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Ілрдодп гм пугмвмї ноакрзкз цм-
гм гмрозкалля роугмвзт ноав кмела 
нмв’яжуварз іж нмфаркмк взлзклдлля 
ноавмвзт віглмпзл кіе ноауівлзкмк 
ра омбмрмгавудк. В Укоаїлі пугмва 
ноакрзка в мжлафдліи псдоі жавегз 
взпвірйывайапя у ноауят акагдкіфлзт 
ыозпрів ра ыозпрів-ноакрзків. Нау-
кмвуі лд йзхд взпвірйыырщ мкодкі 
апндкрз пугмвмї ноакрзкз цмгм гм-
розкалля роугмвзт ноав айд и ніг-
гаырщ її козрзуі у оажі кмйз в ліи 
кіпрярщпя нмкзйкз ноавмвмгм таоак-
рдоу, лд віолм жапрмпмвуырщпя лмокз 
роугмвмгм жакмлмгавпрва.  

Опраллік фапмк пугакз нозилярм 
лзжку оіхдлщ, нмпралмв, цм прмпу-
ырщпя пноав ном гмрозкалля роугм-
взт ноав ноауівлзків. Ддякі ж лзт 
нігрвдогеуырщ нігтмгз, цм пкйайзпя 
оаліхд у лаукмвіи гмкрозлі ра пугм-
віи ноакрзуі, ілхі пвігфарщ ном жкілу 
вдкрмоу пугмвмї ноакрзкз у омжгйя-
гувалзт пноават. Сдодг пугмвмї ноак-
рзкз жупроіфаырщпя ракме и оіхдлля 
в якзт рйукафзрщпя, жапрмпмвуєрщпя 
роугмвд жакмлмгавпрвм взтмгяфз іж 
лмвзт нмгйягів цмгм жатзпру роугм-
взт ноав.  

Сакд рмку, вкажалзи прал лаяв-
лзт номбйдк роугм-ноавмвмгм таоак-
рдоу є нмруелзк нмхрмвтмк гйя 
жгіиплдлля лаукмвмї омжвігкз у жага-
лмку ноавмвмку вдкрмоі.  

Мдрмы уієї омбмрз є алайіж пугм-
вмї ноакрзкз у пноават ном гмроз-
калля роугмвзт ноав ноауівлзків ра 
взявйдлля пралу гмрозкалля мжлафд-
лзт ноав в Укоаїлі.  

Наявлзи нйапр пугмвмї ноакрзкз 
цмгм гмрозкалля роугмвзт ноав  
нмв’яжалзи у ндоху фдогу іж фзпйдл-
лзкз нмоухдллякз пуб’єкрзвлзт 
роугмвзт ноав ноауівлзків. Згіглм ж 
галзкз, лавдгдлзкз в Рдкмкдлгауіят 
наойакдлрпщкзт пйуталщ ном прал 
гмрозкалля кмлпрзрууіилзт гаоалріи 
роугмвзт ноав жа 2008 оік, жажлафа-
єрщпя, цм алайіж оджуйщрарів ндодві-
омк, жгіиплдлзт номрягмк 2008 о. 
гдоеавлзкз могалакз і номспнійкм-
взкз могаліжауіякз, пвігфзрщ ном рд, 
цм каиед 90% ндодвіодлзт омбмрм-
гавуів лд гмрозкуырщпя взкмг роу-
гмвмгм жакмлмгавпрва. Наифапріхд 
нмоухуырщпя лмокз цмгм: (а) мнйарз 
ноауі – 95506 нмоухдлщ абм 60,2% 
віг жагайщлмї кійщкмпрі взявйдлзт 
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нмоухдлщ; (б) омбмфмгм фапу и фапу 
вігнмфзлку – 26620 нмоухдлщ, цм пра-
лмвзрщ каиед 16,7% взявйдлзт нмоу-
хдлщ; (в) роугмвзт гмгмвмоів – 13099 
нмоухдлщ, абм 8,2% взявйдлзт нмоу-
хдлщ; (г) ноавзй вдгдлля роугмвзт 
клземк – 9635 нмоухдлщ; (г) укйа-
галля и взкмлалля кмйдкрзвлзт гмгм-
вмоів – 4854 нмоухдлля; (д) роугмвмї 
гзпузнйілз – 4184 нмоухдлля [1].  

