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АНОТАЦІЯ 

 

Платонова Г.В. Правове регулювання строків у трудовому праві 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» – 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання строків у трудовому праві України. У 

роботі з’ясовано значення, роль та сутність правового регулювання строків у 

трудовому праві України, розкрито поняття строків у трудовому праву та 

охарактеризовано ознаки даного правового явища. Досліджено особливості 

сучасного стану правового регулювання строків у трудовому праві, на основі 

чого виведено позитивні та негативні аспекти міжнародного і національного 

законодавства. 

З’ясовано, що сутність строку у трудовому праві полягає у тому, що він 

являє собою певні граничні проміжки часу, які можуть мати 

попереджувальний, захисний та дисциплінарний характер й визначають 

моделі поведінки суб’єктів трудових відносин, за яких відбувається захист 

інтересів працівників та роботодавців, гарантується своєчасна виплата 

заробітної плати, дотримання трудової дисципліни. 

Охарактеризовано наступні аспекти строків у трудовому праві: 1) строк 

є юридичним фактом з настанням якого виникають певні юридичні наслідки; 

2) протягом строку особа може реалізувати своє право чи вчинити дію; 

3) трудове право є суміжною галуззю права із цивільним правом, тому при 

визначенні строків у правовідносинах, які становлять предмет трудового 

права, можуть застосовуватися цивільно-правові норми; 4) строки у 

трудовому праві можуть визначатися не лише законодавчими актами, а й 

локальними актами, договорами, угодами; 5) строки зачасту виступають 
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засобом регулювання трудових відносин, а також мірою дисциплінарного 

виховання; 6) зі спливом строку пов’язується певна дія чи подія, яка має 

юридичне значення для учасників трудових правовідносин.  

Арґументовано, що сутність строку у контексті дисциплінарного 

стягнення проявляється у своєчасному реагуванні роботодавця на вчинення 

проступку. Із однієї сторони, роботодавцям надається можливість притягнути 

винну особу до відповідальності. Із іншої сторони, встановлені строки 

сприяють адекватному реагуванню роботодавця на вчинені проступки. В 

даному контексті проявляється дисциплінарний характер строку, який 

встановлює часові рамки, протягом яких уповноважена особа може 

притягнути правопорушника до відповідальності. 

Здійснено порівняльно-правовий аналіз строків у трудовому праві та 

суміжних категорій, виведено спільні та відмінні риси. Визначено зміст і 

види строків у трудовому праві, виявлено специфіку кожного з них. 

Визначено, що спільні риси «строку у трудовому праві» та категорії 

«безстроковий»: 1) різновиди строків; 2) особа здатна на правореалізацію в 

межах таких категорій, тобто вчиняти дії та реалізовувати права, що 

визначені нормами трудового права, а також договорами. Відмінні риси: 

1) часова визначеність (строки у трудовому праві чітко визначені часовими 

рамками, безстрокові строки невизначені у часі не мають часових рамок); 

2) різний порядок обрахунку. 

Встановлено, що спільними рисами «строку у трудовому праві» та 

«терміну» є такі: 1) обидва поняття позначають період у часі; 2) за 

допомогою термінів можуть бути встановлені строки. Відмінні риси: 

1) термін, на відміну від строку, є моментом у часі, пов'язаним із настанням 

певної дії чи події, а строк у свою чергу, є вираженим хвилинами, годинами, 

днями, місяцями, роками тощо; 2) початок строку можна чітко встановити, а 

початок терміну не завжди. 

Обґрунтовано, що при застосуванні абстрактних строків, час виконання 

певного обов’язку встановлюється, але саме виконання здійснюється з 
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урахуванням різних характерних особливостей. При цьому чітких меж 

виконання нормативно не встановлюється, що впроваджує певну 

диспозитивність у дотриманні відповідних строків. Встановлення на 

законодавчому рівні подібних строків є негативним явищем, оскільки 

впроваджує можливість зловживання своїми правами по виконанню окремих 

обов’язків. 

