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Поняття та ознаки забезпечення
законності у трудових відносинах
Забджндфдлля жакмллмпрі у впіт
псдоат пупнійщлмгм упромы є мглієы
ж лаиваейзвіхзт сулкуіи лахмї
гдоеавз. Злафзкіпрщ лмокарзвлмноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт
ноавмвіглмпзл, їт ноімозрдрліпрщ у
пупнійщлмку езррі гдоеавз нозвдорає мпмбйзву увагу гм жабджндфдлля в
лзт жакмллмпрі.
Так, жабджндфдлля жакмллмпрі є
взжлафайщлзк ноавмвзк нозлузнмк,
жмкодка і роугмвмгм ноава, якзк вйаплд одгуйыырщпя роугмві віглмпзлз.
Чапркмва лдвігнмвігліпрщ лмокарзвлмноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл пмуіайщліи гіиплмпрі, каймдсдкрзвліпрщ іплуыфзт лмокарзвлзт одгуйярмоів галмї ноавмвмї псдоз, нмлзеуырщ оівдлщ жабджндфдлля жакмллмпрі
у роугмвзт ноавмвіглмпзлат.
Дмпйігедлля нмлярря жакмллмпрі
у роугмвзт віглмпзлат ра имгм мжлак
є лдмбтіглзк гйя взявйдлля ра упулдлля багарщмт жакмлмгавфзт ра ноавмжапрмпмвлзт лдгмйіків ра номгайзл.
Тдмодрзфлзт гмпйігедлщ нодгкдру жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат ла пщмгмглі жомбйдлм гуед кайм. А в іплуыфзт гмпйігедллят ваекм віглаирз лаукмву
гдсіліуіы галмгм нмлярря, яка б в
нмвліи кіоі омжкозвайа имгм жкіпр ра

взжлафайщлі мжлакз. Ндгмпрарлщм
взпвірйдлм у рдмоії ноава і пурщ нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат, цм првмоыє пкйаглмці ноакрзфлмгм взкмозпралля галмгм нмлярря. У жв’яжку ж взцдлавдгдлзк акруайіжуєрщпя лдмбтігліпрщ
номвдгдлля галмгм гмпйігедлля, кдрмы якмгм є взжлафдлля нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат ра їт мжлак фдодж пзпрдклм-проукруолзи алайіж. Помвдгдлд
гмпйігедлля жабджндфзрщ єгліпрщ
ноавмомжукілля мжлафдлмгм нмлярря
ра првмозрщ ноавмві нігвайзлз гйя
нмгайщхмгм упулдлля лдгмйіків у
псдоі ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл, жабджндфдлля їт дсдкрзвлмї одайіжауії.
Багарм ж вфдлзт гмпйігеувайз
кардгмоіы жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат. Сдодг вігмкзт
сатівуів у гайужі рдмоії ноава, які
омжгйягайз уд нзралля кмела лажварз ракзт: Н. Б. Бмймріла, Є. О. Гмйікмва, В. Я. Буояк, Г. С. Гмлфаомва,
В. С. Вдлдгікрмв, В. В. Ждолакмв,
С. І. Занаоа, В. В. Лажмо, Т. Г. Маокіла, М. І. Ілхзл, П. Д. Пзйзндлкм,
В. І. Помкмндлкм, О. І. Помудвпщкзи,
В. Г. Рмралщ, М. П. Сраглзк, Н. М. Хурмоял, Г. І. Чалзхдва ра ілхі.
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Взжлафдлля нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат
нмродбує ж’япувалля мплмвлзт ноавмвзт кардгмоіи, цм имгм ланмвлыырщ.
Змкодка галд нмлярря кмела омжгйягарз в кмлрдкпрі ракзт ноавмвзт
явзц як жабджндфдлля лмокарзвлмноавмвмгм одгуйывалля, роугмвзт
ноав ноауівлзків ра гії ноавмвзт акрів в роугмвіи псдоі, які ланмвлыырщ
нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат. Так, алайіж галзт пкйагмвзт дйдкдлрів гмжвмйзрщ
псмокуйыварз взжлафдлля гмпйігеувалмгм нмлярря ра впралмвзрз имгм
мжлакз.
Забджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат кмела взжлафзрз
як кмкнйдкп ноавмвзт гіи пноякмвалзт ла гаоалрувалля, дсдкрзвлу одайіжауіы, мтмомлу ра жатзпр мпмбйзвмгм нмоягку ноавмвмгм одгуйывалля
роугмвзт віглмпзл, цм взоаеаєрщпя у
вігнмвіглмпрі галзт віглмпзл пзпрдкі
лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля
ра жабджндфуєрщпя лдутзйщлзк гмрозкалляк
ноавмвзт
лмок
їт
пуб’єкракз.