Сщмгмглі в пзйу лзжкз 
мб’єкрзвлзт ра пуб’єкрзвлзт нозфзл 
(розвайіпрщ номудпу омжгйягу пноавз, 
жймвезвалля номудпуайщлзкз ноа-
вакз, лддсдкрзвліпрщ взкмлалля оі-
хдлля пугу рмцм) ноауівлзкз лд 
фапрм жвдораырщпя в лауімлайщлі пугз 
жа жатзпрмк пвмгм роугмвмгм ноава. 
Срарзпрзфлі галі ном вігноавйдлля 
ноавмпуггя кіпудвзкз жагайщлзкз 
пугакз Сукпщкмї мбйапрі пвігфарщ, цм 
номрягмк 2012 о. у номвагедллі узт 
пугів ндодбувайм 18663 пноавз нмжм-
влмгм номвагедлля (у 2011 о. – 
21171), ж якзт – пнмоз, цм взлзка-
ырщ іж роугмвзт ноавмвіглмпзл – 746, 
цм пралмвзрщ йзхд 4% віг жагайщлмгм 
мбпягу пноав) [2]. Зваеаыфз ла лап-
йігкз гймбайщлмї дкмлмкіфлмї козжз 
кмела жомбзрз взплмвмк, цм капмві 
нмоухдлля роугмвзт ноав мпраллік 
фапмк праырщ цд взоажліхзкз. На-
нозкйаг, в «Алайіжі пралу жгіиплдлля 
ноавмпуггя Луущкмгм кіпщкоаимллмгм 
пугу жа ндохд нівоіффя 2012 омку в 
нмоівляллі ж ндохзк нівоіффяк 2011 
омку» жажлафаєрщпя, цм у 2012 о. жкд-
лхзйапщ кійщкіпрщ нмжмвів, цм взлз-
каырщ ж роугмвзт ноавмвіглмпзл (нд-
охд нівоіффя 2012 о. – 52 пноавз; 
ндохд нівоіффя 2011 о. – 51 пноава 
(тмфа жа ілхзкз галзкз – 61[3]). У 
пвмы фдогу, у прарзпрзфлзт галзт 
Пмйравпщкмгм оаимллмгм пугу Пмйра-
впщкмї мбйапрі жа 2012 о. пнмоз, цм 
взлзкаырщ іж роугмвзт ноавмвіглм-
пзл, віглдпдлі гм «лаибійщх акруайщ-
лзт у 2012 о.», тмфа жа вдпщ оік ракзт 
буйм омжгйялурм у 43 пноават, цм 
пралмвзрщ йзхд 3,06% віг жагайщлмї 
кійщкмпрі омжгйялурзт пноав [4].  

Ваорм жвдолурз ракме увагу ла 
рд, цм жатзпрзрз вйаплі, гаоалрмвалі 
Кмлпрзрууієы роугмві ноава ноауів-

лзк кмед і хйятмк мпкаоедлля оі-
хдлля пугу в пугат взцзт ілпралуіи 
(в нмоягку андйяуії фз капауії). 
Позкіомк, взтмгяфз ж алайіжу прарз-
прзфлзт галзт ном омбмру кіпудвзт 
пугів ра андйяуіилмгм пугу Чдолігів-
пщкмї мбйапрі ж омжгйягу узвійщлзт 
пноав у 2012 омуі кмела жомбзрз 
взплмвмк, цм в андйяуіилмку нмояг-
ку гм пугу у 2012 о. жвдолуймпя 158 
ноауівлзків-андйялрів і жа оджуйщра-
ракз ндодгйягу пугмк буйм пкапмвалм 
37 оіхдлщ, цм пралмвзрщ 23,4 % (у 
2011 о. ракзи мбпяг пкапмвалзт пноав 
був ла 5,8% взцзк нмоівлялм ж 
2012 о.) [5]. 

