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Стаття присвячена теоретичному дослідженню юридичної відповідальності при порушенні трудового 

законодавства України. Розкривається зміст трудової відповідальності роботодавця та працівника відповідно до 

досліджень науковців. Аналізуються окремі види юридичної відповідальності, що виникають при порушенні 

законодавства про працю. Вказується розмежування трудової відповідальності від адміністративної, кримінальної 

та інших видів відповідальності. 
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Постановка проблеми.  Україна знахо-

диться на етапі переходу до ринкових відно-

син. В цьому випадку необхідним є 

встановити зміст та сукупність правових явищ, 

які виникають при взаємозв’язку роботодавця 

та працівника. Особливу роль відіграє 

юридична відповідальність, яка є гарантом 

захисту прав і свобод учасників трудових 

правовідносин. Юридична відповідальність 

має на меті створити такі умови праці, які б 

забезпечували нормальне функціонування 

трудових правовідносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання юридичної відповідальності за 

порушення трудового законодавства досліджу-

вали такі вчені як Венедиктов В.С., В.І. 

Щербина, Мельничук Н.О., Сироватська Л.О., 

Подорожній Є.В., Черкасов О.В. та інші. 

Метою статті є розкриття сутності 

юридичної відповідальності за порушення 

трудового законодавства та її окремих видів. 

Основні результати дослідження. Теорія і 

практика трудового законодавства в сучасних 

економічних умовах нерозривно пов’язана з 

підвищенням якості трудового потенціалу, 

розширенням можливостей соціального 

партнерства в узгодженні інтересів працівни-

ків і роботодавців, прийняттям сучасних 

заходів з професійної підготовки та перепідго-

товки працівників.  

Поняття юридичної відповідальності 

відноситься до одних із найголовніших понять 

як в сфері трудових відносин, так і взагалі в 

юридичній науці. На думку Н. О. Мельничук, 

юридичну відповідальність можна розглядати 

як один із заходів державного примусу [1]. 

Конкретизуючи цю позицію, І. І. Шамшина 

відносить до ознак трудоправової відповідаль-

ності працівника встановлення її законом й 

забезпечення силою державного примусу [2]. 

За висновком В. М. Андріїва, гарантом 

правової поведінки виступає держава, вона ж є 

і суб’єктом, здатним від імені суспільства 

задіяти апарат примусу для притягнення до 

відповідальності за протиправну поведінку. 

Саме держава та її органи вирішують 

протиправною чи не протиправною є 

поведінка суб’єктів трудового права [3].  

Як видається, згадані науковці схильні до 

перебільшення ролі держави та державного 

примусу під час характеристики юридичної 

відповідальності у трудовому праві. Наведені 

погляди викликають справедливу критику, 

адже ще на початку ХХ ст. Л. С. Таль писав: 

«Думка, про те, що власник реалізує по 

відношенню до працівника каральну владу 

держави не має під собою жодної підстави». 

На думку В. С. Венедиктова, чинне трудове 

законодавство не передбачає заходів 

державного примусу до працівника, які б 

спонукали його до виконання трудових 

обов’язків [4].  

Вважаємо, що юридична відповідальність в 

трудовому праві належить до одного із прояву 

захисту прав працівників будь-якого 

підприємства. Адже, саме завдяки такій 

відповідальність будь-який працівник чи 

роботодавець зможе відстояти свою думку при 

певному правопорушенні та захистити свої 

права відповідно до законодавства України. 

Отже, висновок про те, що дисциплінарна 

відповідальність ближча за своєю природою 
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до адміністративної, а матеріальна – до 

майнової цивільно-правової  також підлягає 

перегляду. На нашу думку, обидва ці види 

юридичної відповідальності у трудовому 

праві, більшою мірою, наділені рисами 

відповідальності, що має приватно-правовий 

характер. Зокрема І. С. Канзафарова вважає, 

що приватно-правова відповідальність – це 

відповідальність одного контрагента перед 

іншим, правопорушника перед потерпілим. 