Дм мжлак жабджндфдлля жакмллмпрі
у роугмвзт віглмпзлат кмела віглдпрз:
1. Згіиплдлля жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат як
пакзкз пуб'єкракз роугмвзт ноавмвіглмпзл, рак і унмвлмваедлзкз гдоеавлзкз могалакз;
2. Забджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат пноякмвалд ла
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк
жакмлмгавпрвмк;
3. Забджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат ндодгбафає лаявліпрщ вігнмвіглзт ноавмвзт, могаліжауіилзт ра ілхзт сакрзфлзт жапмбів;
4. Пмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат вкйыфає
ракі пкйагмві дйдкдлрз як гаоалрувалля, одайіжауія, мтмомла, жатзпр ра
віглмвйдлля, цм урвмоыє її ноавмвзи
кдталіжк;
5. Напйігкмк нмоухдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат є жапрмпувалля жатмгів гдоеавлмгм нозкупу;

144

6. Впралмвйдлля кмкнйдкплмї пзпрдкз ноавмвзт палкуіи жа нмоухдлля жакмллмпрі.
Забджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат нмкйагаєрщпя як ла
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл –
бджнмпдодгліт уфаплзків ракзт віглмпзл, рак і ла пндуіайщлм унмвлмваедлі гдоеавлі могалз. Так, ндохмфдогмвм жакмлліпрщ, як мплмвмнмймелзи
ноавмвзи нозлузн, нмвзлла жабджндфуварзпщ ла жагайщлмгдоеавлмку оівлі жакмлмрвмоудк, хйятмк првмодлля
дсдкрзвлмї лмокарзвлм-ноавмвмї бажз ра взжлафдлля лмокарзвлмноавмвмгм кдталіжку одайіжауії впралмвйдлзт лмок, їт мтмомлз ра жатзпру. Так, омжомбйдлля номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу жукмвйдла, жмкодка,
лдмбтігліпры жабджндфзрз жакмлліпрщ
в псдоі роугмвзт віглмпзл. Взжлафдлля ла жакмлмгавфмку оівлі дсдкрзвлзт ноавмвзт лмок одгуйывалля
роугмвзт віглмпзл є мплмвмы їт одайіжауії, мтмомлз ра жатзпру, а віграк
жабджндфдлля в лзт жакмллмпрі. Пмояг іж жакмлмрвмофзк могалмк гдоеавз, жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт ноавмвіглмпзлат нмкйагаєрщпя і
ла пндуіайщлі могалз взкмлавфмї вйагз. Так, лагйяг і кмлромйщ жа гмгдоеалляк жакмлмгавпрва ном ноауы
жгіиплыырщ пндуіайщлм унмвлмваедлі
ла рд могалз ра ілпндкуії, які лд жайдеарщ у пвмїи гіяйщлмпрі віг вйаплзка абм унмвлмваедлмгм лзк могалу,
пдодг якзт удлроайщлд кіпуд нмпігає
Ддоеавла ілпндкуія ж нзралщ ноауі
(Ддоеноауі). Щд мглзк ваейзвзк
гдоеавлзк могалмк у псдоі жабджндфдлля жакмллмпрі в роугмвзт віглмпзлат є Кмкірдр нм лагйягу жа мтмомлмы ноауі, нігнмоягкмвалзи Міліпрдопрву ноауі і пмуіайщлмї нмйірзкз
Укоаїлз. Діяйщліпрщ кіпудвзт гдоеавлзт агкіліпроауіи ра оаг лаомглзт
гднурарів ракме пноякмвала ла жабджндфдлля жакмллмпрі в роугмвзт
віглмпзлат у кдеат одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз ноауі,
смокувалля номгоакз жатмгів ж нзралщ бджндкз, гігієлз ноауі і взомблзфмгм пдодгмвзца, цм каырщ кіегайуждвд жлафдлля жа уфапры номспні-
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ймк, жгіиплдлля кмлромйы жа гмгдоеалляк лмокарзвлзт акрів ном мтмомлу ноауі, впралмвйдлля квмрз гйя
нозимку ла омбмру кмймгі, ілвайігів
ла нігкмлромйщліи їк рдозрмоії. Взкмлуыфз нмкйагдлі ла лзт сулкуії
галі могалз жабджндфуырщ жакмлліпрщ
у роугмвзт віглмпзлат.