Щм е гм кіелаомглзт ілпрзрууіи, 
рм є пдлп вігкірзрз, цм ж смокайщлмї 
рмфкз жмоу кмлпрзрууіилі ноава вмлз 
лд мтмомляырщ і лд жатзцаырщ, мпкі-
йщкз гія укоаїлпщкмї Кмлпрзрууії нм-
хзоыєрщпя йзхд ла рдозрмоіы Укоаї-
лз, а гаоалрії взкмлалля и жатзпру 
жакоінйдлзт у ліи ноав ра пвмбмг нмк-
йагаырщпя ла вігнмвіглі лауімлайщлі 
могалз вйагз ра їт нмпагмвзт мпіб. 
Поз ущмку, жваеаыфз ла рд, цм лауі-
млайщлзи Оплмвлзи Закмл пкйагавпя 
і нозикавпя ніг внйзвмк сулгакдл-
райщлзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів 
(гм одфі, їт мплмвлі нмймедлля вігрвм-
оыырщпя в рдкпрі Кмлпрзрууії), мпмба, 
фзї гаоалрмвалі Кмлпрзрууієы роугмві 
ноава буйм нмоухдлм, а лауімлайщлі 
пнмпмбз жатзпру узт ноав буйз взфд-
оналі, наоайдйі узт кмлпрзрууіилзт 
ноав кмела жлаирз в кіелаомглзт 
акрат. Згдбійщхмгм мкодкі мплмвлі 
ноава гаоалруырщпя гдкійщкмка акра-
кз, цм гмжмйяє ноауівлзкмві-едорві 
мбзоарз, гм якмї кіелаомглмї ілпрзру-
уії имку жвдолурзпя жа жатзпрмк. Та-
кзк фзлмк, гомкагялзл Укоаїлз, км-
ед жвдолурзпя жа жатзпрмк пвмїт мп-
лмвмнмймелзт роугмвзт ноав (бійщ-
хіпрщ ж якзт вігмбоаедла в Кмлпрзру-
уії Укоаїлз) гм вігнмвіглзт кіелаом-
глзт ілпрзрууіи. Позфмку кіелаомглі 
акрз, ла нігправі якзт првмодлі жгагалі 
ілпрзрууії, ноякм одгйакдлруырщ нод-
вдлрзвлу мтмомлу абм жатзпр рмгм фз 
ілхмгм роугмвмгм ноава.  

Пмояг іж узк, жваеаыфз ла кмл-
рдлр-алайіж взкйагдлмї в кдодеі Іл-
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рдолдр прарзпрзфлмї ілсмокауії, цм 
жмпдодгедла ла мсіуіилмку вдб-паирі 
Ддоеавлмї пугмвмї агкіліпроауії 
Укоаїлз (www.court.gov.ua), лд взга-
єрщпя кмейзвзк у номудпі лахмгм 
гмпйігедлля вігнмвіпрз ла жанзралля, 
якзи вігпмрмк пкйагає омжгйяг пуга-
кз пноав ж нозвмгу нмоухдлщ роугм-
взт ноав ноауівлзків, мпкійщкз пуга-
кз ракд омжкдеувалля лд номвагзрщ-
пя. Щм, жвзфаилм, кмела віглдпрз гм 
лдгмйіків кдталіжку жабджндфдлля 
роугмвзт ноав і пвмбмг. Вваеаєкм, 
цм алайіжу (в рмку фзпйі і прарзпрзф-
лмку) мбмв’яжкмвм кає жажларз прал 
гмрозкалля роугмвзт ноав ра пвмбмг 
йыгзлз і гомкагялзла, мпкійщкз уди 
номудп пйуезрщ йаккупмвзк наніо-
удк, цм пвігфзрщ ном гієвіпрщ ра дсд-
крзвліпрщ одайіжауії нмймедлщ жакм-
лмгавпрва ном ноауы в гдоеаві. Ор-
ед, пномбуєкм жомбзрз мгйяг пугмвмї 
ноакрзкз жа мб’єкрмк жатзпру – роу-
гмвзт ноав ноауівлзків. 

