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Єдність та диференціація мір
превентивної охорони, захисту
трудових прав та мір трудо-правової
відповідальності
Нд кмейзвм жандодфзрз рджу ном
рд, цм кіоз нодвдлрзвлмї мтмомлз,
жатзпру роугмвмгм ноава, кіоз роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі є мплмвмю
ноавмнмоягку бугщ-якмї гдоеавз.
Збдодедлля пмуіайщлзт ноімозрдрів у
роугмвмку ноаві, як і пупнійщпрва в
уіймку кмейзвд йзхд жа укмвз дсдкрзвлмгм ноавмвмгм нмйя ра лдвійювалля ноавмвзкз кдталіжкакз номрзпрмялля пуб’єкрів роугмвмгм ноава.
Агед лд пдкодр, цм ракд номрзпрмялля у жгагалмку пдгкдлрі взлзкає в
ндоху фдогу у оажі нмоухдлля роугмвзт ноав абм жакмллзт ілрдодпів
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл абм
явлмї жагомжз ракмгм. Воатмвуюфз
мкодпйдлд, пмуіайщлу лайахрмваліпрщ
кмлуднуіи роугмвмгм ноава ла ндохзи нйал взтмгзрщ одайіжауія жагаф
роугм-ноавмвмгм одгуйювалля, а пакд:
смокувалля ла оівлі ноавмвмгм нмйя
ра роугм-ноавмвмї гмкрозлз «лдпуфмї» кмлпроукуії кіо нодвдлрзвлмї
мтмомлз, жатзпру ноава, кіо роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі.
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Сакд рмку, вкажалзи прал лаявлзт номбйдк роугм-ноавмвмгм таоакрдоу є нмруелзк нмхрмвтмк гйя
жгіиплдлля лаукмвмї омжвігкз у жагалмку ноавмвмку вдкрмоі.
Суррєвзи вкйаг у омжомбку вігнмвіглмї номбйдкарзкз жгіиплзйз
ракі вігмкі юозпрз як В. Л. Кмпрюк,
О. І. Помудвпщкзи, С. М. Позйзнкм,
П. Сравзпщкзи, М. І. Ілхзл, В. І. Щдобзла, Н. М. Хурмоял, О. М. Яомхдклм ра ілхі.
Мдрмю уієї омбмрз є козрзфлзи
алайіж ра омжкдеувалля ракзт ноавмвзт кардгмоіи як кіоз нодвдлрзвлмї
мтмомлз роугмвзт ноав, кіоз жатзпру
роугмвзт ноав, кіоз роугм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі.
Ндкмейзвм лд вігкірзрз и рмгм,
цм рдокілз «мтмомла роугмвзт ноав»
ра «жатзпр роугмвзт ноав» кіпрярщ
кардоіайщлм-ноавмвзи, номудпуайщлмноавмвзи ра номудгуолм-ноавмвзи
апндкрз.
Воатмвуюфз
нозварлмноавмві жапагз акудлрз ваорм жкіцуварз у бік роугм-ноавмвмї таоакрдозп-
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рзкз ноава ла мтмомлу ра жатзпр роугмвзт ноав, як нігправз номудпуайщлмї
ра номудгуолмї гіяйщлмпрі унмвлмваедлзт мпіб ра могалів, мтмомллзт роугмвзт ноавмвіглмпзл, гд номявйяєрщпя
мтмомла ра жатзпр роугмвзт ноав.
У уіи нймцзлі гмуійщлм ракме
гмвмозрз ном рд, цм нмлярря «мтмомла роугмвзт ноав» є омгмвзк нм віглмхдллю гм ракзт нмлярщ як «нодвдлрзвла мтмомла роугмвзт ноав» ра
«жатзпр роугмвзт ноав», «роугмноавмва вігнмвігайщліпрщ».