Відмінність між «публічно-правовою» і 

«приватно-правовою» відповідальністю поля-

гає не лише в особливостях санкцій, що 

застосовуються, а й у цілях та порядку їх 

застосування. Застосування заходів «публічно- 

правової» відповідальності спрямоване насам-

перед на забезпечення публічного порядку і 

можливе лише за рішенням суду. Застосування 

заходів цивільно-правової відповідальності 

спрямоване найперше на забезпечення інтере-

сів конкретної особи і може здійснюватись у 

судовому і у позасудовому порядку [5]. Вважа-

ємо за можливе застосувати подібний підхід 

до трудоправової відповідальності, тоб-то від-

повідальності однієї сторони трудового дого-

вору перед іншою, що є засобом забезпечення 

їхніх прав та інтересів і може здійснюватися у 

судовому і у позасудовому порядку. 

Специфічною властивістю правового 

регулювання юридичної відповідальності в 

трудовому праві є те, що офіційного 

визначення поняття «трудове правопорушен-

ня» чи «правопорушення в трудовій сфері» 

немає, на відміну від того ж адміністративного 

правопорушення та злочину. Так, у статті 9 

Кодексу України про адміністративні правопо-

рушення (далі – КУпАП) закріплено, що 

адміністративним правопорушенням (проступ-

ком) визнається протиправна, винна (умисна 

або необережна) дія чи бездіяль- ність, яка 

посягає на громадський порядок, власність, 

права та свободи громадян, на встановлений 

порядок управління і за яку законом передба-

чено адміністративну відповідальність [6]. 

Відповідно до статті 11 Кримінального кодек-

су України злочином є передбачене цим 

кодексом суспільно небезпечне винне діяння 

(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

злочину. Не є злочином дія або бездіяльність, 

яка хоча формально і містить ознаки будь-

якого діяння, передбаченого цим кодексом, 

але через малозначність не становить 

суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не 

могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі [7].  

Однією з перших тезу про необхідність 

виокремлення трудового правопорушення 

висловила Л.О. Сироватська. П.Р. Стависький 

підтримує точку зору цієї дослідниці, але з 

певними зауваженнями. Зокрема, він зазначає: 

якщо вести мову про трудове правопорушення 

і водночас, як це робить Л.О. Сироватська, 

виокремлювати у його межах дисциплінарне 

та матеріальне правопорушення, то перше 

(тобто трудове правопорушення) слід 

розглядати тільки як родо ве поняття, 

науковий висновок, тобто цього правопору-

шення як такого не існує. Воно реально 

проявляється тільки у формі дисциплінарного 

проступку або майнового правопорушення. 

Ось чому не можна погодитися з твердженням 

про наявність особливої відповідальності в 

трудовому праві. Правник наголошує, що це 

твердження було б зрозуміло, якби в кожній 

галузі права був вид відповідальності, який 

застосовувався б тільки в цій галузі, а в інших 

– ні. Але в трудовому праві такого характеру 

правопорушення та відповідний вид відпові-

дальності не відкриті, а дисциплінарна та 

матеріальна відповідальність – це не винят-

кова приналежність трудового права, хоча 

кожен їх галузевий підвид, як підкреслювалося 

вище, має своєрідні риси, набуває забарвлення 

та особливості цього виду суспільних 

відносин.  

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що 

цілком можна погодитися з існуванням 

трудової відповідальності як узагальнюючого 

поняття, яке об’єднує в собі різновиди 

відповідальності, притаманні трудовому 

праву. Це, як слушно зазначає, П.Р. 

Стависький, дозволить підкреслити трудову 

природу галузевих підвидів матеріальної та 

дисциплінарної відповідальності, а також 

відповідних правопорушень, відмежувати їх 

від аналогічних категорій в цивільних, 

адміністративних та інших відносинах [8].  

Однак необхідність існування такого 

поняття має швидше суто теоретичне, ніж 

практичне значення, оскільки до складу 

трудового правопорушення входять два види 

правопорушень, які різняться за своїм 

характером (дисциплінарний проступок і 

трудове матеріальне правопорушення), а отже, 
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доцільніше сформулювати та закріпити на 

рівні трудового законодавства чіткі визна-

чення понять «дисциплінарне правопору-

шення» та «матеріальне правопорушення». 