Констатовано, що важливим моментом в характеристиці календарно 

відсилочних строків (наприклад, встановлюючи державне свято, 

законодавець передбачає можливість реалізації працівником права на 

відпочинок у конкретну дату календарного року) є те, що даний строк не 

завжди є абсолютно визначеним, а може бути підставою для початку 

обчислення іншого строку. Так, якщо встановлене держане свято припадає на 

будній день, то реалізацію права на відпочинок особа може здійснювати 

протягом календарної доби, яка відповідає визначеній даті. В той же час, 

якщо державне свято припадає на вихідний день, то реалізувати право на 

відпочинок особа має право в перший робочий день після таких вихідних, 

який також вважається вихідним. 

Виокремлено проблеми правового регулювання строків у трудовому 

праві, а також розроблено шляхи їх вирішення. Сформовано позитивний 

зарубіжний досвід правового регулювання строків у трудовому праві та 

надано пропозиції щодо шляхів їх запровадження у національне трудове 

законодавство. 

Вказано, що неузгодженість правових норм щодо строків є одним із 

головних причин порушення прав та інтересів суб’єктів трудового права. 

Така ситуація складається не лише через зловживання з боку роботодавця 

або працівника. На рівні законів, часто може бути відсутній самий механізм 

реалізації вказаного строку, а бажання самого суб’єкта не враховується. 

Відповідно, лише створення системи допоможе ефективно відслідковувати 

необхідність зміни, наявність прогалин, перехід актуальної норми до 

застарілої, а також забезпечить можливість захисту власних прав 
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працівниками при невірному локальному регулюванні через можливість 

обґрунтованого доведення факту недоцільності вказаних строків. 

Резюмовано, що тенденція щодо збалансування централізованого та 

локального правового впливу на строки полягає у переданні державних 

повноважень щодо встановлення та обчислення строків на нижні рівні, аж до 

локального. У свою чергу, роль держави щодо строків полягає у виконанні 

функцій контролю та захисту, що не можуть бути здійсненні іншими 

суб’єктами. Тобто взаємодія між суб’єктами базується на принципі 

субсидіарності. Відповідно, дана тенденція розкривається через: збільшенні 

суб’єктів встановлення строків; розширенні повноважень державних органів 

та органів в межах соціального діалогу щодо нагляду та контролю за 

встановленням строків; розширенні правових інструментів здійснення 

соціального діалогу щодо строків у трудовому праві. 

Підсумовано, що прогресивність є однією із найбільш характерних 

особливостей польського законодавства та законодавства щодо строків у 

трудовому праві особливо. Така ситуація пов’язана із реформуванням що 

відбувалось уже в сучасний період розвитку права. Відповідно, найперше, 

чого вдалось досягнути це скасувати усі недієві та несучасні правові норми, а 

на їх місце встановити ті, що відповідають потребам працівників та 

роботодавців. Зрозуміло, що із зміною правових норм, змінювались й строки. 

Проте й їх прогресивність розкривається не лише через нещодавні зміни, але 

й через методи, які дозволяють встановлювати строки таким чином, щоб 

вони могли гнучко пристосовуватись до змін суспільних відносин.  

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, праця, строки 

у трудовому праві, працівник, законодавство у сфері праці, трудові права, 

оплата праці. 
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SUMMARY 

 Platonova G.V. Legal regulation of terms in the labor law of Ukraine. 

– The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidata of Law in 

specialty 12.00.05 “Labor law; social security law” – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of terms in the labor law of Ukraine. In the paper the 

meaning, role and essence of legal regulation of terms in labor law of Ukraine are 

clarified, the concept of terms in labor law and the features of this legal 

phenomenon are described. The peculiarities of the current state of legal regulation 

of terms in labor law are investigated, on the basis of which positive and negative 

aspects of international and national legislation are deduced. 

It is found that the essence of the term in labor law is that it represents 

certain time intervals, which may have a preventive, protective and disciplinary 

character and determine the behavior patterns of the subjects of labor relations, 

which protect the interests of employees and employers , timely payment of wages, 

observance of labor discipline is guaranteed. 

