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Теорія трудових правовідносин 

і розвиток трудового права 

Трудове право перебуває на етапі реформування. 

викликаного значними змінами в жип·і суспільства. Розвиток 
недержавних форм власності, втІлення ринкових вІДносин в 

економіку призводять до децентра,1ізації трудового ·~аконодавства. 

поширення договірних засад у регу пюванні трудових відносин. 

Процес оновлення трудового права триває. необхідність 

дослідження проблем трудових вщносин набvваЄ особливого 

значення. РеформувсІНня однієї ·5 наі.fваж1ивіших гал;пей 

вітчизюrного права треба здійснювати на ПІдстаВІ виважених 

оцінок тенденцій розвитку економічних відносин. ·.1акономірностей 

формування виробничих відносин. потреб у per~ .1 юванні 111удових 

відносин 'Ja нових умов господарювання. Зара·1 провадиться багато 

наукових досліджень з питань ртвипС\' ТJJУ.:ювого права та його 

перспектив і їх автори приходять до деЯІ\И.\ І(атегоричних 

висновків. Так. розвиток ринкових 3асад в еконО\Ііці інколи 

вважається достатні\\1 для пропозицій щодо поширення цивільно

nравового регуJП()вання на трудові відносини~ неефективність 

чинного трудового законодавства, пщгрунтя якого ·3акпадено три 

десятки років тому, видається 3а глобальну крюу трудового права і 

його неспроможність взагалі регулювати трудові вщносини: 

система трудового права піддається реві·~ії. 1 на цій основі 

робляться висновки про недоцільність його поділу на 3агальну й 

особливу частини, утвореню1 колективного тру дового права. 

корпоративного трудового права, міжнародного трудового права та 

ін. 

При визначенні запшьного поняття «трудові відносини» 

належить насамперед виходити 'J ро:Jуміння соціологією сутності 

праці як суспільного процесу і 'Jакономірностей ро·1витку трудових 

суспільних відносин (7. с. 56]. Праш1 як соціологічна категорія - це 

свідома. універсальна й організована JП()ДСЬЮІ .Jі>І:lьність, ·3міст і 

характер якої вюначаються ступенем ро·шитку ·1асобів праці й 

особливостями суспільних вІДносин. у рамках аки.\ вона 

здійснюється: людина самозатверджується в ній як генетична 
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істота. створюючи матеріальні й духовні цінності. що служать 

·1адоволенню ії сутнісних потреб [7. с . 140]. 
Наукове конструювання моделі трудового 

правовідношення є однією з найважливіших проблем 3апшьної 

частини трудового права [2,с 68]. При цьому мова йде не про сугубо 
абстрактну категорію , а саме про модель, що реально складається в 

ре3ультаті використання вла<-'Тивого трудовому праву методу 

регулювання трудових відносин. Така модель являє собою 
х~1рактерний для трудового права тип правовідносин. Розробка 

сучасного вчення про трудові правовідносини дшволить чітюше 

уявляти ·1міст. призначення та сферу дії трудового права. 

Наприклад. трудове право має тісний взаємшв' 'юок і3 цивільним 

правом, що теж регулює деякі групи відносин. пов"язаних із 

працею. Але "водорозділом" між цими галузями є . група ознак, 

обумовлених сутністю nращ властивих саме трудовиJІ·І 

правовщносинам: особисте виконання праці за певним фахом. 

кваліфікацією: режим і нормуванюІ процесу праці: не· майновий, як 

у цивільно~rу nраві, а відплатний її характер та ін. 

У юридичній літературі були висловлені різні nогляди на 

структуру та >міст трудового правовідношення. у тому числі й 

діаметрально протилежНІ. Одні вчею [12. 15] ·шперечують 

концепцію єдиного трудового правовідношення. '3<Шропоновану 

свого часу М.Г. Александрови~! [1]: інші ж навпаки, вбачають у 

НЬО\·ІУ у-тгальнюючу «інтегровану» категорІю. що поєднує 

індивідуа.1ьні і колективні трудові правовідносини [4. с. 87-89, 234: 
У: l (J J. 