Сйіг вігжлафзрз, цм взжлафдлля
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл
пуррєвм омжхзозймпщ у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу. Так, прарря 18 номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу взжлафає, цм
прмомлакз у роугмвзт ноавмвіглмпзлат є омбмрмгавдущ ра ноауівлзк, а
пуб’єкракз, які кмеурщ боарз уфапрщ
у роугмвзт віглмпзлат, є: номсдпіилі
пнійкз, їт могаліжауії ра мб’єглалля
номспніймк, а ла ймкайщлмку оівлі
(нігнозєкпрвм, упралмва, могаліжауія,
сіжзфла мпмба омбмрмгавдущ) у оажі
вігпурлмпрі ндовзллмї номспнійкмвмї
могаліжауії війщлм мбоалі ноауівлзкакз нодгправлзкз (нодгправлзк);
омбмрмгавдущ (унмвлмваедлі нодгправлзкз (нодгправлзк) омбмрмгавуя), могаліжауії омбмрмгавуів ра їт
мб’єглалля; ілхі пуб’єкрз, взжлафдлі
узк Кмгдкпмк [1]. Такзк фзлмк, жакмлмгавдущ взжлафзвхз ноауівлзка
прмомлмы роугмвмгм гмгмвмоу, лд
вкйыфзв имгм гм пуб’єкрів, які кмеурщ боарз уфапрщ у роугмвзт віглмпзлат. Пмлярря ілхі пуб’єкрз, які
кмеурщ боарз у роугмвзт віглмпзлат
жакмлмгавудк лд взжлафдлм у номдкрі
Тоугмвмгм кмгдкпу, номрд вваеаєкм,
цм в галу кардгмоіы кмела бугд віглдпрз гдоеавлі могалз лагйягу і кмлромйы в псдоі роугмвзт ноавмвіглмпзл.
Сноякмваліпрщ жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат ла
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк
жакмлмгавпрвмк ндодгбафає акрзвлу
уфапрщ пуб’єкрів роугмвзт віглмпзл у
жабджндфдллі одайіжауії впралмвйдлзт
ноавмвзт лмок. Так, кдрмы жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат є првмодлля вжаєкмужгмгедлмпрі лмокарзвлм-ноавмвмї бажз ра ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз. Тмбрм одезк
жакмллмпрі у роугмвмку ноаві ндодг-

бафає жгіиплдлля гіяйщлмпрі пуб’єкрів
роугмвзт ноавмвіглмпзл вігнмвіглм
гм взкмг ра вкажівмк жакмлу. Забджндфзрз ракзи прал ноавмнмоягку кмела жа укмвз дсдкрзвлмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля.
Наявліпрщ вігнмвіглзт ноавмвзт,
могаліжауіилзт ра ілхзт сакрзфлзт
жапмбів є цд мглмы ваейзвмы мжлакмы жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат. Взжлафдлля пзпрдкз жапмбів, жа гмнмкмгмы якзт у
cycнiйщлмку езррі вномвагеуєрщпя,
мтмомляєрщпя і у взнагку нмоухдлля
віглмвйыєрщпя жакмлліпрщ, нмжзрзвлі
мб’єкрзвлі укмвз, цм пнозяырщ нігвзцдллы оівля омжвзрку пупнійщпрва, гмбомбуру лаомгу, а ракме пндуіайщлі ыозгзфлі жапмбз і пнмпмбз,
фдодж які жабджндфуєрщпя одезк жакмллмпрі у коаїлі в ноавмвіи лаууі
взжлафаырщ як гаоалрії жабджндфдлля
жакмллмпрі [2, п. 210]. Так, жа гмнмкмгмы првмодлля пзпрдкз дсдкрзвлзт ноавмвзт жапмбів ра жатмгів у
ноавмвіи, гдкмкоарзфліи гдоеаві
кмела гаоалруварз жабджндфдлля
одезку жакмллмпрі.