Як лапйігмк ноавмві кардгмоії
«нодвдлрзвла мтмомла роугмвзт ноав»
ра «жатзпр роугмвзт ноав» кіпрярщ гві
гоунз дйдкдлрів. Пм-ндохд, уд кардоіайщлі дйдкдлрз, гм якзт кмела віглдпрз, вігнмвіглм, пнмпмбз нодвдлрзвлмї
мтмомлз роугмвзт ноав ра пнмпмбз
жатзпру роугмвзт ноав, кіоз роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі. Пм-гоугд,
уд номудпуайщлі, номудгуолі дйдкдлрз. Дм лзт пйіг віглдпрз, вігнмвіглм,
смокз нодвдлрзвлмї мтмомлз роугмвзт ноав, смокз жатзпру роугмвзт
ноав, жатмгз ра жапмбз нодвдлрзвлмї
мтмомлз роугмвзт ноав, жатмгз ра
жапмбз жатзпру роугмвзт ноав.
Ожлафдлі дйдкдлрз каюрщ пкйаглу влуроіхлю бугмву ра жлатмгярщпя
у уійіплмку кдталіжкі вжаєкмгії кіе
пмбмю, якзи лд жавегз кає нояку
ієоаотіфлу проукруоу. Позкйагмк,
пнмпмбз жатзпру кмеурщ жабджндфуварзпя оіжлзкз жатмгакз ра жапмбакз
жатзпру, а мпраллі, у пвмю фдогу, одайіжуюрщпя у кдеат оіжлзт смок жатзпру.
Бійщхд ущмгм, пнмпмбз нодвдлрзвлмї мтмомлз жайдеарщ віг лапрунлмгм. Пм-ндохд, віг таоакрдоу ра взгу
ноава, цм жабджндфуєрщпя абм кмед
бурз нмоухдлд. Пм-гоугд, вмлз жайдеарщ віг кдрз впралмвйдлля кіо лдмбтіглмї нодвдлрзвлм-мтмомллмї нмвдгілкз ілгзвіга. Пм-родрє, віг нігправз взлзклдлля пнмпмбу нодвдлрзвлмї мтмомлз. Тмбрм пнмпіб нодвдлрзвлмї мтмомлз роугмвзт ноав кмед
впралмвйюварзпя як лмокмю жакмлу
рак і нмймедлляк гмгмвмоу, гмкмвйдліпрю (у ущмку оажі каєрщпя ла уважі
рдокіл «пмгйахдлзд», цм вігпурліи в

укоаїлпщкіи кмві.), ноавмфзлмк, ла
омжпуг мпмбз якіи лайдезрщ ноавм ла
нодвдлрзвлу мтмомлу.
На оягу іж узк пнмпмбз жатзпру
жайдеарщ віг лапрунлмгм. Пм-ндохд,
віг таоакрдоу ра взгу пуб’єкрзвлмгм
ноава, цм нмоухдлд, мпнмодлд абм
кмед бурз нмоухдлд. В мпраллщмку
взнагку вкажівка ла кмлпроукуію
«кмед бурз нмоухдлд» мжлафає, взнагмк кмйз кає кіпуд явла жагомжа нмоухдлля пуб’єкрзвлмгм роугмвмгм
ноава. Пм-гоугд, пнмпмбз жатзпру жайдеарщ віг таоакрдоу ра взгу пакмгм
ноавмнмоухдлля. Пм-родрє, вмлз жайдеарщ віг нігправз взлзклдлля пнмпмбу жатзпру. Тмбрм, пнмпіб жатзпру
роугмвзт ноав кмед впралмвйюварзпя
як лмокмю жакмлу рак і нмймедлляк
гмгмвмоу, гмкмвйдліпрю, ноавмфзлмк,
ла омжпуг уноавмкмфдлмї мпмбз. Пмфдрвдорд, пнмпіб жатзпру правзрщпя у
жайделіпрщ віг кдрз жатзпру ноава.
Оред, мтмомла роугмвзт ноав одайіжує мтмомллу сулкуію роугмвмгм
ноава, ра пноякмвала лд йзхд ла сікпауію вйапрзвмпрди, цм жабджндфуюрщ
одайіжауію пуб’єкрзвлмгм роугмвмгм
ноава, айд и ла жгіиплдлля кмкнйдкпу
жагаф віглмвйююфмгм таоакрдоу.
У лавдгдлзт кдрмгмймгіфлзт кммогзларат лд кмела лд жвдолурз увагу ла рд, цм у нозварлм-ноавмвіи гмкрозлі вігпурлє єгзлд бафдлля цмгм
пніввіглмхдлля ракзт ноавмвзт кардгмоіи як «кіоз жатзпру», «кіоз мтмомлз» роугмвзт ноав, «кіоз роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі».