The following aspects of terms in labor law are characterized: 1) the term is 

a legal fact with the occurrence of which there are certain legal consequences; 

2) within the term a person may exercise his / her right or take action; 3) labor law 

is a related branch of law with civil law, therefore, when determining the terms in 

the legal relations that are the subject of labor law, civil law rules may apply; 

4) terms in labor law may be determined not only by legislative acts, but also by 

local acts, contracts, agreements; 5) terms often serve as a means of regulating 

labor relations as well as a measure of disciplinary education; 6) An expiration 

date is associated with a specific action or event that is of legal importance to the 

participants in the employment relationship. 
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It is argued that the essence of the term in the context of disciplinary action 

is manifested in the timely response of the employer to the commission of the 

misdemeanor. On the one hand, employers are given the opportunity to prosecute 

the perpetrator. On the other hand, the time limits set allow the employer to 

respond adequately to the wrongdoing. In this context, the disciplinary nature of 

the time limit is set, which sets the timeframe within which an authorized person 

can hold the offender liable. 

Comparative legal analysis of terms in labor law and related categories is 

made, common and distinctive features are drawn. The content and types of terms 

in labor law are determined and the specifics of each are revealed. 

It is determined that the common features of "term in labor law" and 

category "indefinite": 1) varieties of terms; 2) a person is capable of realization 

within such categories, that is, to perform actions and to exercise the rights defined 

by the norms of labor law, as well as contracts. Distinctive features: 1) time 

certainty (terms in labor law are clearly defined by time frames, indefinite terms 

are indefinite in time and have no time frames); 2) different order of calculation. 

It is established that the common features of "term in labor law" and "term" 

are the following: 1) both concepts denote a period in time; 2) terms can be used to 

set terms. Distinctive features: 1) term, unlike term, is a moment in time associated 

with the occurrence of a particular action or event, and term in turn is expressed in 

minutes, hours, days, months, years, etc .; 2) the beginning of the term can be 

clearly set and the beginning of the term may not always be. 

It is justified that when applying abstract terms, the time of fulfillment of a 

certain duty is set, but the execution itself is carried out taking into account various 

specific features. However, clear boundaries of implementation are not 

normatively established, which introduces a certain dispositiveness in compliance 

with the relevant deadlines. Setting such a time-limit at the legislative level is a 

negative phenomenon, since it introduces the possibility of abuse of individual 

rights to fulfill certain obligations. 
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It is noted that an important point in characterizing calendar absentee terms 

(for example, by establishing a state holiday, the legislator provides for the 

employee to exercise the right to rest at a specific date of the calendar year) is that 

this period is not always absolutely defined, but may be the basis for the beginning 

of the calculation another term. Thus, if a public holiday falls on a weekday, the 

person may exercise the right to rest within a calendar day corresponding to a 

certain date. At the same time, if a public holiday falls on a day off, then the person 

has the right to rest on the first working day after such weekends, which is also 

considered a day off. 

The problems of legal regulation of terms in labor law are highlighted, as 

well as the ways of solving them. Positive foreign experience of legal regulation of 

terms in labor law has been formed and proposals on ways of their introduction 

into national labor legislation have been made. 

It is stated that the inconsistency of legal norms on terms is one of the main 

causes of violation of the rights and interests of the subjects of labor law. This 

situation is not only due to abuse by the employer or employee. At the law level, 

the mechanism of implementation of the specified deadline may often be absent, 

and the desire of the entity itself is not taken into account. Accordingly, only the 

creation of a system will effectively monitor the need for change, the presence of 

gaps, the transition of the current norm to the outdated, as well as provide an 

opportunity to protect employees' rights in case of incorrect local regulation 

through the possibility of justified prove of the inappropriateness of these 

deadlines. 

It is summarized that the tendency to balance centralized and local legal 

influence on time limits is to delegate state powers to set and calculate time limits 

down to the local level. In its turn, the role of the state in terms of time is to 

perform functions of control and protection that cannot be exercised by other 

entities. That is, interaction between entities is based on the principle of 

subsidiarity. Accordingly, this tendency is revealed by: the increase of the subjects 

of setting the terms; expanding the powers of public authorities and bodies in the 
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framework of social dialogue to supervise and control the setting of time limits; 

extension of legal instruments for social dialogue on terms in labor law. 