Прихильники першої точки 3ору виходять із необхідності 

«ро:Jщепити» єдине скл:адне індивідуальне трудове 

правовідношення і розглядати в нкості самостійних елементарні 

відносини: по охороні праці [14, с.58]; дисциплінарній і 

матеріальні й відповідальності. відшкодуванню матеріальної шкоди, 

заподіяної ·щоров'ю працівника [12, с.38-40]. 
Науковці, які обстоюють іншу по ·шцію. вважають 

висновок про єдину і складну природу трудового правовідношення 

одним i·J важливих досягнень у науці трудового права [ 1, с.4 7-49: 2, 
с. 69]. На їх думку, для трудового правовідношення вЛастива певна 
дність і складність його елементів, що стосуються прав та 

обов'я ·жів сторін (учасників). Воно опосередковує фактично всі 

1 о .~ов ні ·1 в'язки між працівникамк ·1 одного боку. й організацією 
(ІІ ' І і І L: ІІІ ІІ\О~ І підприємства або уповноваженим ним органом) - '3 
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іншого щодо застосування nраці (вк..11Ючаючи охорону. оп.1ату. 

дисципліну праці, ії нор~rування тощо) , і його потрібно трактувати 

як широке поняття. В основі праці лежить трудова дія.тьність у 

технічному (з'єднанюІ робочої сили ·3 предметом і ·>асобами пр:щі) й 

суспільному (рі·.шоманітні ·ш'юки nрацівників і·> власником 

nідПрИЄМСТВа або УПОВНОВаЖСНЮ·І НИ~! ОрГаНОМ у ПроцеСІ 

кооперації праці) аспектах. Таким чином. окремі кореспондуючі 

nрава й обов'язки сторін трудових правовідносин складають 

елементарні правовідносини рі·.шого характеру. але всі воffИ не 

можуть Існувати поза єдиним скпадним тру до вим 

правовідношення~v1. 

Ці доводи вбачаються недостатньо переконливими ні в 

теоретично11rу. ні в практичному плані. Найімовірніше. це чисто 

абстрапна конструкція. що не спирається на факти реальної 

правової дійсності. Справді. а чи \!ОЖе існувати єдине 

правовідношенюr з практично не вюначеною кількістю суб'єктів і 

різних об ' єктів? Таке вююсо собі уявити. У єдиному 

правовідношенні суб'єктами виявляються працівники. власники , 

керівники процесу nращ. трудовий колектив. профсnілкова 

організація та ін . При ЦЬО\І}' об'єктами правовідносин виступають 

різно~Іанітні сфери : по '3астосущшню nрацІ . їі орrані'3аціІ, 
створенню належних соціально-побутових умов на виробниuтві. 

управліюw виробництвом і трудовими колективами тощо. Це 

неминуче призводить до того. що в надскладному єдиному 

трудовому правовідношенні з безліччю сvб'єктів та об'єктів буде 

неможливо виді.тrити характерні для будь-якого правовідношення 

кореспондуючі ·ш'я:жи nрав та обов ' >пків суб'єІ<тів ПрактИLІНО ж 

конструкuія єдиного універсального трудового правовідношення не 

сnрощує. а, навnаки. усклащwє вирішенюІ повснкденних nитань. 

пов 'язаних зі ~щійсненням рі:шоманітних суб'єктивних прав 1 

юридичних обов'язків з відповідальністю сторін 
Безпосереднє виконання трудових обов· язків як основа 

процесу праці є характерною і головною ознакою. без яко! трудові 

правовідносини не можуть існувати. Але сучасна організована 

праця не може здійсюоватися й бе3 комплексу відносин, що 

супроводжують виконання трудової функціі' працівником. 

Складність суспільних відносин щодо застосування праці стиІУІ}'ЛЮЄ 

науковий ПОШ)'К, потребує Іх вивчення й системапвації На цьому 

етапі дослідження проблеми науковці. які демонструва.сш фактичну 
єдність у стані nротивників ці.t1існоrо трудового правовідношення. 
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висловили різНІ думки. О.І. ПроцевсьІ<Ий, наприклад, в основу 

класифікації відносин у сфері праці поклав «властивості й характер 

праці» і поділив їх на чотири групи. Це відносини: а) що виникають 

у результаті реалізації права на працю: б) які забе·шечують охорону 

й ро'3виток трудової дія.rІьносІі: в) що виникають_ в результаті 

неналежного виконання трудових обов'язків: г) процесуальні [12. 
с . 38-40]. А.Р . Мацюк же у ·3бірному понятті <<трудові відносини» 

