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Постановка проблеми. Праця людини – голов-
ний двигун процесу розвитку та становлення сучас-
ного суспільства. Трудові відносини існують майже 
всю історію людства. Достовірним є той факт, що 
саме наймана праця, а не праця рабів використову-
валась понад 4 тисячі років тому, ще при будівництві 
відомих єгипетських пірамід. Звісно, що тоді не іс-
нувало жодного законодавчого врегулювання трудо-
вих відносин, а всі домовленості щодо праці були 
усними, що дуже часто призводило до обману пра-
цівника після виконання ним своїх обов’язків.

Із того історичного періоду пройшло багато 
часу, за який трудові відносини значно змінились. 
Зараз важливим завданням будь-якої держави є за-
безпечення належних умов праці найманого робіт-
ника, а також захист їх законних прав та інтересів. 
Обов’язком держави стало створення умов для ре-
алізації громадянами права на працю, вона гарантує 
рівні можливості у виборі професії та роду трудової 
діяльності, реалізовує програми професійно-техніч-
ного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 
відповідно до суспільних потреб. Слід відмітити, 
що зміст поняття трудових правовідносин постійно 
змінюється і вдосконалюється, саме тому її дослі-
дження є актуальним.

Стан дослідження. Поняття та сутність трудо-
вих правовідносин були предметом дослідження 
таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як: 
В. С. Венедиктова, О. А. Ситницької, О. Я. Лапка, 
Є. Ф. Демського О. В. Смирнова, І. О. Снігірьової, 
К. Н. Гусова, В. В. Єрьоменка, В. В. Жернакова, 
О. А. Запорожця, Д. М. Кархальова, Т. М. Лежнєвої, 
О. І. Процевського, І. А. Сердюка, Ю. Ю. Томілової, 
В. І. Щербини, Л. С. Явич та інших. Незважаючи на 
таку кількість наукових пошуків, враховуючи соці-

ально-політичні зміни в українському суспільстві, 
зазначена проблематика потребує подальшого до-
слідження та доопрацювання.

Саме тому метою статті є: дослідити поняття 
трудових правовідносин та визначити ознаки, що їм 
характерні.

Виклад основного матеріалу. Виклад основно-
го матеріалу цього наукового дослідження пропо-
нуємо розпочати з розгляду складових елементів 
поняття «трудові правовідносини», зокрема з визна-
чення суті термінів «праця» та «правовідносини». 
В загальному розумінні праця – це людська істота 
у дії, а результати цієї дії є її власністю. Слово «пра-
ця» – це: наполеглива, старанна діяльність людини; 
праця, що вимагає великих затрат фізичної або розу-
мової енергії [1, с. 485]. У тлумачному словнику 
В. І. Даля «праця – робота, заняття, вправа, справа, 
все, що потребує зусиль, старань і турботи, будь-яке 
напруження тілесних і розумових сил, усе, що стом-
лює, наслідки роботи, старань, зусиль, зроблена річ, 
працювати, старатись у чому-небудь, займатись чи-
мось, не сприймати неробства, бути зайнятим, за-
клопотаним» [2, с. 436–437]. Праця – це доцільна 
діяльність людини, що реалізує свої фізичні й розу-
мові здатності для одержання певних матеріальних 
або духовних благ [3]. На думку О. А. Ситницької, 
праця – це цілеспрямована діяльність людини щодо 
створення, зміни та збереження матеріальних і духо-
вних цінностей, виробництва товарів і послуг для 
задоволення власних і суспільних потреб. Його роль 
у розвитку людини та суспільства, з точки зору авто-
ра, полягає не лише у створенні матеріальних і духов-
них цінностей, призначених для задоволення потреб 
людей, але й у розвитку самих працівників. Завдяки 
праці людина забезпечує своє існування, формується 
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як особистість, набуває певних навичок і здібностей, 
реалізує їх у трудовій діяльності [4, с. 56]. Таким 
чином, у контексті нашого дослідження можна нада-
ти таке визначення поняття «праця». Це цілеспрямо-
вана діяльність людини, здійснюючи яку, особа всту-
пає у правові відносини з іншою фізичною чи юри-
дичною особою, з метою отримання доходів для 
забезпечення своїх фізіологічних та соціальних по-
треб. Отже, праця людини в цьому розумінні перед-
бачає наявність відносин, що регулюються нормами 
права.

