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Види і класифікація правовідносин, 
що становлять предмет трудового права

Правовідносини, що становлять
предмет трудового права, охоплюють
велике коло відносин у галузі най-
маної, несамостійної праці, тому 
їх можна класифікувати за різними
ознаками на певні види.

Варто зазначити, що особливого
науково-теоретичного та науково-
практичного інтересу проблема класи-
фікації трудових правовідносин набу-
ває зараз, у процесі прийняття нового
Трудового кодексу України.

Актуальність проблеми полягає 
в тому, що належна правова класи-
фікація правовідносин у сфері найма-
ної праці гарантує ефективність
забезпечених і гарантованих зако-
нодавством України трудових прав
громадян.

Метою статті є науково-теоре-
тичне дослідження класифікації пра-
вовідносин, що складають предмет
трудового права в сучасних умовах
ринкової економіки і реформування
трудового законодавства України.

Для досягнення поставленої мети
автором проаналізовано основні нау-
кові концепції щодо класифікації 
правовідносин, які складають пред-
мет трудового права, а також визна-
чено основні критерії класифікації
таких правовідносин на певні види.

Проблемі класифікації правових
відносин у сфері найманої праці були
присвячені дослідження таких науков-
ців, як Л. Я. Гінцбург, М. Г. Александ-
ров, А. Р. Мацюк, С.А. Іванов, Р. З. Лів-
шиць, Ю. П. Орловський, А. І. Цепін,
О.В.Пятаков,М.П.Карпушин,О.І.Про-
цевський, Г. І. Чанишева та ін., але 
суспільні відносини, які виникають в
умовах ринкової економіки, вносять
свої корективи щодо теоретичних
аспектів класифікації трудових право-
відносин.

Варто зазначити, що серед науков-
ців нема спільної позиції щодо кри-
теріїв класифікації правовідносин у
сфері найманої праці на певні види.
Спільною є думка про те, що, крім



власне трудових індивідуальних пра-
вовідносин, до предмета трудового
права входять і інші відносини, які
регулюються нормами трудового пра-
ва України.

Р. З. Лівшиць обґрунтував кон-
цепцію поділу правовідносин у сфері
найманої праці на трудові та супутні їм
відносини. На думку фахівця до супут-
ніх трудовим відносинам можна відне-
сти три групи, розмежування за якими
ведеться на основі ознаки часу дії сто-
совно трудових. Першу групу станов-
лять відносини, що передують трудо-
вим відносинам, прикладом, відносини
на ринку праці щодо забезпечення
зайнятості. Друга група – це відноси-
ни, що обслуговують трудові від-
носини і функціонують водночас із
ними. Прикладом таких відносин може
служити участь трудящих в управлін-
ні виробництвом, колективні перего-
вори, укладення і виконання колек-
тивного договору, встановлення умов
праці, охорона праці, контроль і на-
гляд за додержанням трудового зако-
нодавства, вирішення колективних
трудових спорів, участі профспілок у
регулюванні трудових відносин.Третю
групу становлять відносини, які мо-
жуть слідувати за трудовими [1, с. 21].

Дуже схожу класифікацію право-
відносин у сфері найманої праці про-
понує В. С. Венедиктов, який визначає,
що «трудовим правом регулюються
трудові відносини і відносини, тісно
пов’язані з ними».

Останні, на думку науковця, мож-
на класифікувати залежно від специ-
фіки їх зв’язку з трудовими правовід-
носинами на відносини, що передують
трудовим, що супутні трудовим, що
випливають із трудових [2, с. 12–14].

В. І. Прокопенко стверджує, що
поряд із трудовими в галузі суспільної
організації праці створюються від-
носини з працевлаштування, колек-
тивні правові відносини і відносини 
із соціального страхування і пенсійно-
го забезпечення трудящих, які також
належать до предмета регулювання

трудового права України. Всі ці відно-
сини групуються навколо трудових
відносин, які в цій системі є голов-
ними [3, с. 24].

