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Постановка проблеми та її актуальність. 

Соціально-економічний, політичний розвиток 

України, правова нестабільність та наслідки 

світової економічної кризи на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку держави під-

вищують роль ефективного управління та ор-

ганізації у будь-якій сфері суспільної діяльності. 

Не є винятком і сфера трудової діяльності, пра-

вове регулювання якої за-безпечується засобами 

трудового права. Тому здійснення широкомас-

штабних економічних і правових реформ зумо-

влює необхідність оновлення форм і способів 

правового регу-лювання організаційних відно-

син, які складають предмет галузі трудового 

права, адже організаційно-управлінські відно-

сини спрямовані на впорядкування трудових 

відносин. Саме від якості правового регулюван-

ня організаційно-управлінських від-носин, оп-

тимальності й аде-кватності методів і форм їх 

практичної реалізації залежить ефективність 

взаємодії суб’єктів організаційно-управлінських 

відносин, результативність їх спільної праці й 

відповідно стабільність і рентабельність функці-

онування підприємств, установ, організацій. На-

явність невирішених питань у сфері правового 

забезпечення соціального партнерства, необ-
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хідність до-слідження організаційно-управлін-

ських відно-син з метою підвищення його ефек-

тивності визначили актуальність з’ясування 

особливостей організаційно-управлінських від-

носин на сучасному етапі розвитку трудового 

права. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню 

ролі організаційно-управлінських відносин та їх 

класифікації у трудовому праві приділяли увагу 

такі вчені, як: Н. Б. Болотіна, П. Ю. Буряк, 

В. С. Венедиктов, В. В. Волинець, В. В. Жер-

наков, М. В. Данилова, М. І. Іншин, А. Р. Ма-

цюк, М. О. Міщук, П. Д. Пилипенко, С. М. Прили-

пко, О. І. Процевський, А. К. Свірідов, Г. І. Чанише-

ва, В. В. Чечоткін, В. І. Щербина, О. М. Яро-

шенко та інші. 

Метою даної статті є визначення особливо-

стей організаційно-управлінських відносин у 

трудовому праві та проведення класифікації ор-

ганізаційно-управлінських від-носин, що скла-

дають предмет трудового права. 

Виклад основного матеріалу. У процесі за-

безпечення конституційного права на працю на 

підставі трудового договору, крім безпосе-

редньо трудових, виникають і інші правовідно-

сини, до яких слід віднести організаційно-

управлінські, які складаються в сфері управлін-

ня працею між різноманітними суб’єктами тру-

дового права. 

Мета організаційно-управлінських відносин 

– вироблення і прийняття актів (рішень) щодо 

вдосконалення організації праці, нормативне 

встановлення та застосування діючих умов 

праці, в яких реалізується правовий статус 

профспілок, роботодавців та трудових колек-

тивів як суб’єктів трудового права. Якщо тру-

дові правовідносини спрямовані на засто-

сування праці працівників, то організаційно-

управлінські відносини спрямовані на ор-

ганізацію та управління колективною працею. 

Це одна з принципових відмінностей, що дає 

підставу розглядати їх як відносно самостійні у 

системі правовідносин трудового права. 

Хоча організаційно-управлінські відносини 

дуже тісно пов’язані з трудовими і, по суті, не 

можуть існувати без них, це самостійні пра-

вовідносини. Перш за все, вони різняться за 

змістом, оскільки зміст організаційно-управ-

лінських правовідносин – відносини щодо вста-

новлення або застосування умов праці, управ-

ління виробництвом. 