Варто відзначити, що відносини, у загальному 
розумінні, це певні стосунки, які виникають між 
фізичними та (або) юридичними особами, що вста-
новлюються в процесі певної спільної діяльності. 
Вони виступають як складова частина багатьох 
суспільно-економічних термінологічних сполук зі 
словами: аграрні, вартісні, васальні, виробничі, 
господарські, громадські, дипломатичні, договірні, 
економічні, естетичні, земельні, кредитні, майнові, 
матріархальні, міждержавні, міжнародні, міжнаціо-
нальні, моральні, патріархальні, політичні, правові, 
промислові, ринкові, родинні, сімейні, суспільні, 
суспільно-виробничі, суспільно-економічні, товар-
ні, товарно-грошові, торговельні тощо [5]. В. С. Ве-
недиктов зазначає, що відносини – це опосередко-
ваний зв’язок явищ, процесів, предметів і т. п. 
У суспільстві людина завжди знаходиться у певних 
соціальних відносинах, в які вона вступає через 
необхідність задоволення своїх потреб і інтересів 
[6]. Майже всі відносини потребують належного 
правового регулювання.

У свою чергу, в загальному розумінні правові 
відносини – це суспільні відносини, учасники яких 
виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих 
нормами права. Вони закріплюють коло осіб, на яких 
зараз поширюється дія юридичних норм; закріплю-
ють певну поведінку, якої повинні (чи можуть) до-
тримуватись особи; відкривають можливість при-
ведення у дію спеціальних засобів забезпечення 
юридичних обов’язків, а у випадку необхідності – за-
стосування заходів державного примусу.

У підручнику «Теорія держави і права» 
О. Ф. Скакун наголошує, що правові відносини – це 
суспільні відносини, учасники яких наділені права-
ми і обов’язками, передбаченими і забезпеченими 
нормами права, тобто є носіями правомочностей та 
правообов’язків. Цей зв’язок знаходить своє юри-
дичне відображення в кореспонденції прав та 
обов’язків: одна сторона наділена правом вимоги 
від іншої сторони поведінки, передбаченої нормою 
права. При цьому юридичні норми встановлюють 
для однієї сторони вид і міру можливої поведінки, 
а для другої – вид та міру належної поведінки. Отже, 

в правовідносинах правомочності одного суб’єкта 
завжди кореспондує обов’язок іншого суб’єкта, 
і нав паки [7, с. 345].

В. В. Копєйчиков зазначає, що правові відноси-
ни – це специфічні вольові суспільні відносини, які 
виникають на основі відповідних норм права, і учас-
ники яких взаємопов’язані суб’єктивними правами 
та юридичними обов’язками [8, с. 190, 191].

Правовідносини, висловлює свою точку зору 
О. Р. Дашковська, – це стосунки, в яких суб’єкти 
права виступають контрагентами в процесі виконан-
ня ними вимог нормативних приписів і набуття пев-
них прав і обов’язків. Через правовідносини реалі-
зуються норми права, які встановлюють права 
і обов’язки людини, що можуть бути формально 
визначені (у статтях законів, підзаконних норматив-
но-правових актах та приписах) або ж не мати необ-
хідних формальних ознак (протиправні права лю-
дини). «Держава захищає усі правовідносини, які 
мають місце в суспільстві, незалежно від їх формаль-
ного визначення і підтримує властивими їй засобами, 
в тому числі примусовими» [9, с. 333–334].

Як зазначає Е. Ф. Демський, правові відносини – 
це частина суспільних відносин, врегульованих нор-
мами права, суб’єкти яких є носіями прав і юридич-
них обов’язків; це відомий суспільний зв’язок між 
особами – громадянами, організаціями, державними 
органами, транспортними підприємствами, підпри-
ємницькими структурами, державою в цілому, що 
визначає забезпечену законом міру можливої та необ-
хідної поведінки [10, с. 41].

А. В. Поляков пропонує таке визначення зазна-
ченого поняття: правові відносини – це такі комуні-
кативні соціальні відносини, суб’єкти якого співвід-
носять свою поведінку з належними їм загальнозна-
чущими (загальновизнаними) корелятивними 
(взаємозумовленими) правами й обов’язками [11, 
с. 757–759].