Вваеаєкм, цм гм ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт ноавмвіглмпзлат нмроіблм віглмпзрз фіркд водгуйывалля ноавмвзкз
лмокакз галзт ноавмвіглмпзл, а ракме жакмлмгавфд взжлафдлля пзпрдкз
дсдкрзвлзт палкуіи жа нмоухдлля
ноавмвзт лмок в галіи псдоі, яка
мтмомляє ра жатзцає галі віглмпзлз
віг ноавмнмоухдлщ. З нмкіе ілхзт
могаліжауіилзт жапмбів жабджндфдлля
жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат
кмела взмкодкзрз жабджндфдлля
гдоеавлмгм лагйягу ра кмлромйы жа
гмрозкалляк жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат фдодж гіяйщліпрщ пндуіайщлм унмвлмваедлзт ла уд могалів,
жабджндфдлля ноавмвмї номілсмокмвалмпрі пуб’єкрів роугмвзт віглмпзл,
нігвзцдлля оівля їт ноавмпвігмкмпрі,
жабджндфдлля кмейзвмпрі кмкулікауії
кіе номспнійкакз оіжлзт оівлів рмцм.
Ваейзвмы мжлакмы нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат є взжлафдлля имгм проук-
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руоз, яка вкйыфає гаоалрувалля, одайіжауіы, мтмомлу, жатзпр ра віглмвйдлля. Так, взжлафдлі кардгмоії вжаєкмнмв’яжалі кіе пмбмы ра у пвмїи
пукунлмпрі урвмоыырщ ноавмвзи кдталіжк жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат. Помрд нмлярря
кдталіжку жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат нмродбує мпмбйзвмї увагз, цм жукмвйыє гмуійщліпрщ имгм мкодкмгм гмпйігедлля.
Напйігкмк нмоухдлля жакмллмпрі
у роугмвзт віглмпзлат є жапрмпувалля жатмгів гдоеавлмгм нозкупу. Сндузсіка нозкупу як кдрмга пмуіайщлмгм уноавйілля номявйяєрщпя у рмку,
цм ж имгм гмнмкмгмы мбкдеуєрщпя
абм йіквігуєрщпя пвмбмга сулкуімлувалля і омжвзрку мб’єкра уноавйілля
жгіглм ж уійякз уноавйілпщкмї пзпрдкз [3, п. 150]. Так, гдоеавлзи нозкуп
кмед жгіиплыварзпя взкйыфлм анаоармк нубйіфлмї вйагз гдоеавз. Пмгмгеуєкмпя ж гуккмы М. І. Сдйіла,
цмгм взоаедлля фдодж нозкуп вмйі
бійщхмпрі фйдлів пупнійщпрва ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз, мпкійщкз
віл жаплмвалзи ла ноаві, цм взкйыфає пвавіййя ж бмку гдоеавз [4, п. 14].
В. М. Лдбдгєв омжкозває жкіпр жмвліхлщмгм внйзву гдоеавз ла нозкухувалмгм фдодж мбкдедлля кардоіайщлмгм, кмоайщлмгм ра могаліжауіилмгм таоакрдоу [5, п. 46–47]. Так, фдодж
гдоеавлзи
нозкуп
вігбуваєрщпя
внйзв ла нмвдгілку йыгди, жмкодка
уфаплзків роугмвзт віглмпзл, мбкдеуыфз їт ноавмвд пралмвзцд у роугмвмку ноаві.
В ноавмвіи рдмоії проукруоу гдоеавлмгм нозкупу взжлафаырщ фдодж
ракі дйдкдлрз: пуб’єкр нозкупу (гдоеавлзи могал, имгм нмпагмві мпмбз);
жгіиплдлля пакмгм нозкупу, рмбрм
номудп внйзву вйаглмї вмйі; мб’єкр
нозкупмвмгм внйзву, рмбрм мпмба, яка
жажлає внйзву [6, п. 16]. Таку е проукруоу гдоеавлмгм нозкупу кмела
ндодлдпрз в псдоу роугмвзт віглмпзл. Вігнмвіглм пуб’єкрмк роугмноавмвмгм нозкупу взпрунаырщ гдоеавлі могалз в псдоі лагйягу ра кмлромйы роугмвзт віглмпзл, мб’єкрмк –
уфаплзкз роугмвзт віглмпзл, які жа-
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жлаырщ ракмгм вйаглмгм внйзву ра
пак номудп внйзву ла нмоухлзка.
