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трудових прав у сучасних умовах 

Адміністративний порядок захи-
сту суб’єктивних трудових прав та
інтересів, що охороняються законом,
є прояв публічно-правових засад в
регулюванні трудових правовідносин
і характеризує міру втручання держа-
ви в особі органів управління у право-
ве регулювання і захист трудових
прав. Це обумовлено тим, що за сучас-
них умов склався принципово новий
погляд на суспільне призначення ад-
міністративного права. Він базується
на конституційному визначенні основ-
ного обов’язку держави по забезпе-
ченню прав і свобод людини. Таким
чином, йдеться про якісно нову роль
адміністративного права по регулю-
ванню взаємин між державою і гро-
мадянами [1, с. 3]. Адміністративний
порядок застосовується для захисту
індивідуальних суб’єктивних трудових
прав та інтересів працівника і робото-
давця, що охороняються законом,
причому, в першу чергу, для захисту

трудових прав саме працівника, ос-
кільки ця роль адміністративних орга-
нів склалася історично і зумовлена
необхідністю захисту працівника як
незахищеної сторони трудових право-
відносин.

Об’єктивною причиною, що зумо-
вила можливість захисту трудових
прав працівників органами державно-
го контролю та нагляду, є головним
чином специфіка предмета трудового
права. Як справедливо відмітив ще 
Л. С. Таль, «...працівник у відповідних
межах на якийсь час обмежується у
своєму господарському самовизна-
ченні. Що відправляється їм за дого-
вором діяльність економічно стано-
вить діяльність працедавця, здійсню-
вану через нього, а не його власну» [2,
с. 249]. Іншими словами, працівник,
перебуваючи в чужій господарській
сфері, не може сам впливати на безпе-
ку умов праці. Насамперед, саме для
контролю за умовами праці і необхідні
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органи державного контролю і нагля-
ду. Адже адміністративне право має
визначатися як «право забезпечення і
захисту прав людини» [3, с. 10]. Врахо-
вуючи актуальність та складність по-
рушеного питання метою нашої стат-
ті є визначення особливостей адміні-
стративно-правового захисту трудо-
вих прав за участю органів державної
влади в сучасних умовах.

Відзначимо, що адміністративно-
правовий захист – це система проце-
суально-правових гарантій, установ-
лених нормами адміністративного
права, а також діяльність уповноваже-
них на те органів і організацій щодо їх
реалізації з метою відновлення пору-
шеного права, усунення перешкод в
його реалізації, усунення реальної
загрози порушення суб’єктивних прав
протиправними діями порушника, а та-
кож із метою застосування до поруш-
ника заходів правового примусу [4,
с. 24]. З огляду на зазначене адміні-
стративно-правовий захист трудових
прав працівників – це сукупність засо-
бів юридичного та правоохоронного
характеру, спрямованих на обстоюван-
ня в установленому законом порядку
компетентними органами порушених
прав і свобод працівника та застосу-
вання до винного роботодавця засобів
адміністративного примусу.

Адміністративно-правовий примус –
це система заходів психологічного
або фізичного впливу на свідомість і
поведінку людей з метою досягнення
чіткого виконання встановлених
обов’язків, розвитку суспільних відно-
син у рамках закону, забезпечення
правопорядку і законності, які засто-
совуються як при правопорушенні,
так і з інших підстав [5, с. 6]. Вчені
також вказують, що адміністративно-
правовий примус – це один із видів
державно-правового регулювання [6,
с. 445], який використовується голов-
ним чином як крайній засіб забезпе-
чення й охорони правопорядку у
сфері державного управління, тобто
виконує карну функцію [7, с. 263].

Слід зазначити, що примус має
особливе значення для захисту трудо-
вих прав як працівників,так і роботодав-
ців, адже примус, як метод державного
управління, є невід’ємним у діяльності
держави, без нього не обходилася і не
обходиться жодна держава у світі.
Правові норми, що служать у державі
найважливішим засобом управління,
забезпечуються різними і численними
заходами та методами, але неодмінним
серед засобів забезпечення правових
норм є державний примус, що засто-
совується державними органами та
посадовими особами [8, с. 168]. Тобто,
адміністративно-правовий примус за-
стосовується не тільки як реакція на
протиправні діяння, а й із метою їх
профілактики [9, с. 200], для запобі-
гання правопорушень у сфері трудо-
вих правовідносин.