У юозгзфліи гмкрозлі взкозпрайіжуваймпя гдкійщка нігтмгів цмгм
ущмгм нзралля. Пдохзи нігтіг омжкозває кнмцеоцію «єдмнрсі», яка віггждокайює рмрмеліпрщ жкіпру нмлярщ
«кіоз мтмомлз», «кіоз жатзпру», «кіоз вігнмвігайщлмпрі». У кдеат ущмгм
нігтмгу гдякі аврмоз мрмрмелююрщ
йзхд кіоз жатзпру ра кіоз вігнмвігайщлмпрі. Змкодка, гм мпраллщмї рмфкз
жмоу птзйявпя С. М. Боарупщ [1, c. 125].
Позбіфлзкз
гоугмгм
нігтмгу
(кнмцеоція «детепемціації») взжлаюрщ
омжнмгій жкіпру нмлярщ «кіоз мтмомлз», «кіоз жатзпру», «кіоз вігнмвігайщлмпрі». Тмбрм, вкажалі нмлярря ла-
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гійяюрщпя вйаплзкз мжлакакз ра жкіпрмк. За узк нігтмгмк, у оягі взнагків у жкіпр нмлярря кіо мтмомлз
вкйагаєрщпя жкіпр нмлярря «кіоз нодвдлрзвлмї мтмомлз», «кіоз жатзпру»,
«кіоз вігнмвігайщлмпрі» у оіжліи нмпйігмвлмпрі ра ілрдонодрауії.
Вігнмвіглм гм родрщмгм нігтмгу
(кнмцеоція «чарскнвнї дитепемціації») жкіпр нмлярщ «кіоз мтмомлз»,
«кіоз жатзпру» ра «кіоз вігнмвігайщлмпрі» пнівнагаюрщ йзхд у ндвліи
фапрзлі. Позбіфлзкз ракмгм нігтмгу
вваеаюрщ, цм мкодка гія юозпгзкуіилмгм могалу кмед бурз ланоавйдла мглмфаплм як ла жатзпр, вігнмвігайщліпрщ [2, c. 37] рак і ла нодвдлрзвлу
мтмомлу. У ущмку кмлрдкпрі пйухлмю
є рмфка жмоу О. В. Івалмва, якзи жажлафзв, цм кардгмоії жатзпру ра вігнмвігайщлмпрі лд пнівнагаюрщ у нмвліи кіоі ра лд нмгйзлаюрщ мгла мглу,
рак як гдякі пнмпмбз жатзпру ноав лд
кмеурщ мглмфаплм бурз кіоакз вігнмвігайщлмпрі [3, c. 53]. За галзт мбправзл ваорм жвдолурз увагу ла рд,
цм кіоз жатзпру, кіоз вігнмвігайщлмпрі ра кіоз нодвдлрзвлмї мтмомлз лд
нмгйзлаюрщ мгла мглу, агед каюрщ
вйаплу ноавмву нозомгу, оіжлі нігправз взлзклдлля ра кдру.
Міоз нодвдлрзвлмї мтмомлз, жатзпру роугмвзт ноав, кіоз роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі жлатмгярщпя у оіжлзт нймцзлат ноавмвмгм нмйя
і лд лайдеарщ гм мглмнмоягкмвзт
ноавмвзт
явзц.
Такзи
прал
нмв’яжалзи у ндоху фдогу іж рзк, цм
кіоз мтмомлз роугмвзт ноав є бійщх
жагайщлмю омгмвмю ноавмвмю кардгмоією, цм вкйюфає кіоз нодвдлрзвлмї
мтмомлз роугмвзт ноав, кіоз жатзпру
роугмвзт ноав, кіоз роугм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі. Як лапйігмк гйя їт
таоакрдозпрзкз каюрщ жлафдлля лд
йзхд омгмві мжлакз айд и взгмві мпмбйзвмпрі омжгйягувалзт ноавмвзт
кардгмоіи.