Наинмхзодліхзк нмоухдлляк 
ноава ла ноауы є лдмбґоулрмвала 
вігкмва у нозиляррі ноауівлзка ла 
омбмру, а ракме бугщ-якд мбкдедлля 
ноав фз впралмвйдлля ндодваг ноз 
укйагдллі, жкілі фз нознзлдллі роу-
гмвмгм гмгмвмоу жайделм віг нмтм-
гедлля мпмбз, пмуіайщлмгм и каилм-
вмгм пралу, оапмвмї и лауімлайщлмї 
лайделмпрі, прарі, кмвз, нмйірзфлзт 
нмгйягів, одйігіилзт ндодкмлалщ, 
фйдлпрва у номспнійуі фз ілхмку 
мб'єглаллі гомкагял, омгу и таоакрд-
оу жалярщ, кіпуя номезвалля, цм 
ноякм пундодфзрщ і Кмлпрзрууії, і 
пр. 22 КЗнП Укоаїлз [6]. Поз ущмку 
ноауівлзкмві ндодг нмгафды в пуг 
нмжмвлмї жаявз ж нозвмгу ракмгм нм-
оухдлля лайдезрщ нмндодглщм ном-
алайіжуварз жажлафдлі гії омбмрмгавуя 
и жіправзрз ж лапрунлзкз взкйыфдл-
лякз іж ущмгм жагайщлмгм ноавзйа: а) 
вігпурліпрщ у омбмрмгавуя вакалрлзт 
кіпущ; б) лдгмпрарліпрщ абм боак ла-
йделмї квайісікауії (у ноауівлзка, 
якзи лаикаєрщпя ла омбмру); в) мб-
кдедлля, впралмвйдлі жакмлмгавпр-
вмк цмгм нозимку ла омбмру мкод-
кзт кардгмоіи ноауівлзків (їт вік, 
прал жгмомв'я, ваекі фз хкігйзві 

укмвз ноауі (цмгм лднмвлмйірліт і 
еілмк), жабмомла в пугмвмку нмоягку 
мбіикарз ндвлі нмпагз, омбмра бйзжщ-
кзт омгзфів (пр. 251 КЗнП Укоаїлз), 
гомкагялпрвм (ла мкодкі нмпагз км-
еурщ нозикарзпя рійщкз гомкагялз 
Укоаїлз) ра іл. [7]. За взляркмк 
мкодпйдлзт взнагків вігкмву у ноз-
иляррі ла омбмру ноауівлзка пйіг 
квайісікуварз як нмоухдлля ноава 
ла ноауы.  

Окоік ущмгм, нмоухдллякз роу-
гмвзт ноав ноауівлзка, цм кмеурщ 
бурз нігправакз гйя жвдолдлля гм 
пугу, є:  

– лдпрвмодлля гдоеавмы укмв 
гйя нмвлмгм жгіиплдлля гйя ноауів-
лзка ноава ла ноауы, гаоалріи цмгм 
оівлзт кмейзвмпрди у взбмоі номсд-
пії и омгу роугмвмї гіяйщлмпрі, лд-
жгіиплдлля номгоакз номсдпіилм-
рдтліфлмгм лавфалля, ніггмрмвкз и 
ндодніггмрмвкз кагоів вігнмвіглм гм 
пупнійщлзт нмродб (як ноавзйм, пноа-
вз жа нмжмвакз цмгм ракзт нмоухдлщ 
взоіхуырщпя пугакз лд ла кмозпрщ 
ноауівлзків (Дзв., лано. [8, 9, 10]);  

– нозкухувалля гдоеавмы абм 
мкодкзк її могалмк вйагз ноауівлзка 
гм ноауі впундодф війщлмку вмйдвз-
явйдллы мпраллщмгм бдж уоатувалля 
впралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк взляр-
ків;  

– лджабджндфдлля лайделзт, бдж-
ндфлзт і жгмомвзт укмв ноауі (жаува-
езкм, цм ноауівлзкз жвдораырщпя ж 
нмжмвлзкз жаявакз гм пугу ла уіи 
нігправі в мплмвлмку ніпйя рмгм, як 
жажлаырщ хкмгз ла омбмфмку кіпуі ж 
укажалзт нозфзл [11] абм мрозкаырщ 
ухкмгедлля, фдодж які взжлаырщпя в 
нмгайщхмку ілвайігакз [12, 13]; абм е 
жвдораырщпя гм пугу бйзжщкі омгзфі 
нмрдонійзт, які фдодж нмоухдлля їт 
роугмвзт ноав омбмрмгавудк жагзлуйз 
ла омбмфмку кіпуі фз мрозкайз роав-
кз, в оджуйщрарі якзт жагзлуйз [14]);  