Заслуговує на увагу точка зору Г. В. Кикоть, ко-
трий обстоює позицію, що правові, як і будь-які інші 
суспільні відносини, містять у собі наявність конт-
ролю за поведінкою сторін. Кожна зі сторін таких 
відносин контролює поведінку другої й відповідно 
до цього коригує свою поведінку. У цьому їй допо-
магає норматив, що містить основний алгоритм по-
ведінки в межах правових відносин, що веде до до-
сягнення бажаної мети [12, с. 25]. Науковець робить 
такі основні висновки щодо правових відносин:

– це різновид соціальних відносин, механізм ви-
никнення й реалізації яких підкоряється загальним 
закономірностям установлення і здійснення таких 
відносин;

– їх сторонами можуть бути тільки особи, які 
мають якості суб’єкта права;
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– їх змістом виступає взаємодія сторін, форма 
якої регламентована юридичними нормами;

– тільки в їх рамках відбувається юридичний за-
хист суб’єктивних прав і свобод, виконання юридич-
них обов’язків;

– у громадянському суспільстві вони – один із 
найбільш ефективних і поширених легітимних шля-
хів досягнення людиною мети, реалізації нею інте-
ресів і потреб у межах правопорядку й законності;

– їх відрізняє тісний зв’язок з юридичними нор-
мами, що містять загальну модель певної дії, вказу-
ють на способи й механізм захисту від порушень цієї 
моделі [12, с. 38].

У контексті нашого дослідження слід також на-
вести думку М. І. Матузова, котрий відзначає, що 
ознаками правових відносин, як особливого виду 
суспільних відносин, є:

1) вони виникають, припиняються або змінюють-
ся лише на підставі правових норм, які їх безпосе-
редньо породжують;

2) мають місце взаємні суб’єктивні права та 
обов’язки суб’єктів правовідносин, які утворюють 
між ними двосторонній зв’язок, що і є, власне, право-
відносинами;

3) правовідносини завжди мають вольовий ха-
рактер, тому що в них відбивається як воля держави, 
так і, в переважній більшості випадків, воля самих 
учасників;

4) правовідносини охороняються державою;
5) правовідносини характеризуються індивідуа-

лізованістю суб’єктів, суворою визначеністю їх вза-
ємної поведінки, персоніфікацією прав та обов’язків, 
це завжди конкретний зв’язок «когось» із «кимось» 
[13, с. 472–477].

Таким чином, правові відносини – це такі специ-
фічні відносини, що обов’язково регулюються нор-
мами права і потребують контролю та управління з її 
боку. Слід відмітити, що законодавством України 
регулюються не всі відносини, а лише ті, що є важ-
ливими для неї. Такими відносинами є і трудові пра-
вовідносини, які являють собою основу, ядро право-
вого регулювання у трудовому праві України.

Трудові правовідносини – це двосторонні від-
носини працівника з роботодавцем із виконання за 
винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, 
кваліфікацією або посадою, з підляганням внутріш-
ньому трудовому розпорядку, що виступають фор-
мою закріплення суб’єктивних трудових прав 
і обов’язків учасників цих відносин [14].

П. Д. Пилипенко констатує, що трудові право-
відносини – це врегульовані нормами трудового пра-
ва суспільні відносини, що виникають у результаті 
укладення трудового договору (власне трудові), а та-

кож відносини з приводу встановлення умов праці 
на підприємствах, навчання й перекваліфікації за 
місцем праці та відносини, пов’язані з наглядом 
і контролем за додержанням трудового законодав-
ства, вирішенням трудових спорів та працевлашту-
ванням громадян [15, с. 123].

Відповідно до точки зору Н. В. Веренич, трудові 
правовідносини – це складний, свідомий, вольовий, 
триваючий, відплатний юридичний зв’язок, що ви-
никає в результаті трудового договору і містить у сво-
єму змісті взаємодію кореспондуючих один одному 
прав і обов’язків роботодавця і працівника з приводу 
виконання останнім своєї трудової функції [16, с. 96].

На думку В. І. Прокопенка, під трудовими право-
відносинами слід розуміти – двосторонні відносини 
працівника із власником або створюваним ним під-
приємством щодо виконання за винагороду роботи 
за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або 
посадою з дотриманням внутрішнього трудового 
розпорядку, що виступають формою закріплення 
суб’єктивних трудових прав і обов’язків [17, с. 163].

Російський вчений О. В. Смирнов зазначає, що 
трудові правовідносини – це правовідносини, які є юри-
дичною формою вираження суспільно-трудових від-
носин, що складаються на ринку праці між працівником 
і роботодавцем (організацією), за якими одна сторона 
(працівник), будучи включеною до складу трудового 
колективу організації, зобов’язана виконувати певного 
роду роботу з підпорядкуванням встановленому там 
внутрішньому трудовому розпорядку, а друга сторона 
(роботодавець) – забезпечувати працівника роботою 
відповідно до обумовленої договором (контрактом) 
спеціальністю, кваліфікацією або посадою, оплачувати 
його працю і створювати сприятливі для здоров’я і роз-
витку особистості умови праці [18].