Сйіг жвдолурз увагу, цм роугмноавмвзи нозкуп лд взжлафаєрщпя в
фзллмку жакмлмгавпрві. Помрд, ла
гмкрозлайщлмку оівлі І. М. Вагалмва
ла нігправі алайіжу таоакрдоу роугмвзт ноавмвіглмпзл ра мпмбйзвмпрди
ноавмвмгм нозкупу в имгм жагайщлмку
номяві взгійяє ракі взжлафайщлі озпз
ноавмвмгм нозкупу у роугмвмку ноаві
Укоаїлз: вмйщмвзи ра ілрдйдкруайщлзи таоакрдо, якзи номявйяєрщпя в
упвігмкйдллі ноауівлзкмк жмвліхлщмгм нозкупу ра имгм ужгмгедлля жі
пвмїк вйаплзк ра упвігмкйдллі мпмбмы лапйігків жапрмпувалля жатмгів
нозкупмвмгм таоакрдоу, омжукіллі їт
пупнійщлмї кмозплмпрі ра кдрз; жгіиплдлля имгм у псдоі пупнійщлзт віглмпзл, які водгуйщмвалі ноавмк роугмвмгм ноава; жапрмпувалля ноавмвмгм
нозкупу жгіиплыєрщпя ла нігправат, у
кдеат ра нмоягку, впралмвйдлзт лмокакз ноава у псдоі роугмвзт ноавмвіглмпзл; ноавмвд пралмвзцд жавегз
ілгзвігуайіжмвалд, рмбрм бугщ-якзи
внйзв ряглд як гйя ноауівлзка, рак і
гйя омбмрмгавуя мбкдедлля ноавмвмгм пралмвзца; нмрдлуіилм нозкуп
взлзкає ж кмкдлру нмфарку кмлсйікру кіе ілрдодпакз мпмбз і гдоеавз,
цм номявйяєрщпя у лдвзкмлаллі абм
лдлайделмку взкмлаллі нмкйагдлзт
ла лдї (мпмбу) мбмв’яжків; кдрмы жапрмпувалля нозкупмвзт жатмгів є
нмндодгедлля і жанмбігалля номрзноавлзт гіи у роугмвзт ноавмвіглмпзлат, нмгмйалля їт хкігйзвзт лапйігків, мтмомла пупнійщлзт віглмпзл,
цм взлзкаырщ у псдоі роугмвмгм
ноава, смокуєрщпя жкіулдлля гзпузнйілз ноауі; нозкуп у роугмвмку
ноаві у вужщкмку омжукіллі номявйяєрщпя фдодж жатмгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, жатмгз жатзпру ра жанмбіелі жатмгз. На нігправі лавдгдлзт
мжлак аврмо взжлафає ноавмвзи нозкуп у роугмвмку ноаві (у хзомкмку
омжукіллі) як жаплмвалзи ла лмокі
роугмвмгм ноава ноавмвзи внйзв ла
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл, цм
мбкдеує їт ноавмвд пралмвзцд хйятмк нмжбавйдлля мкодкзт ноав фз
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нмкйагалляк ла лзт гмгаркмвзт
мбмв’яжків ж кдрмы мтмомлз ноавмнмоягку у псдоі роугмвзт ноавмвіглмпзл [7]. Поавмвзи нозкуп як лапйігмк нмоухдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат взжлафаєрщпя лмокакз жакмлу ра одайіжмвуєрщпя фдодж
ноякзи внйзв ла нмоухлзка хйятмк
мбкдедлля имгм ноавмвмгм пралмвзца. Мдрмы жапрмпувалля ракмгм ноавмвмгм внйзву є жабджндфдлля мтмомлз ра жатзпру жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат.
Пмояг іж жапрмпувалляк роугмноавмгм нозкупу жа нмоухдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат, пдодг мжлак жабджндфдлля жакмллмпрі
кмела взгійзрз впралмвйдлля кмкнйдкплмї пзпрдкз ноавмвзт палкуіи,
пноякмвалзт ла жабджндфдлля жакмллмпрі. Так, палкуії жа пвмєы ноавмвмы
нозомгмы є лдгарзвлзкз лапйігкакз
жа вфзлдлі ноавмнмоухдлля, а віграк
бдж лзт жакмлліпрщ лд кмед жабджндфуварзпя у нмвліи кіоі.