У ст. 1 проекту Трудового кодексу 

України [1] до відносин, що ним регулюються, 

включені відносини щодо організації та управ-

ління працею. Серед основних принципів пра-

вового регулювання трудових відносин у ст. 2 

проекту Трудового кодексу України [1] за-

кріплені принципи належного, кваліфікованого 

адміністрування, нормування трудових відно-

син та охорони праці, забезпечення права 

працівників на участь в управлінні юридичною 

особою, гарантування державою реалізації пра-

ва на колективні переговори та соціального 

діалогу з метою поліпшення організації вироб-

ництва і умов праці, соціально-економічного 

розвитку трудових колективів, забезпечення 

права працівників і роботодавців на свободу 

об’єднання для реалізації своїх прав та інте-

ресів, гарантування профспілкової автономії для 

представництва й захисту індивідуальних і ко-

лективних прав та інтересів своїх членів та інші. 

Зміст організаційно-управлінських відносин 

суттєво впливає на обсяг правомочностей і 

обов’язків сторін основного трудового пра-

вовідношення, бо визначає характер умов праці, 

організацію її оплати та інші питання, що 

зачіпають інтереси працівників даного під-

приємства, установи, організації. Конкретним 

носієм відповідних зобов’язань у більшості 

випадків виступає адміністрація, хоча і трудо-

вий колектив може прийняти на себе певні 

обов’язки, зазвичай вони носять додатковий ха-

рактер по відношенню до тих, що встановлені 

законом (наприклад, скорочення строку для ви-

конання виробничих завдань тощо) [2, с. 95]. 

Організаційно-управлінські відносини спря-

мовані на впорядкування не тільки трудових, а й 

інших відносин, що становлять предмет трудо-

вого права. Від них в тій чи іншій мірі залежить 

можливість їх встановлення, розвитку та при-

пинення. Наприклад такі правовідносини впли-

вають на відносини з професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо 

на виробництві, з нагляду за охороною праці 

тощо. 
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Варто погодитися з В. К. Потьомкіним сто-

совно того, що виробничо-організаційні відно-

сини безпосередньо впливають на хід та ефек-

тивність виробничих процесів, на результатив-

ність праці та управління, оскільки пов’язані в 

тому числі з нормуванням праці, її розподілом, 

оцінкою, оплатою і т. ін. Тому, на думку автора, 

серед організаційно-управлінських відносин 

варто передусім виокремлювати: 1) внутрішньо-

організаційні – між працівниками або фізични-

ми особами; 2) міжорганізаційні – договірні 

відносини між юридичними особами [3, с. 82]. 

М. В. Данилова пропонує розрізняти ор-

ганізаційно-управлінські відносини між праців-

никами як трудовим колективом і уповноваже-

ною особою роботодавця, уповноваженою осо-

бою і профспілкою, між профспілкою і праців-

никами [4, с. 166]. На-томість П. Ю. Буряк наго-

лошує на існуванні таких трьох груп ор-

ганізаційно-правових відносин у трудовому 

праві: 1) відносини роботодавця та трудового 

колективу чи його представницького органу з 

питань укладання, виконання й контролю за ви-

конанням колективного договору (угоди); 

2) відносини роботодавця та трудового колекти-

ву в процесі здійснення роботодавцем своїх по-

вноважень (локальна правотворчість і правоза-

стосування); 3) відносини трудового колективу 

та роботодавця під час реалізації колективом 

своїх повноважень, у т. ч. через виборні пред-

ставницькі органи [5, с. 154]. 

У запропонованих вище класифікаціях 

розглядається лише колективний суб’єкт ор-

ганізаційно-управлінських відносин і не звер-

тається увага на індивідуальні відносини ор-

ганізаційно-управлінського характеру, що мо-

жуть виникати між роботодавцем і окремими 

працівниками при здійсненні його розпорядчих 

повноважень. Це, можливо, зумовлено тим, що 

більшість вчених розглядає організаційно-

правові відносини як елемент колективних 

відносин, що входять до структури предмета 

трудового права, являючи собою сукупність 

соціальних взаємозв’язків працівників (їх 

об’єднань) і роботодавців (їх об’єднань) за 

участі чи без участі органів публічної вла-

ди [6, с. 32-52]. Проте нам більше імпонує пози-

ція В. В. Волинця, який комплексно обґрунту-

вав, що організаційно-управлінські відносини 

індивідуального характеру є предметом трудо-

вого права й виникають між роботодавцем (його 

адміністрацією) та конкретним найманим 

працівником з приводу організації трудового 

процесу та управління працею й передбачають: 