вирі·шив два їх В[ЩИ- індивідуальні та колективні[~. с. 53]. 
Обгунтовуючи ідею колективних трудових 

правовідносин , учені сектора трудового права !ДП АН СРСР 

писали. що вони. на відміну від індивідуальних. не засновані на 

договорі. на угоді сторін. У їх основі лежить складний. двоєдиний 

харапер соціаліспг-Іного підприємства і як державного органу , і Я!( 

колективу робітників та службовців. Теоретичним узагальненю1м 

процесу розширення прав трудових колективІв і комітетів 

профспілок повинно сгати визнання правового характеру відносин 

адміністрації і профкому в комплексі відносин , що і « Є визнанням 

колективних трудових правовідносин» [10, с. 60]. Як бачимо, 

аргументи не дуже вагомі. 

A.l. Шебанова справедливо пов'· я·Jує існування 

колективно-договірних відносин 3 колективним договором. але це 

не ·шачить. що "колективно-трудові nравовідносини включюоть як 

окремі юридичні права й обов .. юки суб''єктів індивідуальних 
трудових nравовідносин. так і зобов"язаннл сторін ~ колективного 

договору.. Не можна погодитися і '3 тим, що "юридичні права й 

обов''язки суб''єктів індивідуальних трудових правовідносин 

виникають у результаті дії покапьних правових норм. встановлених 

у колепивно\1У договорі .. [2! . с. 69]. Ці права й обов"язки 

виникають при реал.ізації трудового правовідношення. з початком 

виконання працівником роботи на підставі трудового договору (чи 

фактичного допуску до роботи). а 3акріплюються вони, як відомо. і 

в ·_\аІ<Онодавчих. 1 в локальних <Штах , і в трудовому договорі 

(контракті). 

Варто особливо підкреслити, що поняття «колективні 

1 рудові правовідносини» не було беззаперечним на етапі 

внникнення ідеї їх існування. На науково-координаційній нараді 

шукавих і практичних працівників із проблем трудового права і 

~·(щі:нтьноrо ·;абезпечення (грудень !974 р.) було зазначено, що 

ІІонві ІІі сї групи відносин сприяли дві обставини: а) демократизація 

11 р'І\:І І І ІІ ОГО і громадського життн і розширення прав профспілок; 

13 



б) проведення господарської рефор~ш і розширення локального 

регулювання праці. І якщо ·1і сторонами даних відносин 

(адміністрація і профспілковий комітет), а також з їх :в·Іістом 
(встановлення і застосування у~юв праці , організація праці 
працівників) усе було зрозумілю1 . то в питанні про їх найменування 
ясності не було. Термін «колективні трудові правовідносини>>. на 

думку вчених ІДП АН СРСР. є «найприйнятнішю·r· . порівняно '3 

такими. як .. організаційно-трудові .. чи .. організаційно-управлінські'. 

(10. с. 59. 60]. 
Наприкінці 70-х на початку 80-х років питання 

демократизації суспільства '3ШJ.ходи.1и відбиття і в підвищенні ролі 

трудових колективів як первинної ланки соціалістичної держави. 

Недаремно перша ·3ш1чна наукова праця 'І проблеми трудових 
колективів була присвячена їх ролі систе~rі радянської 

соціалістичної демократії [J 9]. Саме трудові ко:1сктнви. що 

становлять різновид соціального об· єднання грощц.ян д.1я 

досягнення заздалегідь ви ·шачсних еконо11rічних цілей. 

рЬ3глящшися не тільки ше органі·1аційно-правові. а й політиІ,о

ідеологічні утворення [ 19. с. 5, 211. 
У 'Jв'язч 3 розробкою і прийняттям у 1983 р. Закону 

СРСР «Про трудові колективи. підвищення їх ролі в управлінні 
підприємствами, установами, органі3ація.ми» [3, ст. 382] 
3Надобилося теоретичне обгрунтування багато в чому надуманих 

повноважень трудового колективу. що змогло б на належноІVf)' рівні 

підвести наукову основу під не існуючі на практиці конструкції. 