Якщо ж вести мову про значення
адміністративно-правового примусу
в системі захисту трудових прав пра-
цівників та роботодавців, то адміні-
стративно-правовий примус – це особ-
ливий вид державного примусу, ме-
тою якого є досягнення правової за-
хищеності суб’єктів трудового права
за допомогою адміністративно-право-
вих норм шляхом застосування до
порушників засобів адміністративного
впливу з метою попередження мож-
ливого правопорушення або попере-
дження можливих шкідливих наслід-
ків для держави, суспільства, окремих
громадян.

Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП),
а саме статтями 41, 41-1, 41-2, 41-3 пе-
редбачено низку стягнень за порушен-
ня трудового законодавства.

Для адміністративної відповідаль-
ності за порушення трудового законо-
давства ключовим моментом є те, що
вона застосовується органами вико-
навчої влади і реалізується у процесі
здійснення ними функцій державного
управління, причому порядок її реалі-
зації встановлюється нормами адмі-
ністративного права і закріплюється
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у відповідних нормативно-правових
актах. За наявності таких ознак мож-
на впевнено стверджувати, що тут
наявна саме адміністративна відпові-
дальність.

Наведена вище думка може ви-
кликати заперечення тому, що згідно
з КУпАП частина справ про адміні-
стративні правопорушення підвідом-
ча судам, тобто суб’єктом притягнен-
ня до адміністративної відповідально-
сті, тут виступає не орган виконавчої
влади. Проте така підвідомчість має
досить обмежений характер. З-понад
260 статей КУпАП, якими встанов-
люється відповідальність за конкрет-
ні адміністративні правопорушення,
судам підвідомчі справи тільки по 15 від-
сотках з них. Якщо ж говорити про
кількість конкретних складів право-
порушень, цей відсоток буде ще мен-
шим [29, с. 526]. Крім того, як відомо,
справами про адміністративні право-
порушення, що розглядаються суда-
ми, є найбільш складні справи про
проступки з підвищеним ступенем
суспільної шкоди порівняно з іншими
адміністративними правопорушення-
ми. Судам переважно підвідомчі спра-
ви про адміністративні правопору-
шення в тих сферах, на які або взагалі
не поширюється компетенція органів
виконавчої влади, або якщо такі орга-
ни не мають відповідних повноважень.
Водночас суспільні відносини в цих
сферах потребують відповідного пра-
вового захисту. Це стосується, напри-
клад, таких правопорушень, як ухилен-
ня від участі у переговорах з укладан-
ня, зміни або доповнення колективно-
го договору, угоди (ст. 41-1 КУпАП),
порушення або невиконання колектив-
ного договору, угоди (ст. 41-2 КУпАП),
і багатьох інших.

Слід звернути увагу також і на той
факт, що порядок розгляду справ 
про адміністративні правопорушення
і порядок накладення адміністратив-
них стягнень (притягнення до адміні-
стративної відповідальності) судами 
й іншими органами адміністративної

юрисдикції є однаковим і він регла-
ментований нормами саме адміністра-
тивного права. З урахуванням відмін-
ностей між суб’єктами притягнення
до адміністративної відповідальності
можна виокремити два порядки при-
тягнення: власне адміністративний і
адміністративно-судовий. Адміністра-
тивний порядок використовується ор-
ганами адміністративної юрисдикції,
які є органами виконавчої влади.
Адміністративно-судовий порядок ви-
користовується судами при здійсненні
ними адміністративно-юрисдикційних
повноважень. Розгляд судом справ
про адміністративні проступки є ні-
чим іншим, як здійсненням правосуд-
дя [10, с. 59]. При цьому адміністратив-
но-правовий захист трудових прав
працівників відбувається, як прави-
ло, безпосередньо в районних, район-
них у місті, міських чи міськрайонних
судах.