It is summarized that progressiveness is one of the most characteristic 

features of Polish and labor law legislation in particular. This situation is linked to 

the reform that has taken place in the current period of development of law. 

Accordingly, the first thing that has been achieved is to abolish all inactive and up-

to-date legal norms, and to replace them with the ones that meet the needs of 

employees and employers. It is clear that with the change of legal rules, the terms 

have changed. However, their progressivity is revealed not only through recent 

changes but also through methods that allow us to set time limits so that they can 

adapt flexibly to changes in social relations. 

Key words: legal regulation, labor relations, labor, terms in labor law, 

employee, labor legislation, labor rights, remuneration. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Соціальний розвиток та захист соціальних прав 

населення є одними із пріоритетних напрямків розвитку Української 

держави. Тому має бути створеним і належне законодавче забезпечення, яке 

б дозволяло реалізовувати державну політику якнайкращим чином. У свою 

чергу, правовий вплив на суспільні відносини, пов’язаний із соціальним 

розвитком та захистом, здійснюється через створення та функціонування 

системи трудового права. Одним із найбільш важливих елементів, що 

забезпечують функціонування усієї системи трудового права, є строки. Тож 

їх правове регулювання повинно бути ефективним та узгоджуватись із 

інтересами кожного інституту. Визначення строків є гарантією захисту 

інтересів як працівників, так і роботодавців. Разом з тим, строки виконують і 

додаткові функції, спрямовані на посилення соціальної взаємодії між 

суб’єктами трудового права. На сьогодні існує велика кількість видів строків 

у трудовому праві, кожен з яких потребує належного правового регулювання. 

Дослідження сучасного стану правового регулювання строків у трудовому 

праві дозволить виділити найбільш ефективні методи й засоби, а також 

віднайти найбільш ефективні способи встановлення процесу та послідовності 

певної трудової діяльності. 

Поза межами часу не можна уявити ні людину, ні будь-яку її діяльність 

чи діяльність держави й суб’єктів господарювання. Це безпосередньо 

пов’язано із виникненням, припиненням та існуванням правовідносин у будь-

якій галузі права, в тому числі трудових відносин. Дослідження на науковому 

рівні та застосування в практичному аспекті строків є досить поширеним 

явищем, яке знайшло своє відображення фактично в кожному правовому 

інституті. Це пов’язано насамперед з рядом обставин, які складаються в 

житті людини. З обчислення строків починається будь-яка юридична дія чи 

подія, настають певні соціально-юридичні факти, з якими пов’язують 

виникнення окремих правовідносин. А тому у будь-якій галузі права 

використовують строки, які можуть зумовлювати виникнення, зміну чи 
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припинення окремих правовідносин. Правильне та своєчасне обчислення 

строків є важливим елементом реалізації особою своїх права та обов’язків, а 

органами державної влади – своїх повноважень, які визначені у спеціальному 

законодавстві. В даному аспекті початок перебігу строку, його закінчення, 

своєчасний порядок обчислення мають важливе значення, яке 

встановлюється в приписах норм права. Це пов’язано з тим, що у випадку 

пропуску строку чи неправильного його обчислення особа може бути 

обмежена у реалізації своїх прав, а за порушення строків може наставати 

певний вид юридичної відповідальності.  

Феномен часу завжди був і залишається досить дискусійним питанням 

серед науковців не лише юридичної науки, а й інших суспільних наук. Варто 

зауважити, що навіть якщо нормами права не передбачений певний строк, у 

суспільстві час нерозривно пов’язаний із багатьма явищами, які оточують 

індивіда. В кожній галузі права передбачено різні темпоральні параметри, 

серед яких заслуговує на значну увагу й строк як певний проміжок, відрізок  

часу, протягом якого відбуваються різні значущі події, явища. Час та строк 

можна вважати тотожними поняттями, зважаючи на наступне. Час є формою 

існування матерії, який безперервно триває і плине. Час відображає 

послідовність всіх матеріальних систем та всіх процесів, що відбуваються у 

світі. Оскільки час врегулювати неможливо, юридична наука використовує 

таку категорію, як строк. 