Саме в ті <JС1си й 3а тих умов було сформовано вчення про трудовий 

колектив. з' явилося багато наукових ро3робок. вrtлив яких на 

науr<ове життя відчутний і донині. Безперечно. якісний прорив на 

ниві характеристюш «тру дової демократії}} мав неабияке ·щасІення 

для розвитку законодавства про тру дов і колективи. Та 

.об'єктивності заради у розробках тих часів слід вбачати крім 

nравового :~місту ще й багато шт~'чного. зумовленого ідеологічними 
L(ИННИЮН1И. 

Разом 3 тим у літературі ·1 трудового права щея 

са11юстійності колективних трудових відносин має широке коло 

прихильників. Так, А.Р. Мацюк одним із перших підтримав щею 

т~ншх вщносин, назвавши органі·3<1Uію праці й 'Іабе·шечення 
інтересів працівників їх основним об'єктом Колективний характер 

пншх відносин полягає не тільки і не стіль1ш в колективності їх 

суб' штів, а у відбитті в них колективних інтересів трудящих та 
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інтересу самого підприєІ\rства. Колективно-тру дов і відносини він 

"J<Шропонував кп:асифі~-.утвати ·3а сферами представництва й за 

'Jмістом: в галу'Jі виробництва. гтобуту й культури - органі'Jаційні . а 

в галузі праці - по встановленню умов (норм) праці і по 

застосуванню трудового законодавства [8, с. 85, SG] . 
Попри все те, що А.Р. Мацюк колективні відносини у 

праці вважає бе"Jпосередньо трудовими. не менш важливим є й 

інший його погляд, коли вчений співвідношеюш імивідуальних і 

колективних трудових відносин вбачає в тому. шо вони рівною 

мірою ПОВ'Язані із суспіЛЬНИJ\І процеСОМ праці, ОПОСередКОВуЮЧИ 
його рпю сторони. Яюцо першІ в більшій мірі пов'язані 

бе·шосередньо :; робочою силою. реалізацією щатиості працювати 
(природні властивості праці). то другі - з організацією процесу 

праці. управлінням ним (соціальні властивості). У цьому сенсі 

колективні трудовІ вІдносини наио1льшою мірою виражають 

органі·Іаційний аспект трудових відносин як ·3агального збірного 

поняття [9. с. 173]. З таким твердження~ І слід цілком погодитисq, 
За нинішніх умов нач потрібний прагматичний підх,lД , у 

розвитку трудового законодавства, що змогло б найбільшою мірою 
відповідати завданню ефективного регулювання складного 

комплексу відносин із приводу ·1астосування органі3ованої праці. 

Теоретичні конструкції у праві повинні враховувати можливість 

практичної реалізації створеного на їх основі ·1аконодавства. 

На сьогодні ніхто. очевидно. не буде заперечувати 

колективний характер організації праці. Фактично під колективною 

в цьому 3Місті слід ро3уміти кооперовану промислову працю. 

паростки якої потрібно шукати ще на початку XVIII ст. Але 

колективна організація праці не обов'язково озюІЧ~Іє колективні 

трудовІ відносини, а тим більше колективне трудове право. 1 

Посилання на .Р.З . Лівшиця не додають авторах-І цієї пропозиції 

нових аргументів. тому що термін «колективна праця» юн 

·шстосовував для того, щоб порівняти його ·3 іншою формою 

о рІ <ІНі'3<щії праці фештично як антонім «індивідуальній npaцi»[l7. 

t: 15]. правовий '\міст нкоі полягає в самостійності. 

І Іt: ІІідпорядкованості нікому. При імивідуальній праці відсутня 

ІІІІІІ а сторона - роботодавець, праця не має найманого характеру, і 

1 І І'І.ІІІІІІІІ,' І о,о І І І . І ;. r;о Jю Іін а проп о нуюlt . стрУкtуру снст~ми 1р\'ДОВОГ<> права. яка 
І І І ІІІ t ІІ ІІІ' \ІІІ , І J ІІ . ІІІ І Л ІІ ШІОЖ~JН .. iH .LJ. HH ill)/ a.rfl.I-IOГU ТрудоНОГО ІІр::tВа j КUЛ~КТИВНОГО. 

ІІІ І•ІІІІІІІІІІ'·'ІІІІ 11(, l' <iO J. 
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тому не виникають відносини, які регулюва.1ися б трудовим 

nравом. 