В адміністративному порядку спра-
ви про адміністративні правопору-
шення розглядають спеціально упов-
новажені центральні органи виконав-
чої влади з нагляду за охороною пра-
ці. Органи спеціально уповноважено-
го центрального органу виконавчої
влади з нагляду за охороною праці
розглядають справи: про порушення
законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці щодо безпеч-
ного ведення робіт, зберігання, вико-
ристання та обліку вибухових мате-
ріалів у галузях промисловості та 
на об’єктах, підконтрольних органам
спеціально уповноваженого цент-
рального органу виконавчої влади з
нагляду за охороною праці, про по-
рушення законодавства про надра,
а також невиконання законних вимог
органів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої вла-
ди з нагляду за охороною праці
(частина друга статті 41 (за винятком
порушень санітарно-гігієнічних і са-
нітарно-протиепідемічних правил і
норм)), статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4
КУпАП.
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Якщо ж вести мову про співвідно-
шення трудового та адміністративно-
го права під час адміністративно-пра-
вового захисту трудових прав, то слід
зауважити, що вони існують так би
мовити «паралельно», хоча і викону-
ють одне завдання – захист трудових
прав. Такий висновок випливає врахо-
вуючи те, що ані в КУпАП, ані в
Кодексі законів про працю України
(далі – КЗпП України) ми не знахо-
димо посилань на норми того або того.
Захищаючи по суті трудові права
суб’єктів трудових правовідносин
КУпАП не посилається на норми
КЗпП України.

Проте слід відмітити, що адміні-
стративно-правові засоби забезпе-
чення захисту прав суб’єктів трудових
правовідносин не обмежуються лише
можливістю застосування заходів при-
мусу. Форми захисту трудових прав
прямо залежать від суб’єктів, що його
здійснюють. І саме нормами адміні-
стративного права врегульовано по-
рядок діяльності державних органів,
їх повноваження, права та обов’язки
та ін. у сфері нагляду та контролю за
дотриманням трудового законодав-
ства, які є одним зі способів захисту
трудових прав. Повноваження – це
обмежене право використовувати
ресурси організації і спрямовувати
зусилля її працівників на виконання
поставлених перед організацією зав-
дань. Повноваження делегуються
посаді, а не індивіду. Повноваження
відрізняються від влади. Повнова-
ження – це право щось зробити, а ре-
альна влада – можливість його ви-
конання [11]. Зрозуміло, що повнова-
ження завжди обмежені, а тому слід
розглядати правове регулювання нор-
мами адміністративного права повно-
важення у сфері нагляду та контролю
за дотриманням трудового законодав-
ства, як вид забезпечення захисту
прав працівників.

Слід зазначити, що відповідно 
до адміністративного законодавства
України встановлені повноваження

органів, що контролюють стан захи-
сту трудових прав на підприємствах.
Зокрема, відповідно до ст. 230-1
КУпАП, від імені органів спеціально
уповноваженого органу виконавчої
влади з державного нагляду за додер-
жанням законодавства про працю
розглядати справи про адміністратив-
ні правопорушення і накладати адмі-
ністративні стягнення мають право:
державні інспектори праці територі-
альних органів; головний державний
інспектор праці України, його заступ-
ники; головні державні інспектори
праці територіальних органів, їх за-
ступники; державні інспектори праці
спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади з державного нагля-
ду за додержанням законодавства про
працю.

Необхідно також відзначити, що
нормами адміністративного законо-
давства закріплено низку додаткових
гарантій та засобів захисту для певних
категорій працівників, зокрема: дер-
жавних службовців, працівників мілі-
ції, прокуратури та ін. Правовий
захист зазначених категорій праців-
ників через їх належність до особли-
вого виду суспільно корисної діяль-
ності має низку обмежень, закріпле-
них у відповідних законодавчих та
нормативних актах. Звідси випливає,
що такий захист як комплекс пільг 
і переваг для працівників зазначених
категорій, закріплений у Законах, по-
винен компенсувати не тільки важкі
умови праці, а й ті обмеження, які
законодавчо встановлені для них,
повинен довести до рівня загального
балансу прав і обов’язків, які мають
інші категорії працівників. За допо-
могою державного регулювання спів-
відношення обсягів прав і пільг, які
мають окремі категорії громадян, під-
тримується їх сумарна рівноправність.
Фактична (соціальна) рівність у чо-
мусь нерівних осіб досягається шляхом
суспільного визнання суттєвих роз-
біжностей між людьми, обумовлених
об’єктивними причинами, та надання
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певних додаткових прав, пільг і пере-
ваг, що дозволяють компенсувати вка-
зану різницю [12, с. 66]. Зокрема Зако-
ном України «Про державну службу»
передбачено особливий порядок захис-
ту трудових прав державних службов-
ців, шляхом закріплення додаткових
гарантій у сфері оплати праці, часу
відпочинку та пенсійного забезпе-
чення.

