки про скоєння прогулу, але й про правопо-рушення з боку роботодавця, коли укладається фіктивний трудовий договір, заробітну плату присвоює посадова особа роботодавця, а тру-дові функції особи, з якою укладений фіктивний трудовий договір, розподіляються між іншими працівниками. Перевіряється додержання права працівни-ків на безпечні умови праці, які мають відпові-дати вимогам законодавства та локальних актів. Конвенція МОП «Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище» 1981 року № 155 ви-значає мету національної політики кожного чле-на МОП в галузі безпеки праці, гігієни праці й виробничого середовища. Ця мета полягає в запобіганні нещасним випадкам і ушкодженню здоров’я, що виникають внаслідок роботи, в ході її або пов’язані з нею, зводячи до мінімуму, на-скільки це обґрунтовано й практично здійснен-не, причини небезпек, властивих виробничому середовищу [12]. Безпечні умови праці створю-ються системою правових, соціально-економіч-них, організаційно-технічних і лікувально-профі-лактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівни-ків під час виконання ними трудових обов’язків. П.О. Ізуїта умови праці в залежності від кількості небезпечних та шкідливих чинників та факторів, поділяє на чотири основних класи: 1) опти-мальні умови праці – при яких зберігається стан здоров’я працюючих і їх працездатність підтри-мується на досить високому рівні; 2) допустимі умови праці – такі, при яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують установлених гігієнічних нормативів; 3) шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю фактів середовища і процесу праці, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи і можуть мати негативний вплив на організм працюючого; 4) небезпечні умови праці, що характеризують-
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ся таким рівнем небезпечності факторів, коли їх вплив протягом робочої зміни створює великий ризик виникнення важких форм гострих профе-сійних захворювань, отруєнь, ушкоджень, загро-зи для життя та здоров’я працівника [13, с.71].  Контроль за дотриманням норм безпеки праці на підприємствах Державній службі України з питань праці та її територіальним органам доці-льно проводити із залученням фахівців, у разі необхідності можуть бути проведені експертизи. Стаття 36 Конституції України закріплює пра-во на свободу об’єднання, в тому числі – право кожної людини утворювати професійні спілки для захисту своїх економічних і соціальних інтересів та право кожної людини вступати у професійні спілки за своїм вільним вибором. Законодавст-во України таке право визнає тільки за громадя-нами України. Однак, Закон України «Про про-фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не визнає за іноземними громадянами та осо-бами без громадянства права утворювати профспілки, але надає їм право вступати до вже утворених, якщо це передбачено їх статутами. Під час проведення перевірок звертається увага на можливі обмеження прав працівників на об’єднання, на участь у професійних спілках, а також на незаконні дії роботодавця щодо акти-вістів профспілкових та інших організацій.  Трудове законодавство як об’єкт контрольно-наглядової діяльності – це система нормативно-правових актів, які приймаються органами дер-жавної влади та органами місцевого самовряду-вання в межах їх повноважень з метою правово-го регулювання трудових відносин. Головною рисою актів трудового законодавства є їх нор-мативність. В.О. Котюк визначає нормативний акт як юридичний документ, який має загально-обов'язковий характер, прийнятий компетент-ними державними органами, підтримується і охороняється державною владою від порушень, направлений на регулювання суспільних відно-син і охорону соціальних цінностей [14, с.37–38]. На думку О.Ф. Скакун, нормативно-правовий акт – це офіційний акт волевиявлення (рішення) упо-вноважених суб'єктів права, який встановлює (змінює, відміняє) правові норми з метою регу-лювання суспільних відносин. Нормативно-пра-вовий акт виконує дві рівновеликі функції: функ-цію юридичного джерела права; функцію форми права, тобто є способом існування й виявлення норм права [15, с.338–339]. Таким чином, тру-дове законодавство як об’єкт контрольно-на-глядової діяльності – це офіційні акти, що ви-даються уповноваженими на здійснення пра-

вотворчої діяльності органами, які містить зага-льнообов’язкові норми права, спрямовані на регулювання трудових відносин та відносин, тісно пов’язаних з трудовими.  Систему трудового законодавства утворю-ють, перш за все, Конституція України, КЗпП України, закони та підзаконні акти. До актів тру-дового законодавства також належать міжнаро-дні акти, ратифіковані Україною, та рішення Конституційного Суду України. Крім актів трудо-вого законодавства, об’єктом контрольно-нагля-дової діяльності також є локальні нормативні акти. Як зазначає В.І. Прокопенко, локальні но-рми, що приймаються власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом спільно з трудовим колективом або за погодженням з професійною спілкою, є складо-вою частиною системи трудового права. Вони повинні бути внутрішньо погодженими з більш загальними правовими нормами, що посідають провідне, визначальне місце в ієрархії правових норм [16, с.75–77]. Аналізуючи норми проекту Трудового кодексу України, М.Ю. Шулипа за-значає, що частина 1 статті 13 Проекту «Норма-тивні акти роботодавця», передбачає, що робо-тодавець має право приймати нормативні акти у сфері праці шляхом видання наказів, розпо-ряджень, рішень. Однак в науці трудового права не застосовується термін нормативні акти робо-тодавця. Акти, які приймаються на конкретному підприємстві, в установі, організації та регулю-ють трудові відносини, іменуються локальними нормативно-правовими актами. Тому статтю 13 проекту доцільно було б іменувати «Локальні нормативно-правові акти, що містять норми трудового права» [17, с.308]. Отже, локальні акти роботодавця є самостій-ним об’єктом контрольно-наглядової діяльності. Стаття 15 Закону України «Про колективні дого-вори і угоди» визначає, що контроль за виконан-ням колективного договору (угоди) проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи упо-вноваженими ними представниками. Однак, ви-ходячи зі змісту норм інших актах законодавства, локальні акти також можуть бути предметом державного нагляду та контролю. Зокрема, стат-тя 35 Закону України «Про оплату праці» перед-бачає, що державний контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють Державна інспекція України з питань праці та її територіальні органи та органи доходів і зборів. Стаття 5 цього Закону визначає, що організація оплати праці здійснюється на підставі: законода-вчих та інших нормативних актів; генеральної 
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угоди на національному рівні; галузевих (міжга-лузевих), територіальних угод; колективних до-говорів; трудових договорів та грантів. Вважає-мо, що об’єктом державного нагляду та контролю має бути не тільки трудове законодав-ство, але й локальні акти, які складають основу системи оплати праці. Такі локальні акти можуть 
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ways concrete, clearly indicated in normative acts. Labor rights can be defined as recommendations, valuation provisions. At the same time, state bodies during the conduct of inspections should exercise control and supervision of compliance not on-ly with the norms of the legislation, but also with respect to the norms of local regulations. The paper argues that the non-observance of labor legislation in some cases can be considered as preparation for committing another type of labor offense – violation of labor rights of employees. Consequently, supervision and control over the observance of labor legislation should be considered as a preventive measure aimed at preventing violations of workers' rights. Therefore, the activity of supervisory bodies should be aimed not only at revealing violations of labor rights of employees, but also to prevent such vi-olations. It is argued that labor law as an object of control and supervision activities are official acts issued by bodies author-ized to exercise law-making activity, containing binding rules of law aimed at regulating labor relations and relations closely related to labor. Key words: supervision and control, labor legislation, labor rights, state, employee, employer. 