Дослідження строків у трудовому праві є важливим елементом 

функціонування будь-яких правовідносин, у тому числі трудових. Метою 

даного дослідження виступає аналіз вітчизняної доктрини щодо визначення 

поняття «строки у трудовому праві», сутності такого поняття, 

характеристики, класифікації ознак, які притаманні строкам у трудовому 

праві. Ці дослідження дозволять встановити складові, які включає в себе дане 

поняття, а також його зміст. Проаналізувавши вітчизняну наукову літературу, 

можна дійти висновку, що строки в трудовому праві досліджувались рядом 

вчених, однак одностайної позиції не існує, що вказує на проблему стосовно 
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такого складного юридичного питання. Саме це й обумовлює актуальність 

даного дослідження.  

До тематики правового регулювання строків у трудовому праві у тій чи 

іншій мірі зверталися у своїх працях такі науковці: В.М. Андріїв, В.А. Багрій, 

В.В. Безусий, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, 

О.А. Губська, М.М. Грекова, В.П. Грибанов, С.С. Гринкевич, Ю.М. Гришина, 

М.В. Данилова, П.І. Жигалкін, В.О. Журавель, Т.А. Занфірова,Ю.Ю. Івчук, 

М.І. Іншин, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, 

О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, С.О. Сільченко, О.В. Тищенко, 

І.Г. Хоружа, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та інші. Проте у науковій літературі мало уваги приділено 

саме сутності та класифікації ознак строків у трудовому праві. Це все 

свідчить про актуальність дослідження даної тематики та зумовлює 

необхідність розкриття нових термінів і понять, що матимуть вагоме 

значення для практики та доктрини трудового права. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 року. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування проблем сучасного стану правового регулювання строків у 

трудовому праві України та розробка на основі цього  цілісних й 

взаємоузгоджених напрямів теоретико-практичних пропозицій та 

рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання вказаної сфери. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед 

виконати наступні завдання: 

 надати наукову інтерпретацію та сформулювати ознаки строків у 

трудовому праві; 

 з’ясувати позитивні та негативні аспекти сучасного стану правового 

регулювання строків у трудовому праві;  

 визначити особливості механізму правового забезпечення строків у 

трудовому праві; 

 охарактеризувати спільні та відмінні риси строків у трудовому праві і 

суміжних категорій; 

 розробити класифікацію строків у трудовому праві; 

 виокремити проблеми правового регулювання строків у трудовому 

праві і визначити шляхи їх вирішення; 

 деталізувати специфіку позитивного зарубіжного досвіду строків у 

трудовому праві та надати конкретні пропозиції щодо шляхів його 

запозичення у національне трудове законодавство. 

Об’єктом дослідження є норми трудового законодавства, які 

регулюють строки та суміжні терміни. 

Предметом дослідження є правове регулювання строків у трудовому 

праві України. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 

дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ 

та процесів, які мають місце в суспільстві. За допомогою історичного 

методу проаналізовано історичний розвиток регулювання строків у 
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трудовому праві за незалежної України і виявлено його позитивні та 

негативні риси (підрозділ 1.1.). Формально-логічний метод 

використовувався при дослідженні основних понять у роботі (підрозділи 

1.2–2.2), виокремленні ознак строків у трудовому праві, особливостей 

дотримання строків за трудовим законодавством (підрозділ 2.1). Системно-

структурний метод надав змогу класифікувати систему строків у трудовому 

праві (підрозділ 2.2). Порівняльно-правовий метод застосовувався при 

дослідженні міжнародного досвіду правового регулювання, його 

співставленні із національним законодавством (підрозділи 1.2, 3.2). За 

допомогою методу моделювання виокремлено перспективні напрямки 

вдосконалення вітчизняного законодавства щодо регулювання строків 

(підрозділ 3.1). Застосування діалектичного та структурно-логічного методу 

дало змогу дослідити особливості механізму правового забезпечення строків 

у трудовому праві (підрозділи 2.1–2.2), існуючі проблеми та недоліки цього 

юридичного механізму (підрозділ 3.1). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень науки трудового права дослідити специфіку правового 