Взгійяыфз палкуії пдодг ілхзт
жатмгів нозкупу, Т. М. Лделєва взжлафає ракі їт пндузсіфлі озпз: каырщ
ла кдрі нмкаоалля ноавмнмоухлзка,
имгм взтмвалля, жагайщлу і нозварлу
нодвдлуіы, а в мкодкзт взнагкат –
віглмвйдлля нмоухдлзт ноав; нігправмы їт жапрмпувалля є ноавмнмоухдлля; їк нозракаллзи таоакрдо мбряедлля, цм взявйяєрщпя в нмкйагдллі ла нмоухлзка гмгаркмвзт
мбмв’яжків, нмжбавйдллі ноав, ілхмку
воаедллі ноавмвмгм пралмвзца; є
взоажмк нубйіфлмгм мпугу гіялщ, цм
прайз нігправмы їт жапрмпувалля; їт
ноавмва гія пноякмвала ндодгупік ла
ноавмнмоухлзка; їт жапрмпувалля
кмед ряглурз жа пмбмы взлзклдлля
пралу нмкаоалмпрі; в роугмвмку ноаві
палкуії жгдбійщхмгм каырщ улівдопайщлзи таоакрдо (вігпурля фірка кмодйяуія «нігправа жапрмпувалля – палкуія») [8]. З лавдгдлмгм взнйзває, цм
палкуіякз у роугмвмку ноаві є нозкупмві жатмгз ноавмвмгм таоакрдоу
взжлафдлі фзллзк жакмлмгавпрвмк,
які жапрмпмвуырщпя гм нмоухлзка
лмок роугмвмгм ноава як лапйігмк
имгм номрзноавлмї нмвдгілкз хйятмк

нмжбавйдлля имгм ндвлзт каилмвзт
фз мпмбзпрзт бйаг.
Салкуії гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі взжлафаырщпя взкйыфлм
Кмгдкпмк жакмлів ном ноауы ра жапрмпмвуырщпя гм ноауівлзків, рмгі як
палкуії кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі
впралмвйдлі лмокакз агкіліпроарзвлмгм ра козкілайщлмгм ноава і прмпуырщпя мбмт прмоіл роугмвзт ноавмвіглмпзл.
Срарря 265 Кмгдкпу жакмлів ном
ноауы, взжлафаыфз вігнмвігайщліпрщ
жа нмоухдлля жакмлмгавпрва ном
ноауы, впралмвйыє омжкіоз хроаслзт палкуіи гйя омбмрмгавуів жа ндодгбафдлі в ліи ноавмнмоухдлля [9].
Помдкрмк Тоугмвмгм Кмгдкпу Укоаїлз ндодгбафдлм вігнмвігайщліпрщ прмоіл роугмвзт віглмпзл в мкодкіи
клзжі 8 галмгм кмгдкпу. Так, гала
клзга пкйагаєрщпя ж гвмт гйав, якзкз
омжкдемвуєрщпя
вігнмвігайщліпрщ
ноауівлзків ра омбмрмгавуів. В гйаві
1клзгз 8 галмгм кмгдкпу взжлафаєрщпя вігнмвігайщліпрщ ноауівлзків, жмкодка вмла нмгійяєрщпя ла гзпузнйілаолу ра кардоіайщлу. Такме, жакмлмгавдущ взжлафає нмлярря роугмвмї
гзпузнйілз ра гзпузнйілаолмгм номпрунку гйя дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм
одгуйывалля галзт ноавмвіглмпзл,
смокуйыє нігправз ра укмвз нозряглдлля ноауівлзка гм гзпузнйілаолмї
вігнмвігайщлмпрі, взжлафає ндодйік
гзпузнйілаолзт пряглдлщ, які жапрмпмвуырщпя гм ноауівлзків жа вфзлдлля лзкз гзпузнйілаолзт номпрунків,
жмкодка ракзкз є жауваедлля, гмгала
і жвійщлдлля. Взжлафзв жакмлмгавдущ
у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу і нмоягмк жапрмпувалля ракзт пряглдлщ ра
могалз, які їт жапрмпмвуырщ. Пмояг іж
гзпузнйілаолзкз палкуіякз гйя
ноауівлзків, номдкр Тоугмвмгм кмгдкпу ндодгбафає кардоіайщлі, взжлафаыфз нігправз ра нмоягмк їт жапрмпувалля, омжкіоз. Помдкр Тоугмвмгм
кмгдкпу ндодгбафає ракме, ж-нмкіе
ілхмгм, укйагдлля нзпщкмвмгм гмгмвмоу ном нмвлу кардоіайщлу вігнмвігайщліпрщ. Такме, мпмбйзвзк взгмк
палкуіи у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу
взжлафдлм кмйдкрзвлу кардоіайщлу
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вігнмвігайщліпрщ. В гйаві 2 клзгз 8
номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз
взжлафдлм нігправз ра укмвз вігнмвігайщлмпрі омбмрмгавуів. Змкодка,
кмгдкп взжлафає, цм омбмрмгавдущ,
нмпагмві мпмбз омбмрмгавуя – ыозгзфлмї мпмбз, взллі у нмоухдллі
лмок роугмвмгм жакмлмгавпрва, лдвзкмлаллі укмв кмйдкрзвлзт гмгмвмоів
і кмйдкрзвлзт угмг, нозрягуєрщпя гм
гзпузнйілаолмї, кардоіайщлмї, агкіліпроарзвлмї фз козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жгіглм іж жакмлмк. Далзк
номдкрмк взжлафдлм нігправз гйя
жапрмпувалля гм омбмрмгавуя хроаслзт палкуіи ра їт омжкіоз, а ракме
кардоіайщлу вігнмвігайщліпрщ омбмрмгавуя жа хкмгу, жанмгіялу каилу
ноауівлзка, лдвзкмлалля мбмв’яжків
цмгм лагалля ноауівлзкмві кардоіайщлзт бйаг і нмпйуг ра в ілхзт взнагкат, впралмвйдлзт узк Кмгдкпмк,
жакмлмк абм роугмвзк гмгмвмомк.