Характеризуючи систему трудов~І.\ відносин. яю 

регулюються трудовим правом. Р.З. Лівшиць на·шав ко.1ективні 

трудові відносини обслуговуючими індивідуальні і такими. які є 

доповнен!Шм до останніх. Суб'єкта~! їх виступає не працівник. а 

nрофспіл.ковий орган як представник трудового колективу. Саме 

тому вони є «колективними» не :~а його власною термінологією, а , 
на що вчений звертає особливу увагу, за термінологією МОП 

[6. c.2l]. 
Самостійного «трудоправового» 'Jначення колективні 

відносини по організації праці не r-1ають . тому що вони не пов'юані 

з витшнан:ням роботи безпосередньо . не містнть прав· та обов'язків 
суб'єктів трудових відносин по виконанню роботи. і працівник не є 

їх суб''єктом. Суть трудових відносин ·3авжди складає виконання 

праці. органі·тuійні ж питання ·тахо,Jлться nор:- ·ч ·1 ними. У 

працівиюса не виникає обов'язків перед ко.lеІ,тивоч ." приводу ні 

виконання роботи, ні участі у вирішенні питань органі·Іаuіі праці. 

Колективні трудові відносини не виникають по>~а 

індивідуальни:ми, тому не можуть існувати як С<І:\ІОСтійне правове 

явище. тим більше таке, що може дати підст<ши д,1н фор~<Гування 

цілого розділу в трудовому праві. Без індивідуал ьного ТР)'довоrо 

договору ніякі :ІВ'язІ<И колективних відносин і · ; nouecoм nраці 

неможлиnі . Не буде зайвим навести 3 uьoro привОд\' думку 

Р.З. Лівщиця, що трудові відносини. хоча і з деякичи негативними 

наслідками соціа.rrьного плану , можуть обійтися бе·.І колективних. 

але колективні існують тільки ЯІс доповнення до індивід\•альних. 

вони тіль кл супроводжують їх І б, с. 2 l] 
При укпадснні трудового договору працівннк не бере на 

себе ніяких зобов'нзань щодо уLшсті в управлінні процесом праці 

через колективні дії.. тому що вони не в .\однт~> у ·1 м.іст трудового 

договору. На цьому етаnі юсолеІстивНІ1Й» еле,,Іент майже не 

nрисутюи. навпь коли йдеться нро додержання правил 

внутрішнього трудового ро:торядку нк прояв органі'Jованої (у 
цьому 3Місті - колективної) праці . З правової точки ·юру працівник 

має дотримуватися цих правил і н е обов'я·ншво - колективного 

інтересу. Встуnати чи не вступати в профспілку. що гіпотетиLJНО 

повинна відстоювати певну частину його інтересів на пщприєистві 

(ЯІсі, збігаючись з індивідуальними інтересами інши.\ праuівників, 
формуються як загальний , колективний інтерес)_ - вирішувати 
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сюю\Іу працівникові, це особиста ііого справа. Навіть >Іакріплений 

,. ст 2 І КЗnП як елемент трудового .:юrовору обов'юок роботодавця 
·шбезпечити виконання умов. передбачених колективним 
доrоворо~І. не свідчить про ко.1ективний характер трудови,· 

відносик у які вступає пращвни1..:. Поки що це є · частиною 
індивідуальних трудових відносин. 

Якщо 3міст правовідносин складають права й обов'язки, 

виникає запитання: які, наnриклад. обов'язки д!ія конкретного 

працівни1..:а випливають із колективни.\ трудових правовідносин') Чи 

Є ЇХНЬОЮ nраВОВОЮ ОСНОВОЮ трудОВИЙ ДОГОвір'! А.1е ОСТанній Щ1Є 

і ндивідуальну природу і ніякі обов'язки щодо ко.1екгивних дій ·3 
нього не виникають. Без бажання й відповідних дій nрацівника н іякі 

колективні відносини не можуть викпшшти для нього обов'язків. 