1) здійснення роботодавцем владних повнова-

жень шляхом видання розпоряджень тощо; 

2) виконання працівником локальних норматив-

но-правових актів; 3) забезпечення умов та без-

пеки праці, охорони праці конкретного праців-

ника; 4) відносини з професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівника; 5) здійснення роботодавцем заходів 

із дисциплінарної, матеріальної та інших видів 

відповідальності; 6) застосування трудового за-

конодавства; 7) вирішення індивідуальних тру-

дових спорів; 8) інші організаційно-управлінські 

аспекти інди-відуального характеру [7, с. 4-5]. 

Більш того, проаналізовані класифікації 

видів організаційно-управлінських відносин, що 

складають предмет трудового права, не є ком-

плексними та повними, оскільки базуються на 

єдиному критерії – за суб’єктами даних пра-

вовідносин, при цьому не охоплюючи всю їх ба-

гатоманітність. 

Окрім суб’єкта організаційно-управлінських 

правовідносин, важливим класифікаційним кри-

терієм є зміст правовідносин, за яким, напри-

клад, Р. З. Лівшиць виділяє такі види, як: 

1) участь працівників в управлінні вироб-

ництвом; 2) колективні переговори; 3) укла-

дення і виконання колективного договору; 

4) встановлення умов праці; 5) охорона праці; 

6) контроль і нагляд за додержанням трудового 

законодавства; 7) вирішення колективних тру-

дових спорів; 8) участь профспілок у регулю-

ванні трудових відносин [8, с. 21]. В. К. Потьо-

мкін, у свою чергу, розрізняє: 1) відносини дис-

ципліни праці; 2) відносини, пов’язані із зай-

нятістю працівників, удосконаленням її струк-

тури та масштабів, вивільненням надмірної ро-

бочої сили, її перепідготовкою з урахуванням 

змін у характері та структурі виробництва; 

3) відносини, пов’язані з добровільним об’єд-

нанням працюючих у професійні спілки (проф-
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спілки) і реалізацією за допомогою них своїх 

різноманітних профе-сійно-трудових та соці-

альних інтересів; 4) відносини соціального за-

хисту населення, у тому числі відносини ма-

теріально-соціальної підтримки та захисту пра-

цездатних верств населення [3, c. 216]. 

О. І. Процевський стверджував про наявність 

таких видів організаційно-управлінських пра-

вовідносин: 1) відносини, що забезпечують охо-

рону й розвиток трудової діяльності робітників і 

службовців; 2) відносини, які виникають між 

профспілковим органом і роботодавцем з участі 

в управлінні підприємствами та встановлення 

умов праці; 3) відносини нагляду та контролю 

за дотриманням законодавства про працю і пра-

вил з охорони праці; 4) правовідносини з 

соціального страхування працівників [9, с. 38]. 

Проте наведені класифікації не охоплюють 

всі аспекти організаційно-управлінської сфери 

трудового права, зокрема відносини соціального 

партнерства. 

Іншою цікавою класифікацією є поділ ор-

ганізаційно-управлінських відносин у тру-

довому праві відповідно до специфіки їх зв’язку 

з трудовими правовідносинами (або залежно від 

часу їх виникнення), запропонований В. С. Ве-

недіктовим. Зокрема, автор розрізняє: 1) від-

носини, що передують трудовим; 2) відносини, 

що є супутніми трудовим; 3) від-носини, що 

випливають з трудових [10, с. 12]. Прикладом 

організаційно-управлінських від-носин, що пе-

редують трудовим, є пра-вовідносини щодо за-

безпечення працевлаштування, виробничого 

навчання тощо. Супутніми трудовим є ор-

ганізаційно-управлінські від-носини, що обслу-

говують безпосередньо трудові відносини і ре-

алізуються одночасно з ними, тобто правовідно-

сини щодо участі працівників в управлінні ви-

робництвом, укладення й виконання колектив-

ного договору, встановлення умов праці, кон-

тролю і нагляду за додержанням трудового за-

конодавства і т. ін. І відповідно організаційно-

управлінськими відносинами, які випливають з 

трудових, є пра-вовідносини з вирішення 

індивідуальних трудових спорів, наприклад у 

випадку звільнення працівника. 