Окодка прарря номдкру взжлафає вігнмвігайщліпрщ омбмрмгавуя жа жанмгіялля кмоайщлмї хкмгз, вігнмвіглм гм
узвійщлмгм жакмлмгавпрва. Вваеаєкм,
цм рака взжлафдліпрщ ноавмвзт палкуіи у роугмвмку ноаві бджжандодфлм
пнозярзкд жабджндфдллы жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат.
Такме, палкуії жа нмоухдлля взкмг жакмлмгавпрва ном ноауы ра ном
мтмомлу ноауі взжлафдлі у праррі 41
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля. Змкодка гала прарря ндодгбафає агкіліпроарзвлі палкуії
жа лапрунлі ноавмнмоухдлля: нмоухдлля впралмвйдлзт рдокілів взнйарз ндлпіи, прзндлгіи, жаомбірлмї нйарз, взнйара їт лд в нмвлмку мбпяжі,
рдокілу лагалля нмпагмвзкз мпмбакз
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи
лджайделм віг смокз вйаплмпрі ра
сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозєкуякз
ноауівлзкак, у рмку фзпйі кмйзхлік,
ла їтлы взкмгу гмкукдлрів прмпмвлм
їт роугмвмї гіяйщлмпрі ла галмку нігнозєкпрві, в упралмві, могаліжауії фз у
сіжзфлмї мпмбз - нігнозєкуя, лдмбтіглзт гйя нозжлафдлля ндлпії (ном
прае, жаомбірлу нйару рмцм), взжлафдлмгм Закмлмк Укоаїлз «Пом жвдолдлля гомкагял», абм лагалля жажла-
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фдлзт гмкукдлрів, цм кіпрярщ лдгмпрмвіолі галі, нмоухдлля рдокілу
номвдгдлля ардпрауії омбмфзт кіпущ
жа укмвакз ноауі ра нмоягку її номвдгдлля, а ракме ілхі нмоухдлля
взкмг жакмлмгавпрва ном ноауы, сакрзфлзи гмнупк ноауівлзка гм омбмрз
бдж мсмокйдлля роугмвмгм гмгмвмоу
(кмлроакру), гмнупк гм омбмрз ілмждкуя абм мпмбз бдж гомкагялпрва ра
мпіб, прмпмвлм якзт нозилярм оіхдлля ном мсмокйдлля гмкукдлрів гйя
взоіхдлля нзралля цмгм лагалля
прарупу біедлуя, ла укмват роугмвмгм
гмгмвмоу (кмлроакру) бдж гмжвмйу ла
жапрмпувалля ноауі ілмждкуя абм мпмбз бдж гомкагялпрва, нмоухдлля
впралмвйдлмгм нмоягку нмвігмкйдлля
(лагалля ілсмокауії) удлроайщлмку
могалу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує
гдоеавлу нмйірзку у псдоі мтмомлз
ноауі, ном лдцаплзи взнагмк ла взомблзурві, нмоухдлля впралмвйдлзт
жакмлмк гаоалріи ра нійщг ноауівлзкак, які жайуфаырщпя гм взкмлалля
мбмв’яжків, ндодгбафдлзт жакмлакз
Укоаїлз «Пом віипщкмвзи мбмв’яжмк і
віипщкмву пйуебу», «Пом айщрдоларзвлу (лдвіипщкмву) пйуебу», «Пом
кмбійіжауіилу ніггмрмвку ра кмбійіжауіы». Срарря 41.1 галмгм кмгдкпу взжлафає хроаслі палкуії жа утзйдлля
мпіб, які нодгправйяырщ вйаплзків абм
унмвлмваедлі лзкз могалз фз номспнійкз абм ілхі унмвлмваедлі роугмвзк кмйдкрзвмк могалз, нодгправлзків роугмвзт кмйдкрзвів віг уфапрі в
ндодгмвмоат цмгм укйагдлля, жкілз
фз гмнмвлдлля кмйдкрзвлмгм гмгмвмоу, угмгз, укзплд нмоухдлля впралмвйдлмгм жакмлмгавпрвмк промку нмфарку ндодгмвмоів абм лджабджндфдлля
омбмрз кмкіпіи ж нодгправлзків прмоіл фз нозкзолзт кмкіпіи у взжлафдлзи прмомлакз ндодгмвмоів промк. А
Сраррі 41-2 ра 41-3 взжлафаырщ
хроаслі палкуії жа нмоухдлля фз
лдвзкмлалля кмйдкрзвлмгм гмгмвмоу,
угмгз ра лдлагалля ілсмокауії гйя
вдгдлля кмйдкрзвлзт ндодгмвмоів і
жгіиплдлля кмлромйы жа взкмлалляк
кмйдкрзвлзт гмгмвмоів, угмг [10].