Аналогічна ситуація спостерігає-
ться й у захисті трудових прав праців-
ників органів внутрішніх справ. По-
рядок та умови оплати їхньої праці
визначається Інструкцією про поря-
док виплати грошового забезпечення
особам рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ (далі –
Інструкція). Зазначена Інструкція роз-
роблена відповідно до Указу Прези-
дента України від 02.06.2001 р. № 400
«Про надбавки до посадових окладів
державних експертів з питань таєм-
ниць Служби безпеки України та
Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни», Постанови Верховної Ради Украї-
ни від 11.07.95 р. № 285/95-ВР «Про вне-
сення зміни до Положення про поря-
док комплектування, матеріально-
технічного, військового, фінансового
та соціально-побутового забезпечен-
ня спеціальних підрозділів по бороть-
бі з організованою злочинністю Міні-
стерства внутрішніх справ України»,
постанов Кабінету Міністрів України
від 15.06.94 р. № 414 «Про види, розмі-
ри і порядок надання компенсації гро-
мадянам у зв’язку з роботою, яка пе-
редбачає допуск до державної таєм-
ниці», від 20.01.97 р. № 30 «Про допо-
могу на поховання», від 11.08.95 р. № 648
«Про умови оплати праці осіб, які
працюють в гірських районах», від
11.07.2007 р. № 913 «Про внесення змін
до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення», від
07.11.2007 р. № 1294 «Про упорядку-
вання структури та умов грошового
забезпечення військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу».
Зазначені нормативно-правові акти

за своєю суттю є нормами адміністра-
тивного права, проте доповнюють та
уточнюють норми трудового права.

До того ж, Закон України «Про
міліцію» містить ст. 22, відповідно до
якої держава гарантує працівникам
міліції додатковий соціальний захист.
Працівники міліції користуються
пільгами при розподілі житла, встанов-
ленні квартирних телефонів, влашту-
ванні дітей у дошкільні заклади, вирі-
шенні інших питань соціально-побу-
тового забезпечення у порядку, перед-
баченому законодавством України.
Жила площа працівникам міліції, в
тому числі працюючим на транспорті,
надається місцевими Радами народних
депутатів, відповідними міністерства-
ми та відомствами у першочерговому
порядку, але не пізніше п’яти років
після призначення на посаду у прак-
тичних органах. Працівникам міліції
та членам їхніх сімей надається 50%
знижка з оплати жилої площі, кому-
нальних послуг та палива. Працівни-
ки міліції, які живуть і працюють у
сільській місцевості та в селищах мі-
ського типу, і члени їхніх сімей, які
проживають з ними, забезпечуються
безплатно житлом з опаленням і освіт-
ленням за встановленими нормами,
а також користуються іншими пільга-
ми, передбаченими законодавством.
За працівниками міліції, звільненими
зі служби за віком, хворобою або
вислугою років, зберігається право на
пільги за цим Законом. Працівники
міліції мають право на одержання
кредитів на індивідуальне і коопера-
тивне житлове будівництво в роз-
строчку на 20 років з погашенням 
50% наданої позики за рахунок відпо-
відних фондів Міністерства внутрішніх
справ України і місцевих бюджетів.
Місцеві Ради народних депутатів мо-
жуть продавати на пільгових умовах
житло працівникам міліції зі знижкою
до 50% його вартості. Міліція може
мати службовий житловий фонд [13].
Проте незважаючи на те, що Закон
України «Про міліцію» має двадцяти-
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річну історію, механізм реалізацій
права працівників на соціальний за-
хист так і не вироблено.