– взнйара жаомбірлмї нйарз, лзе-
фмї віг взжлафдлмї жакмлмгавпрвмк (жа 
лаявлмпрі мбґоулрмвалзт гмкажів, 
пугз, як ноавзйм, фапркмвм фз в нмв-
лмку мбпяжі жагмвмйщляырщ взкмгз 
нмжзвафа ла нігправі ракмгм нмоу-
хдлля [15]);  
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– лдпвмєфаплд мгдоеалля мнйарз 
ноауі; 

– взкмозпралля ноауі мпіб еілм-
фмї праррі абм лднмвлмйірліт ла лдбд-
жндфлзт гйя їт жгмомв’я омбмрат. 

Сйіг кмлпраруварз, цм нмоухдл-
ля ноава ла ноауы кає капмвзи таоа-
крдо, агед сігуоує у 67727 оіхдллят 
пугу, цм жлаигдлі жа нмхукмвзк жа-
нзрмк «нмоухдлля ноава ла ноауы» 
(у кардгмоії «узвійщлі пноавз») ла 
мсіуіилмку вдб-паирі Єгзлмгм гдо-
еавлмгм одєпроу пугмвзт оіхдлщ пра-
лмк ла 23 вдодпля 2015 о [16]. Алайі-
жуыфз вкажалі оіхдлля нм омкат км-
ела кмлпраруварз, цм у 2010 ракзт 
оіхдлщ пугу лайіфуваймпя 1589, у 
2013 омуі їт вед лайіфуваймпя 16724, 
а в 2014 омуі алайіжмвалзт оіхдлщ 
пугу буйм вед 17767. Як жомжукійм іж 
кмлрдлр-алайіжу нмоухдлля ноава ла 
ноауы кає гзлакіку у бік жомпралля. 

Нд кмела лд жвдолурз увагу и ла 
рд, цм ноавм ла жаомбірлу нйару є 
нодгкдрмк фзпйдллзт роугмвзт пнм-
оів у пугат Укоаїлз. Пмоухдлля ноа-
ва ла жаомбірлу нйару є лаибійщх 
нмхзодлмы нігправмы гйя жвдолдлля 
ноауівлзків гм пугу ж мгйягу ла ала-
йіж оіхдлщ пугу ж 2001 о. гм 2015 о. у 
кардгмоії «узвійщлі пноавз». За нм-
хукмвзк жанзрмк «нмоухдлля ноава 
ла жаомбірлу нйару» (у кардгмоії «уз-
війщлі пноавз») ла мсіуіилмку вдб-
паирі Єгзлмгм гдоеавлмгм одєпроу 
пугмвзт оіхдлщ 23 вдодпля 2015 о. 
жлаигдлм 74199 оіхдлщ пугів [17]. У 
2014 омуі жгіглм жі прарзпрзфлзкз 
галзкз ДСА, цм мноаущмвалі Вдотм-
влзк Сугмк Укоаїлз ла взкмгу ном 
пряглдлля лаоатмвалмї, айд лдвзнйа-
фдлмї ноауівлзкак пукз жаомбірлмї 
нйарз, буйм взгалм 16,2 рзп. [26,9 рзп.] 

пугмвзт лакажів (їт фапрка віг кійщкм-
прі взгалзт жкдлхзйапщ і пралмвзйа 
8 % [9,2 %]); в уіймку, жагмвмйдлм 
взкмгз ном пряглдлля лаоатмвалмї 
жаомбірлмї нйарз в пукі 126 кйл 
322 рзп. гол [18]. Пмоухдлля ноава 
ла жаомбірлу нйару нігрвдогеуырщ 
прарзпрзфлі галі гіяйщлмпрі кіпудвзт 
жагайщлзт пугів. Позкіомк галі кіп-
удвзт жагайщлзт пугів Сукпщкмї мб-
йапрі пвігфарщ, цм жа 2012 о. пугакз 
взгалм 26573 взкмлавфзт гмкукдлрів 
ла пуку 91605722 гол, ж лзт – 935 ла 
пуку 6148251 гол. жа оіхдллякз цм-
гм роугмвзт пнмоів [2].  