Інша справа. що він може реалі ·1увати зюшадені в трудовому 

договорі потенційні можтшвості і стати учасником· відносин по 

регулюванню умов праці через колепивний договір . .Вступивши за 
допоіІюrою трудового договору в трудовий колектив , працівник 

отрушує іІЮжливість реалізувати право брати участь в обговоренні і 

прийняттІ колективного договору. Інши;о.; передбачених 

установчими документа:vш підприпІства .lоt..:сшьнн;о.; актів (якщо 

така процедура ниІ\ш передбачена): jЖ.ІО\І ·1 інши~ І и працівник~нvrи 

вимагати від власника підприємства ·шіту про їх виконання, брати 

участь у колективному трудовО,\!\ спорі тощо. Тільки тоді й 

виникає ситуація. коли. ·1а словами О .l. ПроцевсЬІшго, колективний 
договір стає <О<шоном вишаною фор:vюю ~"'Іrодження інтересів 

сторін трудового договору (контракту)» [ІЗ, с.329] Саме тут 

збігаються індивідуальний акт (тр~'довий договір. в основі якого 

лежить угода сторін. а правовий зміст складають конкретні права й 

обов'я3ки) з колективним актом (колективним договором, основою 

якого є колективний інтерес, що не має правового змісту) , і вже в 

межах цієї єдності існує «трудокопективний» елемент. За межами 

цього 3в'язку «rюлеrсrивних трудових відносин» фактично не існу·є. 

У будь-якому випадку для працівника '\ колективного договору як 
основної формИ" реалізації колективного трудового інтересу ніяких 
правових обов'язІdв не випливає. 

Колективний характер праці зумовлює виникнення й 

існування не колективних трудових відносин, а певних прав 

колективів у сфері праці. Ці права ~южна згрупувати у два бпокл: 

а) право на ко,lективні переговори щодо умов праці та соціально

побутових умов на виробництві. ук..l<Ідення колепивного договору, 
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поінформованість про умови nраці й ·3аходи . що вживаються 

власником по їх забезпеченню: б) nраво на ·ш:--:ист встановлених 

умов праці чере] колективні спори, включаючи nраво на страйк 

Відносини , що виникають ·3 приводу рса.1 і ·шції цих nрав , 

принципово відрізняються від індивідуальних трудщшх відносин: 

а) вони засновані не на індивідуально~ІУ суб-'єктивному 

праві. а на колективному інтересі: 

б) змістом їх є не виконання роботи, а колективні дії по 

встановл:енюо умов праці та їх захисту: 

в) на відміну від трудового договору. що породжує для 

працівника і власника низку взаоших прав та обов .. юків , ·1 

колективного договору для трудового колективу не витікає ніякю; 

обов"язків, а за невиконання зобов··нзань він не несе юридичної 
відповідальності; 

г) колективні інтереси відстоюються не в судовому 

порядку, як це встановлено для індивідуальних трудових прав, а в 

порядку примирно-третейської процедури. 

Колекгивні права не ~южна ро·3г.тядс1Ти ш< суму 

індивідуальних прав осіб, які входять до тієї чи іншо і .. спільноти або 
колективу. Вони мають якісно інщі властивості. що визначаються 
цілями й інтересами колективного утвореню1 [J J. с. !40, 141]. 

Регуmовання індивідуальню; трудови:--: відносин , як і 

реаліза ція колективних трудових прав . -щійснюється в основному 

засобами трудового права, тому вони входять в сферу цієІ' raлyJi . 

Одним із найважливіших завдань сучасного трудового права є 

створення надійного і гнучкого правового ~Ісханізму, який би 

дозволив органічно поєднати ці дві сторони суспільного процесу 

пращ. 
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Порядок укладення трудового договору 

як стадія реалізації права на працю 

3 усІх форм людської діяльності найважливішою є 

трудова. я ка ·;абе:шечує благопол} .... ІLUІ ко'жній .1Юдині і створює 
умови для повного духовного ро:шитку особистості. Towry державна 
орпшізація суспільних відносин у соціально-трудовій сфері завжди 

потребувала і матиме необхідність у правовому регулюванні. 

Аналіз конституцшних норм щодо права на працю 

дозволяє -;робити висновок про ршне визнання за кожним 

громадянином права самостійно обирати трудову (в 

трудового договору) шдприємницьку (незалежно вщ 

власності) діяльність. 

межах 

форми 

У першому випадку кожний громадянин реалізує свою 

трудову діяльність на одному чи одночасно на декількох 

підприємствах. в установах, організаціях, тобто фактично реалізує 

своє право на працю, '3акріплене в ст. 43 Конституції України. Воно 
реалізується відповідно до ст. 2 КЗпП України шляхоІ\•І укладання 
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