Під додатковим захистом зна-
ходяться і працівники прокуратури.
Відповідно до ст. 53 Закону України 
«Про прокуратуру» прокурор і слід-
чий прокуратури перебувають під за-
хистом закону. Нанесення тілесних
ушкоджень, погроза щодо працівника
прокуратури чи його близького роди-
ча, а також знищення їх майна, інші
насильницькі дії у зв’язку з виконан-
ням прокурором або слідчим проку-
ратури своїх службових обов’язків
тягнуть за собою встановлену зако-
ном відповідальність. Така ж відпові-
дальність настає в разі вчинення за-
значених правопорушень щодо пен-
сіонера з числа працівників прокура-
тури або членів його сім’ї і близьких
родичів у зв’язку з виконанням ним
службових обов’язків у минулому.

Збитки, заподіяні знищенням 
або пошкодженням майна прокуро-
ру, слідчому чи пенсіонеру з числа 
прокурорсько-слідчих працівників,
членам їхніх сімей і близьким роди-
чам у зв’язку з виконанням працівни-
ком прокуратури службових обов’яз-
ків, відшкодовуються державою в
повному розмірі за рахунок держав-
ного бюджету.

Життя і здоров’я працівників про-
куратури підлягають обов’язковому
державному страхуванню за рахунок
коштів відповідних бюджетів на суму
десятирічного грошового утримання
за останньою посадою. Порядок та
умови страхування встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

У разі каліцтва чи інвалідності, що
сталися у зв’язку з виконанням служ-
бових обов’язків, прокурор, слідчий

прокуратури одержує компенсацію в
розмірі від річного до п’ятирічного
грошового утримання залежно від
ступеня втрати працездатності, а в разі
його загибелі із зазначеної причини,
сім’ї або утриманцям загиблого випла-
чується одноразова допомога в розмірі
десятирічного грошового утримання
за останньою посадою і призначає-
ться пенсія у зв’язку з втратою году-
вальника в розмірі його місячного
посадового окладу [14].

Таким чином, на підставі проведе-
ного дослідження, можна відзначити,
що у сучасних умовах для вдоскона-
лення адміністративно-правового за-
хисту трудових прав працівників не-
обхідно здійснити ряд заходів, до яких
можна віднести: приведення у відпо-
відність норми трудового та адміні-
стративного законодавства в питан-
нях, що встановлюють перелік суб’єк-
тів, які уповноважені здійснювати
захист трудових прав як працівників,
так і роботодавців; закріплення у
КЗпП України переліку правопору-
шень, за які передбачено адміністра-
тивну відповідальність; у санкціях
норм КУпАП доцільно передбачити
не лише міри покарання, а й засоби
відновлення порушених прав; приве-
дення у відповідність строків розгляду
справ про адміністративні правопору-
шення зі строками, які закріпленні в
КЗпП; у проекті Трудового кодексу 
в обов’язковому порядку необхідно
закріпити норму, в якій вирішува-
лись би питання щодо загальних засад
застосування заходів адміністратив-
ного впливу; додатковий захист тру-
дових прав окремих категорій праців-
ників має йти не в розріз із норма-
ми трудового законодавства, а лише
уточнювати та доповнювати його.

Особливості адміністративно$правового захисту трудових прав у сучасних умовах 
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Падалка А. О. Особливості адміністративно-правового захисту трудових прав
в сучасних умовах

У статті досліджується адміністративний порядок захисту трудових прав та
інтересів працівників, вносяться пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-
го та трудового законодавства у цій сфері.

Ключові слова: захист, трудові права, працівник, адміністративно-правовий
примус, адміністративно-правовий захист трудових прав.

Падалка А. А. Особенности административно-правовой защиты трудовых прав
в современных условиях

В статье исследуется административный порядок защиты трудовых прав и
интересов работников, вносятся предложения по совершенствованию админи-
стративного и трудового законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: защита, трудовые права, работник, административно-право-
вое принуждение, административно-правовая защита трудовых прав.

Padalka А. Features administrative legal to the protection of labour rights in
modern terms

The article examines the administrative procedure for protecting labor rights and inte-
rests of employees, the proposals for improving the administrative and labor law in this area.
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