Вдалою, на наш погляд, є класифі-
кація правовідносин у сфері трудового
права, визначена Д. О. Карпенком.

Науковець вказує на такі види
правовідносин у сфері трудового
права: а) правовідносини із забезпе-
чення зайнятості та працевлаштуван-
ня; б) трудові правовідносини праців-
ника з роботодавцем; в) колективні
правовідносини (трудового колекти-
ву і профкому з роботодавцем і його
адміністрацією); г) правовідносини 
з професійної підготовки працівни-
ків безпосередньо на виробництві;
д) правовідносини з нагляду за до-
триманням норм трудового законо-
давства; е) правоохоронні правовід-
носини (щодо матеріальної відпові-
дальності сторін трудового договору
за заподіяну шкоду, з розгляду трудо-
вих спорів тощо).

Вчений зазначає, що ядром зазна-
чених видів правовідносин є трудові
правовідносини, і вирізняє певні особ-
ливості інших правовідносин у галузі
трудового права, класифікуючи їх на
ті, що передують трудовим чи випли-
вають із них.

Так, на думку фахівця, передують
трудовим правовідносини з праце-
влаштування, професійної підготовки
кадрів безпосередньо на виробництві,
а випливають із трудових організа-
ційно-управлінські правовідносини в
галузі праці, з нагляду й контролю за
дотриманням норм трудового законо-
давства і правоохоронні правовідно-
сини щодо матеріальної відповідаль-
ності та розгляду трудових спорів 
[4, с. 48–52].

Варто зазначити, що розвиток
нових соціально-економічних умов і,
як наслідок, поява нових соціальних
зв’язків опосередкували появу в науці
трудового права концепцію поділу
правовідносин, що складають пред-
мет трудового права, на дві основні
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групи правовідносин: індивідуальні та
колективні правовідносини.

В науці трудового права існують
різні думки щодо природи колектив-
них трудових правовідносин.

На думку В. С.Андреєва, О. С. Паш-
кова, О. В. Смирнова, В. І. Смолярчука
в реальному житті трудові відносини
завжди виникають з приводу безпосе-
реднього прикладання робочої сили
до засобів виробництва, мають своїм
предметом індивідуальну трудову діяль-
ність робітників і службовців. Саме
тому науковці дійшли висновку щодо
неможливості визнання трудової при-
роди колективних правовідносин, що
підтверджується й ознаками трудових
правовідносин, серед яких обов’яз-
ковість матеріального змісту, зв’язок
із виконанням певної роботи, тривалий
характер, відплатність, підлеглість сто-
рін внутрішньому трудовому розпо-
рядку [5, с. 67].

В. І. Прокопенко вважав, що ко-
лективні відносини належать до пред-
мета трудового права, але є не тру-
довими, а правовими і похідними від
трудових [6, с. 18].

Варто зазначити, що вказані вище
думки щодо природи колективних
трудових відносин висловлювалися 
в часи радянської адміністративно-
партійної системи, коли не було на-
лежної правової бази для регулюван-
ня колективних трудових відносин,
коли трудові колективи лише фор-
мально брали участь в управлінні під-
приємствами, профспілки були «ки-
шеньковими» і залежними від адмініст-
рації підприємства та всієї адміністра-
тивно-партійної системи, а законода-
вець не визнавав наявності колективних
трудових спорів.

На той час панувала державна
форма власності на всі засоби вироб-
ництва, ще не розпочався процес ста-
новлення соціального партнерства і
не набуло поширення колективно-
договірне регулювання праці.

Дотепер в Україні прийнято чи-
мало нормативно-правових актів,

що регулюють колективно-договірні
відносини у сфері найманої праці.
Це – Закон України «Про колектив-
ні договори і угоди» від 1 липня 
1993 р., Закон України «Про порядок
вирішення колективних трудових спо-
рів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.,
Закон України «Про професійні спіл-
ки, їх права і гарантії діяльності» 
від 15 вересня 1999 р., Закон України
«Про організації роботодавців» від 
24 травня 2001 р., Закон України 
«Про соціальний діалог в Україні» від
23 грудня 2010 р.

