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Проблеми юридичної науки очима молодих науковців: Збірник 

наукових праць учасників ХІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції (06 грудня 2018 р., м. Київ, Україна) / Упор. 

В. О. Качур. – К.: НУБіП України, 2018. – 226 с. 

 

У збірнику подані наукові здобутки студентів, що присвячені 

проблемам юридичної науки. 

 

Усі матеріали подаються в авторській редакції.  

За зміст наукових матеріалів відповідальність несуть їх автори та 

наукові керівники 
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Концептуалізація правового режиму трудоправової 

відповідальності* 

Актуальність теми цієї наукової розвідки полягає в тому, що до 

сьогоднішнього дня в сьогочасній теорії трудового права України не 

розробленою є теорія правового режиму цієї галузі права, з одного 

боку, та, відповідно, відсутність належного рівня методологічних 

підходів до спеціальні правових режимів у трудовому праві, з іншого 

боку, хоча цим питанням сьогодні приділяє досить широку увагу 

українська вчена Л. В. Вакарюк [1]. З огляду на те, що правовий режим 

трудового права, на нашу думку, – це порядок правового впливу на 

суспільні відносини у сфері, що врегульована трудовим 

законодавством, то спеціальними правовими режимами у трудовому 

праві (субрежими) слід вважати відповідні порядки правового впливу 

на окремі об’єктивні прояви суспільних відносин (пов’язані із 

особливими: суб’єктом, об’єктом, предметом, процесом, феноменом), 

що врегульовані законодавством про працю. Серед вказаних 

спеціальних режимів особливе місце посідає саме правовий режим 

трудоправової відповідальності [2, с. 46–49]. 

Поряд із тим, незважаючи на те, що проблематиці трудоправової 

відповідальності (далі – ТПВ) приділяється суттєва увага фахівцями у 

галузі трудового права (зокрема, тими, хто досліджує матеріальну 

та/або дисциплінарну відповідальність, а також тими, хто намагався 

поєднати ці «види» юридичної відповідальності в межах трудового 

права), наголосимо, що окреслене питання в контексті такої юридичної 

категорії як правовий режим до сьогодні ще не було предметом 

дослідження. Винятком з цього можна вважати наукову розвідку 

українського дослідника В.В. Гладкого «До питання про теорію 

трудоправової відповідальності» [3], в якому автором запропоновано 

власну теорію ТПВ, що фактично заснована на ідеї правового режиму. 

                                                           
* Науковий керівник – завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної 

діяльності Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» д-р юрид. наук, проф. Заросило В.О. 
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Власне кажучи, це дослідження, зважаючи на те, що воно, як зазначає 

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України П.С. Луцюк, є 

перспективним та має бути врахованим у триваючій реформі 

трудового законодавства України [4, с. 29–30] (цю ж позицію 

поділяють вчені В.В. Волинець [5, с. 41] та Н.Я. Фурлет [6, с. 81–82]), 

стане основним орієнтиром нашого дослідження.  

Триваючий по сьогоднішній день процес реконцептуалізації 

юридичної відповідальності в трудовому праві, на думку В.В. Гладкого, 

повинен здійснюватися шляхом формування теорії цільної галузевої 

відповідальності – ТПВ, що охоплює дисциплінарну та матеріальну 

відповідальність працівника та роботодавця. Вироблена автором 

Теорія ТПВ «не виключає існування в доктрині права дисциплінарної 

та матеріальної відповідальності як видів юридичної відповідальності, 

які можуть бути інститутами різних галузей нетрудового права 

(наприклад, аграрного, земельного, екологічного, медичного права), 

але елімінує їх ставлення до сучасного трудового права» [3, с. 88–89]. 

При цьому під «ТПВ» пропонується розуміти «відповідальність 

суб'єкта трудового права, що настає за винну протиправну поведінку, 

якою порушується умова трудового договору та/або умова 

колективного договору, та/або норма трудового законодавства». У 

цьому сенсі безпосередню об’єктивацію ця відповідальність має в 

накладенні на винну особу відповідних дисциплінарних санкцій та 

санкцій матеріального характеру (якщо протиправною поведінкою 

було завдано шкоди), а тобто: 1) на працівника накладаються санкції 

дисциплінарного характеру за порушення умов трудового договору, 

трудового законодавства, невиконання або ж неналежне виконання 

нормативно-правових актів, що регламентують дисципліну праці 

(службову дисципліну), а також санкції матеріально-правового 

характеру за заподіяння роботодавцю шкоди, у результаті порушення 

трудової (службової) дисципліни; 2) на роботодавця застосовуються 

санкції дисциплінарного характеру за невиконання умов трудового 

договору та/або законодавства про працю (дисципліна роботодавця), 

а також санкції матеріально-правового характеру за заподіяння 

працівникові матеріального та/або моральної шкоди [3, с. 89]. 

Зважаючи на викладене, можемо дійти висновку, що правовий 

режим ТПВ – це спеціальний режим у трудовому праві (субрежим), що: 

1) передбачає особливий порядок правового впливу на осіб, що 

володіють трудовою правосуб’єктністю, є учасниками трудових 

правовідносин та порушують умови трудового договору (контракту) 
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та/або положення законодавства про працю, незалежно від того, чи 

завдається цим порушенням матеріальна шкода іншій стороні 

правових відносин; 2) об’єктивно виявляється в особливих умовах і 

підставах виникнення трудоправової відповідальності, та притягнення 

до неї, її оскарження, припинення, сутності імунітету від цієї 

відповідальності і т. д. 
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