Такзк фзлмк пнійщлі мжлакз узт
кіо пвігфарщ, цм вмлз ланоавйдлі ла
одайіжауію мтмомллмї сулкуії роугмвмгм ноава. Ражмк іж узк ваорм лагмймпзрз, цм кіоз нодвдлрзвлмї мтмомлз, кіоз жатзпру роугмвзт ноав, кіоз
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роугм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі кмеурщ жапрмпмвуварзпя мглмфаплм.
Снійщлзк гйя омжгйягувалзт кіо є и
рд, цм вмлз жабджндфуюрщпя кмейзвіпрю жапрмпувалля гдоеавлмгм нозкупу. Так, Д. Г. Хдууоіалі у пвіи фап
жауваезв, цм мбмв’яжкмвмю мжлакмю
жатмгів жатзпру є йзхд рд, цм вмлз
нмгіблм гм жатмгів вігнмвігайщлмпрі,
жабджндфдлі гдоеавлзк нозкупмк [4,
c. 95].
У ндоху фдогу козрдоієк омжкдеувалля кіо нодвдлрзвлмї мтмомлз
роугмвзт ноав, жатзпру роугмвзт
ноав, роугм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі
взпрунає леса їт жапрмпувалля. Врік,
у юозгзфліи йірдоаруоі жажлафаймпя,
цм кіоз жатзпру ра кіоз вігнмвігайщлмпрі кмеурщ ндодрзларзпя, якцм
пнівнагає кдра нозжлафдлля їт жапрмпувалля [2, c. 40]. Заоагз пноавдгйзвмпрі жажлафзкм, цм ракі ндодрзлз
кіо є пкмоіхд мгзлзфлзкз взкйюфдллякз лдрзнмвмгм таоакрдоу аліе
ноавзймк.
На гукку В. С. Єка кіоз жатзпру,
жа взкйюфдлляк кіо мндоарзвлмгм
внйзву, ланоавйдлі ла мтмомлу абпмйюрлзт мбмв’яжків напзвлмгм рзну, у
рми ед фап кіоз узвійщлм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі у ндоху фдогу пйугуюрщ
жабджндфдлляк
узвійщлмноавмвзт мбмв’яжків акрзвлмгм рзну
[5, c. 178-179]. Такме вфдлзи нозтмгзрщ гм взплмвку, цм кіоз вігнмвігайщлмпрі ла вігкілу віг кіо жатзпру
лагійдлі жгарліпрю гм нозкупмвмї
одайіжауії [5, c. 178-179], ж фзк ваекм
нмгмгзрзпя взтмгяфз іж лапрунлмгм.
Сноава у рмку, цм кіоз нодвдлрзвлмї мтмомлз роугмвзт ноав ланоавйдлі ла жабджндфдлля одайіжауії, як
ноавзйм,
одгуйярзвлзт
роугмноавмвзт лмок і првмодлля лдмбтіглзт укмв гйя дсдкрзвлмгм жгіиплдлля
роугмвзт ноав і мбмв’яжків. Міоз жатзпру роугмвзт ноав ланоавйдлі ла
нмлмвйдлля ноава абм віглмвйдлля
ноавмвмгм нмймедлля нмрдоніймгм, абм
взкмлалля нозкупмвмгм мбмв’яжку.
Міоз ланоавйдлі ла взкмлалля
нозкупмвмгм мбмв’яжку лайдеарщ гм
кіо жатзпру роугмвзт ноав, агед лд
кіпрярщ гмгаркмвмгм мбряедлля гйя
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нмоухлзка у взгйягі нмжбавйдлля
ноава абм нмкйагдлля ла лщмгм гмгаркмвмгм мбмв’яжку. Оглак, ла гукку
лауімлайщлмгм жакмлмгавуя мглмфаплм
ракі кіоз каюрщ взпрунарз и кіоакз
роугм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі. На
вкажалд пвігфзрщ н. 3 ф. 2 пр. 127 КЗнП
Укоаїлз, жа якзк вігоатувалля іж жаомбірлмї нйарз ноауівлзка жгіиплюєрщпя у оажі вігхкмгувалля хкмгз,
жавгалмї ж имгм взлз нігнозєкпрву,
упралмві, могаліжауії. У ущмку взнагку
кз бафзкм, цм ла ноауівлзка нмкйагаєрщпя гмгаркмвзи мбмв’яжмк нм вігхкмгуваллю жавгалмї омбмрмгавую
хкмгз. Вкажалд, бджукмвлм, пвігфзрщ
ном лдмбтігліпрщ кмодгувалля вігнмвіглмї лмокз ж нмноавкмю ла омжукілля
ноавмвмї нозомгз жатзпру роугмвзт
ноав.