Варто зазначити, що концепція
трудоправової природи колективних
трудових правовідносин знайшла під-
тримку у працях таких науковців, як 
Л. Я. Гінцбург, С. О. Іванов, Р. З. Лів-
шиць, Ю. П. Орловський, А. І. Цепін,
О. В. Пятаков, Н. Б. Болотіна, Г. І. Ча-
нишева та ін.

Так, Л. Я. Гінцбург, досліджуючи
соціалістичні трудові відносини, ви-
різнив п’ять груп відносин, тісно з
ними пов’язаних, що сприяло форму-
ванню широкого уявлення про трудо-
ві відносини. Одну з груп він назвав
колективно-трудовими, до якої нау-
ковцем було віднесено відносини
профспілок із господарськими органі-
заціями, установами, підприємствами
з різних питань виробництва, праці й
побуту трудящих, найважливішими
серед яких є угоди, сумісні рішення,
узгоджені рішення низових органів
профспілок із адміністрацією підпри-
ємств [7, с. 159].

Дослідження окремих питань ре-
гулювання колективних правовідно-
син провели А. І. Цепін і О. В. Пята-
ков, визначивши, що до колективних
трудових відносин належать відноси-
ни з участі робітників і службовців 
в управлінні підприємством, з орга-
нізації соціалістичного змагання,
укладення колективного договору і
встановлення умов праці в межах
локального регулювання, з нагляду і
контролю за додержанням законодав-
ства про працю [8, с. 95].
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Отже науковцями, зокрема ра-
дянського періоду, визнавалася тру-
дова природа колективних правовід-
носин.

Фахівці сучасного трудового пра-
ва України пропонують концепцію
поділу трудових правовідносин на
індивідуальні й колективні.

Так, на думку Н. Б. Болотіної в
сучасних умовах система суспільних
відносин, що становить предмет трудо-
вого права, складається з індивідуаль-
них трудових відносин, які виникають
на підставі трудового договору, і ко-
лективних трудових відносин [9, с. 50].

Ґрунтовний аналіз теоретичних і
практичних проблем колективних
правовідносин на дисертаційному
рівні здійснила Г. І. Чанишева. Науко-
вець, визначаючи реальний розвиток
суспільних відносин у сфері найманої
праці, пропонує таку класифікацію
колективних трудових правовідно-
син залежно від юридичного змісту:
правовідносини з участі працівників,
їхніх представників в управлінні під-
приємствами (установами, організа-
ціями); правовідносини з участі трудо-
вих колективів у встановленні та зміні
умов праці; з ведення колективних
переговорів, укладення, зміни та
виконання колективних угод і колек-
тивних договорів; правовідносини з
діяльності професійних спілок, інших
представників працівників та органі-
зацій роботодавців (їхніх об’єднань) у
соціально-трудовій сфері; правовідно-
сини з вирішення колективних трудо-
вих спорів [10, с. 45].

Отже, правовідносини, що скла-
дають предмет трудового права залеж-
но від пріоритету у правовому регу-
люванні, переділяються на вихідні
(основні) та похідні (додаткові).

До вихідних (основних) правовід-
носин належать власне трудові інди-
відуальні правовідносини, які вини-
кають між найманим працівником 
і роботодавцем.

Власне трудові індивідуальні пра-
вовідносини виникають на підставі

факту починання працівником робо-
ти за розпорядженням чи з дозволу
роботодавця. Дозволом роботодавця
вважається дозвіл, наданий особою,
яка уповноважена укладати трудові
договори, а також керівником струк-
турного підрозділу роботодавця,
в якому працівника було допущено до
роботи.

До похідних (додаткових) нале-
жать інші правовідносини, які тісно
пов’язані з трудовими.

Залежно від суб’єктного складу
правовідносини, які складають пред-
мет трудового права, переділяються
на індивідуальні та колективні.