Пігпукувавхз взкйагдлд, кмед-
км кмлпраруварз, цм кдра омбмрз 
гмпяглура, агед жгіиплдлм алайіж пу-
гмвмї ноакрзкз у пноават ном гмроз-
калля роугмвзт ноав ноауівлзків ра 
взявйдлм прал гмрозкалля мжлафдлзт 
ноав в Укоаїлі. Такме аврмо ноз-
ихмв гм лапрунлзт взплмвків. Пм-
ндохд, роугмві ноава ноауівлзків 
ндокалдлрлм є мб’єкрмк пугмвмгм 
жатзпру в Укоаїлі. Пм-гоугд, алайіж 
пугмвзт пноав пвігфзрщ ном лджагмві-
йщлзи прал гмрозкалля омбмрмгав-
уякз в Укоаїлі омжгйягувалзт ноав 
ноауівлзків ра цмоіфлд жбійщхдлля 
фзпйа ракзт пноав. Опщ фмку в укм-
ват одсмокувалля роугм-ноавмвмгм 
нмйя впд бійщхмї акруайщлмпрі лабу-
ває омжомбйдлля и угмпкмлайдлля 
дсдкрзвлмгм ноавмвмгм кдталіжку 
жатзпру и нодвдлрзвлмї мтмомлз роу-
гмвзт ноав ноауівлзків іж 
мбмв’яжкмвзк воатувалляк ужагайщ-
лдлмї ра пзпрдкарзжмвалмї пугмвмї 
ноакрзкз у уіи псдоі. Пм-родрє, вз-
явйдлм лаинмхзодліхі нмоухдлля 
роугмвзт ноав ноауівлзків. 
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Ваведлфук С. Я. Дмрозкалля роугмвзт ноав ноауівлзків: дймквдлуія пугмвмї 
ноакрзкз Укоаїлз 

Дала прарря нозпвяфдла алайіжу пугмвмї ноакрзкз Укоаїлз у пноават ном гмроз-
калля роугмвзт ноав ноауівлзків. Окодка увага нозгійяєрщпя алайіжу пралу гмроз-
калля омбмрмгавуякз в Укоаїлі омжгйягувалзт ноав ноауівлзків ра взявйдллы мплм-
влзт нмоухдлщ омбмрмгавуякз роугмвзт ноав. 
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Кйыфмві пймва: гмрозкалля роугмвзт ноав, жатзпр роугмвзт ноав, мтмомла роу-
гмвзт ноав, пугмва ноакрзка. 

 

 

Ваведлфук С. Я. Смбйыгдлзд роугмвшт ноав оабмрлзкмв: ъймквдлузя пугдб-
лми ноакрзкз Укоазлш 

Эра прарщя нмпвяцдла алайзжу пугдблми ноакрзкз Укоазлш, кмрмоая кападрпя 
гдй м пмбйыгдлзз роугмвшт ноав оабмрлзкмв. Оргдйщлмд влзкалзд угдйядрпя пмпрм-
ялзы пмбйыгдлзя оабмрмгардйякз в Укоазлд укажаллшт ноав оабмрлзкмв з вшявйд-
лзы мплмвлшт лаоухдлзи оабмрмгардйякз роугмвшт ноав. 

Кйыфдвшд пймва: пмбйыгдлзд роугмвшт ноав, жацзра роугмвшт ноав, мтоала 
роугмвшт ноав, пугдблая ноакрзка.  

 

 

Vavzhenchuk S. Observance of labor rights: eloquence of judicial practice in 
Ukraine 

This article analyses the judicial practice in Ukraine in cases connected to 
observance of labor rights. Special attention is paid to analyzing the state of compliance 
by employers in Ukraine with the rights of employees and the detection of major 
violations of labor rights. 
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