Пігкодпйзкм, цм взкмлалля нозкупмвмгм мбмв’яжку у роугмвмку ноаві
лд жавегз вігмбоаеає нозкупмвд взкмлалля абпмйюрлмгм мбмв’яжку напзвлмгм рзну, як првдогеував В. С. Єк.
Нанозкйаг, вігоатувалля іж жаомбірлмї
нйарз лайдезрщ гм нозкупмвмгм взкмлалля мбмв’яжку, як пнмпмбу жатзпру
роугмвзт ноав, айд вмлм лд кіпрзрщ
таоакрдозпрзку
абпмйюрлмгм
мбмв’яжку напзвлмгм рзну, агед кіе
ноауівлзкмк ра омбмрмгавудк іплуюрщ
гмгмвіолі віглмпзлз (віглмплд роугмвд
ноавмвіглмхдлля), цм взлзкйз ла
нігправі роугмвмгм гмгмвмоу. Так, ж
ущмгм нозвмгу Я. І. Шкймвдо жажлафзв, цм ноавмкіолзк є вігоатувалля
іж жаомбірлмї нйарз, цм гмжвмйдлд жакмлмк і жапрмпмвуюрщпя омбмрмгавудк,
ж якзк ноауівлзк ндодбуває у роугмвзт віглмпзлат [6, c. 123]. І. С. Вмирзлпщкзи рде нігкодпйював, цм вігоатувалляк іж жаомбірку, у вужщкмку
омжукіллі, пйіг вваеарз вігоатувалля,
цм взнйзваюрщ іж роугмвзт віглмпзл,
які бджнмпдодглщм (рмбрм, лд жа взкмлавфзк йзпрмк) жгіиплююрщпя лаикафдк іж жаонйарз [7, c. 44-45].
Такме ваорм нігкодпйзрз, цм ж
мгйягу ла пр. 127 КЗнП Укоаїлз вігоатувалля іж жаомбірлмї нйарз кає
нмгвіилу юозгзфлу нозомгу, агед ж
мглмгм бмку вмлм взпрунає жатмгмк
жатзпру роугмвзт ноав, а ж ілхмї –

кіомю роугм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі. Щмб улзклурз дкжайщрауії нозбіфлзків рмфкз жмоу жа якмю вкажалзи
жатіг жатзпру лажзваюрщ пнмпмбмк
жатзпру нігкодпйзкм, цм пнмпмбмк
жатзпру роугмвзт ноав у ущмку взнагку бугд взпрунарз нозкупмвд взкмлалля мбмв’яжку. Так, вігнмвіглм гм
н. 1, 2 ф. 2 пр. 127 КЗнП Укоаїлз вігоатувалля іж жаомбірлмї нйарз ноауівлзків гйя нмкозрря їт жабмогмвалмпрі нігнозєкпрву, упралмві і могаліжауії, гд вмлз ноауююрщ, кмеурщ номвагзрзпщ жа лакажмк (омжнмоягедлляк) вйаплзка абм унмвлмваедлмгм
лзк могалу: 1) гйя нмвдолдлля авалпу, взгалмгм в оатулмк жаомбірлмї
нйарз; гйя нмвдолдлля пук, жаивм
взнйафдлзт влапйігмк йіфзйщлзт нмкзймк; гйя нмгахдлля лдвзроафдлмгм
і пвмєфаплм лд нмвдолурмгм авалпу,
взгалмгм ла пйуебмвд вігоягедлля
абм ндодвдгдлля гм ілхмї кіпудвмпрі;
ла гмпнмгаопщкі нмродбз, якцм ноауівлзк лд мпнмоює нігправ і омжкіоу
вігоатувалля; 2) ноз жвійщлдллі ноауівлзка гм жакілфдлля рмгм омбмфмгм
омку, в оатулмк якмгм віл вед мгдоеав вігнупрку, жа лдвігомбйдлі глі
вігнупркз. Вкажала рмфка жмоу нігрвдогеуєрщпя і П. Р. Сравзпщкзк,
якзи вігжлафзв, цм вігоатувалля іж
жаомбірлмї нйарз є жатмгмк жатзпру,
тмфа нігправмю їт жапрмпувалля є
ноавмнмоухдлля. Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ рур вігпурля, бм вігпурліи
ракзи дйдкдлр, як гмгаркмвд мбряедлля нмоухлзка, а нмвдолдллю
нігйягаюрщ йзхд рі пукз, які буйз
мрозкалі ноауівлзкмк лджакмллм абм
фдодж фзюпщ лдуваеліпрщ. Аврмо лагмймхує, цм уі жатмгз каюрщ віглмвлзи, а лд каоайщлзи таоакрдо і ланоавйдлі ла жатзпр каилмвзт ілрдодпів омбмрмгавуя [8, c. 106-107].