регулювання строків у трудовому праві України. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

які виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. Основними з 

них є такі: 

уперше:  

 сформульовано доктринальне тлумачення поняття «строк у 

трудовому праві», під яким слід розуміти юридичний факт та юридичну 

модель часу, встановлені нормами трудового законодавства, локальними 

актами, договорами та угодами, які окреслюють певний період у часі, із 

настанням якого суб’єкти трудового права можуть реалізувати права і  
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вчиняти дії, та виступають засобом правового регулювання трудових 

відносин і є мірою дисциплінованої поведінки для суспільства; 

 узагальнено класифікацію строків у трудовому праві за різними 

критеріями, а саме: 1) за юридичною силою та відповідним нормативним 

закріпленням: а) нормативно встановлені строки; б) договірні строки; 

в) локальні строки; г) правозастосовні строки; 2) за ступенем самостійності 

учасників правовідносин: а) імперативні строки; б) диспозитивні строки; 

в) імперативно-диспозитивні строки; 3) за ступенем визначеності строку: 

а) абсолютно визначені строки; б) відносно визначені строки; в) абстрактні 

строки; 4) за тривалістю строків: а) загальні строки; б) спеціальні строки; 5) 

за цільовим призначенням: а) строки, що породжують трудові права і 

обов’язки; б) строки здійснення трудових прав та виконання 

трудових обов’язків; в) строки захисту трудових прав; 6) за способом 

відліку: а) астрономічні строки; б) дуалістично обмежені строки; в) строково 

відсильні строки; г) календарно відсильні строки; ґ) фактологічно відсильні 

строки;  

 виокремлено перелік наступних тенденцій правового регулювання 

строків у трудовому праві: 1) зменшення тривалості робочого часу; 

2) збалансування централізованого та локального правового впливу на 

строки у трудовому праві; 3) диференціація строків у трудовому праві за 

суб’єктами та видами діяльності; 

 здійснено порівняльно-правовий аналіз категорій «строк» у 

трудовому праві та «вчасно» у трудовому законодавстві. До спільних рис 

належать такі: 1) і «строк», і «вчасно» позначають проміжок часу, який має 

закінчення. У випадку із поняттям «строк»  це закінчення строку, а із 

поняттям «вчасно»  тоді, коли це необхідно; 2) і «строк», і «вчасно» 

встановлюють  порядок поведінки індивідів, а також покликані 

дисциплінувати їх; 3) «вчасно» не можна позначити часовим рамками, 

«строк»  можна; 4) вони обов’язково мають бути нормативно закріплені в 

актах законодавства, в тому числі й локальних, та договорах. Відмінними 
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рисами є: 1) «строк» окреслюється чіткими часовими рамками, а щодо 

«вчасно» будь-які рамки відсутні, окрім вказівки на його закінчення; 2) 

«строк» є конкретним явищем, а «вчасно»  абстрактним;  

удосконалено:  

– характеристику сутності строків у трудовому праві, яка проявляється 

у сукупності наступних особливостей: 1) строк є гарантією дотримання 

трудової дисципліни; 2) строк виступає механізмом захисту прав працівників 

та роботодавця; 3) строк може мати попереджувальний, захисний та 

дисциплінарний характер; 4) строк встановлює граничні хронологічні межі у 

відносинах між суб’єктами права; 

– зміст негативних аспектів міжнародного законодавства, яке 

врегульовує строки в трудовому праві, а саме: 1) повільність впровадження; 

2) відсутність інструментів застосування індивідуальної юридичної 

відповідальності; 3) рекомендаційний характер; 4) безконтрольність; 

 аналіз негативних аспектів національного законодавства, яке 

врегульовує строки в трудовому праві, якими є такі: 1) недосконалість 

юридичної техніки; 2) застарілість; 3) надмірна імперативність; 

4) безцільність; 

 обґрунтування стосовно необхідності вирішення ряду проблем 

правового регулювання строків у трудовому праві, основними з яких є 

наступні: архаїчність; невпорядкованість; відсутність процесуальних 

елементів; 

дістали подальшого розвитку:  

 твердження про те, що договірними строками у трудовому праві є ті 

строки, які встановлюються у трудових договорах. Відповідна група строків 

пов’язується із групою нормативних джерел, які укладаються між 

роботодавцем та працівником та носять більш індивідуальний характер. 