Особливістю відповідальності у трудовому 

праві є те, що у її структурі вирізняються 

окремі її види. Метою диференціації юридич-

ної відповідальності є виявлення спільних рис 

і відмінностей між різними її видами в аспекті 

формулювання загального уявлення про 

структуру юридичної відповідальності. Цілком 

слушною є думка Р. Л. Хачатурова та Д. А. 

Ліпінського про те, що систему юридичної 

відповідальності умовно можливо уявити у 

вигляді схеми: юридична відповідальність в 

цілому (як система) – види юридичної 

відповідальності (як підсистема) – підвиди 

юридичної відповідальності (як елементи 

системи) – норма, що передбачає юридичну 

відповідальність (як первинний елемент). 

Системна єдність видів юридичної відпові-

дальності забезпечується предметом і методом 

правового регулювання, єдиними принципами 

юридичної відповідальності. Розглядаючи 

систему юридичної відповідальності, дослід-

ники мають на увазі її рівні. Так, на одному 

рівні вони визначають вид юридичної відпо-

відальності як її підсистему, а на іншому – як 

самостійну систему. Кожен вид юридичної 

відповідальності виступає в якості самостійної 

системи, але системи іншого рівня (на рівні 

галузі права). Її компоненти – підвиди 

юридичної відповідальності, що закріплюють 

відповідальність в якісно однорідних сферах 

суспільних відносин, тобто в рамках галузі 

права. Систему юридичної відповідальності у 

галузі трудового права складають дисци-

плінарна і матеріальна відповідальність, що є її 

різновидами на галузевому рівні [9].  

Дисциплінарна і матеріальна відповідаль-

ність різняться як за підставою виникнення, 

так і суб’єктами, механізмом реалізації, харак-

тером правових наслідків, а тому необхідно 

диференціювати ці різновиди юридичної 

відповідальності в рамках галузі трудового 

права. Враховуючи самостійність дисцип-

лінарної і матеріальної відповідальності в 

рамках галузі трудового права, формулювання 

узагальненого визначення юридичної 

відповідальності у трудовому праві за 

допомогою терміну «трудоправова відпові-

дальність» є некоректним. Такий висновок 

також обґрунтовується тим, що визначення у 

трудовому праві лише однієї, трудоправової, 

відповідальності порушує конституційний 

принцип, згідно з яким не можна притягати до 

юридичної відповідальності одного виду двічі 

за одне й те саме правопорушення (ст. 61 

Конституції України), що в свою чергу 

демонструє неможливість практичної реалі-

зації трудоправової відповідальності [10].  

Таким чином, юридична відповідальність 

стосується, з точки зору законодавства, 

неправомірної та безвідповідальної поведінки. 

Тому, в трудовому законодавстві вона є одним 

із найважливіших гарантів захисту прав 

працівників при порушенні такого законо-

давства. Юридична відповідальність дозволяє 

врегулювати усі відносини, що виникають на 

підставі підписання трудового договору між 

суб’єктами трудових правовідносин.  Адже 

інтереси роботодавця та працівника не завжди 

можуть збігатися і в, такому випадку, на до-

помогу приходить юридична відповідальність. 
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Гребеник Е.И. 

СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья посвящена теоретическому исследованию юридической ответственности при нарушении трудового 

законодательства Украины. Раскрывается содержание трудовой ответственности работодателя и работника в 

соответствии с исследованиями ученых. Анализируются отдельные виды юридической ответственности, 

возникающие при нарушении законодательства о труде. Указывается разграничение трудовой ответственности 

от административной, уголовной и других видов ответственности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, трудоправовая ответственность, трудовое законодательство, 

правонарушения, правоотношения. 

 

Hrebenyk Y.  

THE CONTENT AND TYPES OF LEGAL LIABILITY FOR VIOLATION OF LABOR LAWS 

The article is devoted to the theoretical study of legal liability for violation of labor legislation of Ukraine. The content of the 

employment responsibility of the employer and the employee according to scientists. Analyses certain types of legal liability 

arising from the violation of labor legislation. Indicates the separation of labor responsibility from administrative, criminal 

and other responsibility. 

Key words: legal liability, labor law liability, labor law, offense, legal relationship. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