З ілхмгм бмку вігоатувалля іж жаомбірлмї нйарз жакмлмгавдущ фмкупщ
омжгйягає у якмпрі кіоз роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, агед ла
нігправі н. 3 ф. 2 пр. 127 КЗнП Укоаїлз вмла жапрмпмвуєрщпя ноз вігхкмгуваллі хкмгз, жавгалмї ж взлз ноауівлзка нігнозєкпрву, упралмві, могаліжауії.
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У пвмю фдогу кіоз роугм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі ланоавйдлі ае ліяк
лд ла нмкаоалля взллмгм ноз лдвзкмлаллі абм лдлайделмку взкмлаллі
мбмв’яжку, а номявйяюрщпя у кмкндлпауії нмоухдлмгм ноава абм жакмллмгм
ілрдодпу. Тмбрм роугм-ноавмвіи вігнмвігайщлмпрі нозракаллзи кмкндлпармолзи таоакрдо. Поз ущмку дквівайдлрліпрщ кмкндлпауії нмоухдлмгм ноава
лд нозжюкуєрщпя у КЗнП Укоаїлз.
Так, вігнмвіглм гм пр. 132 КЗнП
Укоаїлз жа хкмгу, жанмгіялу нігнозєкпрву, упралмві, могаліжауії ноз взкмлаллі роугмвзт мбмв'яжків, ноауівлзкз, коік ноауівлзків, цм є нмпагмвзкз мпмбакз, ж взлз якзт жанмгіялм
хкмгу, лдпурщ кардоіайщлу вігнмвігайщліпрщ у омжкіоі ноякмї гіиплмї хкмгз, айд лд бійщхд пвмгм пдодглщмгм
кіпяфлмгм жаомбірку. Дайі жакмлмгавдущ в ікндоарзвлмку нмоягку сікпує,
цм кардоіайщла вігнмвігайщліпрщ нмлаг пдодгліи кіпяфлзи жаомбірмк гмнупкаєрщпя взкйюфлм у взнагкат, жажлафдлзт у жакмлмгавпрві.
Напрунлзк козрдоієк омжкдеувалля кіо нодвдлрзвлмї мтмомлз, жатзпру роугмвзт ноав ра роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі є нігправа
їт жапрмпувалля.
Пігправмю жапрмпувалля кіо нодвдлрзвлмї мтмомлз роугмвзт ноав є
мтмомлла лмока ра нмрдлуіила кмейзвіпрщ нмоухдлля роугмвмгм ноава.
Такзк фзлмк лдмбтіглмю є йзхд
лмокарзвла нігправа (лмока Кмлпрзрууії Укоаїлз, КЗнП Укоаїлз рмцм)
жапрмпувалля кіо нодвдлрзвлмї мтмомлз, а сакрзфла нігправа рака як
ноавмнмоухдлля вігпурля.
Нд кмела нмгмгзрзпя у нмвліи
кіоі ж рвдогедлляк Ю. М. Алгодєва,
цм гйя одайіжауії кіо жатзпру гмпрарля йзхд лаявліпрщ номрзноавлмї нмвдгілкз [2, c. 36]. Сноава у рмку, цм
сакрзфлмю нігправмю жапрмпувалля
кіо жатзпру бугд сакр нмоухдлля
ноава абм явла жагомжа ракмгм нмоухдлля. Тмбрм, у ущмку нйалі ваорм
нігрозкарз рмфку жмоу О. О. Коапавфікмва, О. С. Шдвфдлка жа якмю гйя
нмкйагдлля кіо жатзпру лаявліпрщ
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взлз
ра
номрзноавлмпрі
лдмбмв’яжкмвм [9, c. 18].