Інші російські вчені, К. М. Гусов і В. М. Толкуно-
ва, визначають трудові правовідносини як добровіль-
ний юридичний зв’язок працівника з роботодавцем 
(підприємством, установою, організацією), за якими 
працівник зобов’язується виконувати певну трудову 
функцію (за обумовленою спеціальністю, кваліфіка-
цією, посадою) на даному виробництві з підпорядку-
ванням його внутрішньому трудовому розпорядку, 
а роботодавець зобов’язується оплачувати його по 
трудовому внеску і створювати належні умови [19].

Висновок. Таким чином, трудові правовідноси-
ни – це специфічний вид правових відносин, які 
виникають між особою та роботодавцем з приводу 
надання ним певного виду робіт, вони обов’язково 
мають добровільний характер і регулюються норма-
ми трудового права. Характерними ознаками трудо-
вих правовідносин, на нашу думку, є:

– укладаються лише на добровільній основі;
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– регулюються нормами трудового права України;
– сторонами відносин обов’язково є робітник та 

роботодавець;
– тривають у часі;
– виникають у результаті укладання трудового 

договору;

– сторони вказаних відносин наділені суб’єктив-
ними права і мають певні обов’язки;

– мають відплатний характер;
– кожен з учасників відносин несе відповідаль-

ність за порушення норм законодавства, що регулює 
трудові правовідносини.
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ПОНяТие и ПРиЗНАКи ТРУдОВЫХ ПРАВООТНОШеНиЙ

В статье на основе научных взглядов ученых исследованы теоретические подходы относительно толкования 
таких понятий, как: «труд», «правоотношение» и «трудовые правоотношения». Представлено авторское определе-
ние понятия «трудовые правоотношения». Отмечено, что трудовые правоотношения являются основным видом 
отношений, регулируемых трудовым правом. С учетом конструктивного анализа норм законодательства и точек 
зрения отечественных и зарубежных ученых определенны характерные признаки, присущие трудовым правоот-
ношениям.

Ключевые слова: труд, отношения, правовые отношения, трудовые правоотношения, трудовое право 
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cONcePT AND FeATUReS OF LABOR ReLATIONS

Problem setting. The article studies theoretical approaches to the interpretation of such notions as «work», «legal 
relations» and «employment relationship». Provided the author’s definition of «employment relationship».

Target of research. The article aims to explore the concept of labor relations and determine the features that 
characterized them.

Analysis of resent researches and publications. The concept and essence of labor relations were the subject of 
research of domestic and foreign scientists, such as V. S Venediktova, О. А. Sytnytskaya, O. Y. Lapka Y. F. Demskiy  
O. V. Smirnovа, I. A. Snigirevа, K. N. Husova, V. V. Eremenko, V. V. Zhernakova, O. A. Zaporozhets, D. M. Karhalova, 
T. N. Lezhnev, O. I. Protsevskiy, I. A Serdyuk, J. J. Tomilova, V. I. Scherbyna, L. S. Yavych and others. Despite such 
a number of scientific research, given the socio-political changes in Ukrainian societyspecified problematic requires further 
exploration and revision.

Article’s main body. In the context of our research, we can give the following definition of «work». This 
purposeful human activity, making that person enters into a legal relationship with another individual or legal entity, 
in order to get income for their physiological and social needs. So labor rights in this sense implies a relationship 
governed by law.

Legal relations – are those specific relations must be regulated by the law and requires monitoring and control. It 
should be noted that the legislation of Ukraine are regulated not all relationships, but only those that are important to 
her. These relationships are and labor relations, which are the basis, the core of the legal regulation of labor law in 
Ukraine.

conclusions and prospects for the development. Thus, labor relations – is the specific type of legal relations that 
occur between the individual and the employer about granting it a certain kind of work, they are always voluntary nature 
and are regulated by the labor law.

We consider characteristic features of the employment relationship, are:
– Concluded only on a voluntary basis;
– Governed by labor law in Ukraine;
– Party relations are necessarily worker and employer;
– continuing in time;
– Arising from an employment contract;
– The parties indicated relationships are endowed with subjective rights and have certain responsibilities;
– Are lucrative in nature;
– Each participant of relations is responsible for violations of laws regulating the employment relationship.
Key words: work, relations, legal relations, labor relations, labor law in Ukraine.