Індивідуальні правовідносини ви-
никають з однієї сторони між найма-
ним працівником, а з іншої – між:

– власником підприємства, устано-
ви, організації;

– уповноваженим органом власника
підприємства, установи, організації;

– фізичною особою – суб’єктом
підприємницької діяльності;

– фізичною особою, яка не є су-
б’єктом підприємницької діяльності;

– органом, що розглядає індивіду-
альні трудові спори.

Індивідуальні правовідносини ви-
никають також між роботодавцем та
органом із працевлаштування.

Колективні трудові правовідноси-
ни виникають з однієї сторони між
трудовим колективом або органом,
що представляє інтереси трудового
колективу (трудових колективів), а з
іншої – між:

– власником підприємства, устано-
ви, організації;

– уповноваженим органом власни-
ка підприємства, установи, організації;

– об’єднанням роботодавців;
– органом, що представляє інтере-

си об’єднання роботодавців;
– органом, що розглядає колек-

тивні трудові спори.
На розмежування трудових право-

відносин залежно від суб’єктного
складу звертає свою увагу і Р. З. Лів-
шиць.
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На думку науковця, якщо суб’єкта-
ми індивідуальних трудових відносин
є роботодавець і найманий працівник,
то суб’єктний склад колективних тру-
дових відносин інший – це роботодавці,
організації (об’єднання) роботодав-
ців, трудові колективи, профспілки (їх
об’єднання), профспілкові організації
на підприємствах, в установах та орга-
нізаціях, виборні органи профспілко-
вих організацій, інші уповноважені на
представництво трудовим колекти-
вом органи, органи соціального парт-
нерства, примирні органи з вирішення
трудових спорів, тобто йдеться про
колективних суб’єктів [11, с. 96.].

На нашу думку, індивідуальні тру-
дові правовідносини можуть бути як
власне трудовими (вихідними), так і
правовідносинами, тісно пов’язаними
з трудовими (похідними), а колектив-
ні трудові правовідносини відносять
до правовідносин, тісно пов’язаних із
власне трудовими, які за часом дії є
супутніми останнім.

Залежно від підстав виникнення
правовідносини, що складають пред-
мет трудового права, переділяються на
правовідносини, підставами виникнен-
ня яких є:

– трудовий договір;
– адміністративно-правовий акт

(призначення на посаду державного
службовця, направлення громадянина
державною службою зайнятості на ро-
боту, розподіл молодих фахівців та ін.);

– факт обрання на відповідну поса-
ду (за конкурсом, на виборну посаду
тощо);

– факт погодження з відповідними
особами (тільки за згодою одного з
батьків чи особи, що його заступає,
можуть прийматися на роботу особи
які досягли 15 або 14 років);

– факт фактичного допуску пра-
цівника до роботи;

– момент виникнення індивідуаль-
ного або колективного трудового
спору.

На підстави виникнення правовід-
носин як одного із критеріїв диферен-

ціації трудових правовідносин звертає
увагу Г. І. Чанишева.

Автор зазначає, що підставою
виникнення колективних трудових
відносин може бути прояв колектив-
ного інтересу (наприклад, пропозиція
однієї зі сторін угоди, колективного
договору розпочати колективні пере-
говори, пропозиція профспілкового
або іншого уповноваженого на пред-
ставництво трудовим колективом
органу, роботодавця прийняти той чи
той локальний нормативно-правовий
акт тощо). У деяких випадках під-
стави виникнення індивідуальних і
колективних трудових відносин збігаю-
ться (наприклад, внаслідок укладення
трудового договору працівник стає
суб’єктом індивідуальних трудових
правовідносин та у складі трудового
колективу суб’єктом колективних
трудових правовідносин щодо участі в
управлінні підприємством (устано-
вою, організацією)) [10, с. 26].