Дйя жапрмпувалля кіо вігнмвігайщлмпрі лдмбтігла лаявліпрщ пукунлмпрі юозгзфлзт сакрів. Змкодка, гйя
взлзклдлля вігнмвігайщлмпрі ноауівлзка, коік лмокарзвлмї нігправз ра
ноавмнмоухдлля, лдмбтігла ракме
лаявліпрщ роугмвмгм гмгмвмоу, цм
укйагдлзи кіе ноауівлзкмк ра омбмрмгавудк.
Пігпукмвуюфз нігкодпйзкм, цм
кдра уієї омбмрз гмпяглура, агед
жгіиплдлм козрзфлзи алайіж ра омжкдеувалля ракзт ноавмвзт кардгмоіи
як кіоз нодвдлрзвлмї мтмомлз роугмвзт ноав, кіоз жатзпру роугмвзт
ноав, кіоз роугм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі. Ражмк іж узк аврмо нозихмв
гм лапрунлзт взплмвків. Пм-ндохд,
пніввіглмхдлля ракзт ноавмвзт кардгмоіи як «кіоз жатзпру», «кіоз мтмомлз» роугмвзт ноав, «кіоз роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі» вігмбоаедлм фдодж
кмлуднуії «єглмпрі»,
«гдсдодлуіауії», «фапркмвмї гзсдодлуіауії». Пм-гоугд, козрдоієк омжкдеувалля кіо нодвдлрзвлмї мтмомлз
роугмвзт ноав, кіо жатзпру роугмвзт
ноав, кіо роугм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі є кдра їт жапрмпувалля, нігправа їт жапрмпувалля. Пм-родрє, ж
мгйягу ла пр. 127 КЗнП Укоаїлз вігоатувалля іж жаомбірлмї нйарз, ла гукку жакмлмгавуя, кає нмгвіилу юозгзфлу нозомгу, агед ж мглмгм бмку
вмлм взпрунає жатмгмк жатзпру роугмвзт ноав, а ж ілхмї – кіомю роугмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі. Коік ущмгм,
номвдгдлзи алайіж првмозв нігправз
гйя
аврмопщкмї гдсіліуії мтмомлз
роугмвзт ноав у вужщкмку жлафдллі.
Так, мтмомлу роугмвзт ноав у вужщкмку жлафдллі (ноавмву мтмомлу роугмвзт ноав) пйіг омжукірз як пукунліпрщ
ноавмвзт явзц ра номудпів, пноякмвалзт ла лдгмнуцдлля нмоухдлля
роугмвзт ноав ноауівлзків, првмодлля
лдмбтіглзт укмв гйя їт бджндодхкмглмї дсдкрзвлмї одайіжауії, а ракме у
оажі ноавмнмоухдлля віглмвйдлля їт
абм нмлмвйдлля ноавмвмгм нмймедлля
пуб’єкра роугмвмгм ноава.

Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових . . .
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кіо нодвдлрзвлмї мтмомлз, жатзпру, роугм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі.
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Вавжемхук С. Я. Едимрсвн и диттепемфиафия леп опевемсивмнй нупамы, защисы спуднвыу опав и леп спудн-опавнвнй нсвесрсвеммнрси
Даллая прарщя нмпвяцадрпя алайзжу кдо нодвдлрзвлми мтоалш, кдо жацзрш, кдо
роугм-ноавмвми мрвдрпрвдллмпрз. Оргдйщлмд влзкалзд угдйядрпя оажгоалзфдлзю кдо
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Vavzhenchuk S. Unity and differentiation preventive measures of protection, protection of labor rights and the measure of liability
This article dedicated to the analysis of the measures of preventive protection, the
measures of legal defense and the measures of legal liability in labor law. Special mention
should be made of the delimitation of the preventive protection, the legal defense, and the
legal liability.
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legal safeguard
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