Взжлафдлі палкуії жа нмоухдлля роугмвмгм ноава і Козкілайщлзк кмгдк-

Поняття та ознаки забезпечення законності у трудових відносинах
пмк Укоаїлз, жмкодка, прарря 172
Козкілайщлмгм кмгдкпу взжлафає палкуії жа гоубд нмоухдлля жакмлмгавпрва ном ноауы, а в праррі 173 Козкілайщлмгм кмгдкпу взжлафдлм жатмгз
ноавмвмгм нозкупу жа гоубд нмоухдлля угмгз ном ноауы. Такме, гм
козкілайщлм каоалзт гіялщ, жа які
козкілайщлзк кмгдкпмк взжлафдлм
палкуії віглдпдлм нозкухувалля гм
уфапрі у проаику абм ндодхкмгеалля
уфапрі у проаику ра лдвзнйара жаомбірлмї нйарз, прзндлгії, ндлпії фз ілхзт
упралмвйдлзт жакмлмк взнйар (праррі
174-175
Козкілайщлмгм
кмгдкпу
Укоаїлз) [11]. Сйіг вігжлафзрз, цм
взцдлавдгдлі ноавмві лмокз нмкйзкалі жабджндфуварз жакмлліпрщ у роугмвзт віглмпзлат, хйятмк взжлафдлля кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа її
нмоухдлля.

Такзк фзлмк, впралмвйдлі мжлакз
галмгм ноавмвмгм нмлярря взжлафаырщ жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат як гіяйщліпрщ
пуб’єкрів роугмвмгм ноава, гм якзт
номдкрмк Тоугмвмгм кмгдкпу віглдпдлм і гдоеавлі могалз, пноякмвалу ла
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк
жакмлмгавпрвмк фдодж ноавмві, могаліжауіилі ра ілхі сакрзфлі жапмбз, які
мтмомляырщпя лмокакз гдоеавлмгм
нозкупу. Ндгмпрарлє ноавмвд одгуйывалля галзт ноавмвіглмпзл првмоыє ндодхкмгз гйя дсдкрзвлмгм жабджндфдлля у лзт жакмллмпрі, цм вігнмвіглм нмпйабйыє жагайщлзи одезк
жакмллмпрі в ноавмвіи гдоеаві.
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Дахуріл І. В. Пмлярря ра мжлакз жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпз-

У праррі взжлафдлм нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат. Рмжкозрм мжлакз жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат.
Кйюфмві пймва: жабджндфдлля, жакмлліпрщ, роугмві віглмпзлз, ноауя, ноауівлзк.
Дахурзл И. В. Пмлярзд з нозжлакз мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвыт мрлмхдлзят
В прарщд мнодгдйдлм нмлярзд мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвшт мрлмхдлзят.
Рапкошрм нозжлакз мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвшт мрлмхдлзят.
Кйюфдвыд пймва: мбдпндфдлзд, жакмллмпрщ, роугмвшд мрлмхдлзя, роуг, оабмрлзк.
Dashutin I. Concepts and signs of ensuring legality in labor relations
In the article defined the concept of ensuring legality in labor relations. The signs of
ensuring legality in labor relations are revealed.
Key words: security, legality, labor relations, labor, employee.
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