У даному контексті доцільним є й поділ ор-

ганізаційно-управлінських відносин у сфері 

праці за пріоритетом правового регулювання на 

основні (вихідні) та другорядні (похідні). До 

перших належать власне індивідуальні ор-

ганізаційно-управлінські правовідносини, що 

виникають між найманим працівником і робо-

тодавцем, а до других – інші організаційно-

управлінські відносини, що складають предмет 

трудового права, і які тісно пов’язані з трудови-

ми [11, с. 251]. 

Варто звернути увагу, що організаційно-

управлінські правовідносини, як і інші пра-

вовідносини у сфері праці, є результатом впливу 

норм трудового права, тому їх доцільно кла-

сифікувати й за типами норм права на три види: 

1) матеріальні; 2) процедурні; 3) про-цесуальні. 

Окрім розглянутих класифікацій орга-

нізаційно-управлінських правовідносин у тру-

довому праві існує і низка інших. Зокрема, 

В. В. Чечоткін до класифікаційних критеріїв 

відносить також підстави виникнення пра-

вовідносин, що складають предмет трудового 

права, залежно від яких поділяє організаційно-

управлінські відносини на види, підставами ви-

никнення яких є: трудовий договір; адміністра-

тивно-правовий акт; факт обрання на відповідну 

посаду; факт погодження з відповідними особа-

ми; факт фактичного допуску працівника до ро-

боти; момент виникнення індивідуального або 

колективного трудового спору [11, с. 251]. 

Висновки. Організаційно-управлінські від-

носини в трудовому праві – це врегульовані 

нормами трудового законодавства та локальних 

нормативно-правових актів відносини, що ви-

никають між роботодавцем, працівниками, тру-

довими колективами, професійними спілками та 

їх об’єднаннями, організаціями роботодавців і 

їх об’єднаннями та органами соціального парт-

нерства з приводу врегулювання істотних умов 

праці, забезпечення права працівників на участь 

в управлінні юридичною особою, укладення ко-

лективних договорів, дотримання трудового за-

конодавства. 

До особливостей організаційно-управлін-

ських відносини, які складають предмет трудо-

вого права, необхідно віднести наступне: 1) цим 

відносинам передує укладення індивідуального 

трудового договору (контракту), адже без най-

маного працівника не може існувати трудовий 
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колектив; 2) чинним законодавством передба-

чені випадки, коли суб’єкт підприємницької 

діяльності виступає в одній особі як роботода-

вець і працівник, тобто підприємницька діяль-

ність здійснюється без застосування найманої 

праці, і в зв’язку з цим організаційно-

управлінські відносини в цьому випадку не ви-

никають; 3) трудові правовідносини є первин-

ними по відношенню до організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві, але 

недооцінювати роль останніх у забезпеченні 

прав громадян на працю не варто, адже завдяки 

організаційно-управлінським відносинам між 

суб’єктами трудового права забезпечується 

ефективне управління трудовими процесами; 

4) організаційно-управлінські відносини вини-

кають як на окремо взятому підприємстві, так і 

на територіальному, галузевому, національному 

рівнях, шляхом прийняття локальних норматив-

них актів, які не суперечать чинному законодав-

ству України про працю; 5) організаційно-

управлінські відносини в сфері праці не тотожні 

за змістом колективним правовідносинам у тру-

довому праві, оскільки охоплюють також і сфе-

ру організаційно-управлінських відносин інди-

відуального характеру. 
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