Залежно від часу виникнення по-
хідні правовідносини, які тісно пов’я-
зані з трудовими, переділяються на
правовідносини:

– що передують трудовим правовід-
носинам (правовідносини щодо забез-
печення працевлаштування і виробни-
чого навчання). Такі правовідносини
припиняються від моменту виникнен-
ня власне трудових правовідносин;

– що супутні трудовим, обслугову-
ють їх і функціонують водночас із
ними (правовідносини щодо участі
трудящих в управлінні виробництвом,
щодо укладення і виконання колек-
тивного договору, встановлення умов
праці, щодо зміни в організації вироб-
ництва і праці, контролю і нагляду за
додержанням трудового законодав-
ства, підвищення кваліфікації, вирі-
шення колективних трудових спорів,
вирішення індивідуальних трудових
спорів у процесі трудових правовідно-
син, участі профспілок у регулюванні
трудових відносин);

– що випливають із трудових (щодо
вирішення індивідуальних трудових
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спорів стосовно звільненого праців-
ника).

Залежно від змісту правовідноси-
ни, що складають предмет трудового
права, переділяються на правовідноси-
ни, які виникають у результаті появи
суб’єктивних прав та обов’язків сто-
рін щодо:

– працевлаштування;
– професійної підготовки кадрів

на виробництві;
– перепідготовки і підвищення

кваліфікації;
– власне трудових правовідносини;
– участі трудящих в управлінні

виробництвом (управлінські право-
відносини);

– організації на виробництві оплати
праці, охорони праці, внутрішнього
трудового розпорядку, часу відпочин-
ку (організаційні правовідносини);

– нагляду і контролю за дотриман-
ням норм трудового законодавства;

– дисциплінарної відповідальності;
– матеріальної відповідальності;
– розгляду трудових спорів.
Залежно від виду норми права, що

регулює правовідносини у сфері най-
маної праці, вони переділяються на:

– матеріальні;
– процедурні;
– процесуальні.
Матеріальні правовідносини вини-

кають у результаті дії матеріальних
норм трудового права щодо оплати
праці, робочого часу, часу відпочинку,

дисципліни праці, дисциплінарної та
матеріальної відповідальності.

Процедурні правовідносини виника-
ють щодо процедури оформлення при-
йняття працівника на роботу, його пе-
реведення, звільнення, притягнення до
дисциплінарної та матеріальної відпові-
дальності,встановлення правил внутріш-
нього трудового розпорядку, процедури
прийняття колективного трудового до-
говору, правил внутрішнього трудово-
го розпорядку, утворення профспілкової
організації на виробництві тощо.

Процесуальні правовідносини вини-
кають у процесі розгляду індивідуаль-
них спорів у КТС або у суді, а також у
процесі діяльності примирної комісії,
трудового арбітражу у вирішенні
колективного трудового спору тощо.

Отже, правовідносини, що станов-
лять предмет трудового права, мож-
на класифікувати на певні види за
такими критеріями:

– по-перше, залежно від пріори-
тету у правовому регулюванні право-
відносин;

– по-друге, залежно від суб’єкт-
ного складу;

– по-третє, залежно від підстав
виникнення;

– по-четверте, залежно від часу
виникнення;

– по-п’яте, залежно від змісту;
– по-шосте, залежно від виду

норми права, яка регулює такі право-
відносини.
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Чечоткін В. В. Види і класифікація правовідносин, що становлять предмет тру-
дового права

У статті проаналізовано основні наукові концепції щодо класифікації правовід-
носин, які складають предмет трудового права, а також визначено основні критерії
класифікації таких правовідносин на певні види.

Ключові слова: предмет, трудове право, трудові правовідносини, класифікація,
критерії класифікації.

Чечоткин В. В. Виды и классификация правоотношений, которые составляют
предмет трудового права

В статье проанализированы основные научные концепции по классификации
правоотношений, входящих в предмет трудового права, а также определены
основные критерии классификации таких правоотношений на определенные
виды.

Ключевые слова: предмет, трудовое право, трудовые правоотношения, класси-
фикация, критерии классификации.

Chechotkin V. Kinds and classification of legal relationships that fold the article of
labour right

In the articles analysed basic scientific conceptions are in relation to classification 
of legal relationships, that fold the article of labour right, and also certain basic criteria
of classification of such legal relationships on certain kinds.

Key words: object, labour right, labour legal relationships, classification, criteria 
of classification.