Положення договорів, що передбачають строки, мають диспозитивний 

характер і можуть встановлюватись за взаємною згодою сторін; 
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 положення про необхідність створення спеціалізованих органів 

на основі досвіду Німеччини. З цією метою запропоновано доповнити 

національне законодавство постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Департамент з питань вдосконалення 

правового регулювання трудових відносин», де в статті щодо завдань 

визначити, що одними із них є «прийняття та розгляд звернень від 

громадян України, які перебувають у трудових відносинах, щодо 

встановлення, зміни чи скасування певного строку у трудовому праві, 

направлення пропозицій на основі звернень до відповідних суб’єктів 

встановлення строків, розробка пропозицій щодо вдосконалення 

трудового законодавства з питань строків»; 

 аргументація стосовно доцільності обов’язкового визначення 

правил встановлення строків на локальному рівні, що повинні бути 

закріплені у ст. 142 Кодексу законів про працю у наступній редакції: «1. При 

встановленні на локальному рівні строків роботодавець зобов’язаний 

використовувати визначені законодавчо принципи строків та діяти в межах 

досягнення мети строків. 2. Встановлення строків обов’язково повинно мати 

письмову форму та враховувати практику здійснення врегульованої ними дії. 

3. Для перевірки та затвердження визначених строків центральними 

органами виконавчої влади обов’язково додаються пояснення, що містять 

наступні положення: статистичні дані щодо тривалості здійснення трудових 

відносин, для яких встановлюється строк; обґрунтування обраних строків. 4. 

Зауваження, отримані від центральних органів виконавчої влади, 

виконуються протягом тижня з моменту отримання»; 

 характеристика особливостей правового регулювання строків у 

трудовому праві за законодавством Великобританії, якими є такі: 1) рівність; 

2) зв’язок із соціальними правами; 3) поліфункціональність; 

 пропозиції щодо подальших шляхів вдосконалення правового 

регулювання строків у трудовому праві.  
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 

можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем строків у 

трудовому праві України; 

у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового 

кодексу України; 

у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

вдосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

строків у трудовому праві України; 

у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право», 

«Конституційне право» у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці 

лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, 

слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм та планів, 

підручників, навчальної й прикладної літератури.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать 

автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року); 
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«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 

січня 2017 року); «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 14 

червня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а 

також у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у шість підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 187 найменувань і займає 22 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТРОКІВ У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

1.1 Поняття, сутність і ознаки строків у трудовому праві 

 

Поза межами часу не можна уявити ні людину, не будь-яку її діяльність 

чи діяльність держави, суб’єктів господарювання. Це безпосередньо 

пов’язано із виникненням, припиненням та існуванням правовідносин у будь-

якій галузі права, в тому числі трудових відносин. Дослідження на науковому 

рівні та застосування в практичному аспекті строків є досить поширеним 

явищем, яке знайшло своє відображення фактично в кожному правовому 

інституті. Адже це пов’язано насамперед від ряду обставин, які складаються 

в житті людини. З обчислення строків починається будь-яка юридична дія чи 

подія, настають певні соціально-юридичні факти, з якими пов’язують 

виникнення окремих правовідносин. А тому будь-яка галузь права є 

пов’язаною із використанням строків, які можуть зумовлювати виникнення, 

зміну чи припинення окремих правовідносин. Правильне та своєчасне 

обчислення строків є важливим елементом реалізації особою своїх права та 

обов’язків, а органами державної влади своїх повноважень, які визначені у 

спеціальному законодавстві. В даному аспекті визначення строків, початку 

перебігу, закінчення строку, своєчасний порядок обчислення мають важливе 

значення, яке встановлюється в приписах норм права. Адже фактично у 

випадку пропуску строку чи невірного його обчислення особа може бути 

обмежена у реалізації своїх прав, а за порушення строків може наставати 

певний вид юридичної відповідальності.  

Феномен часу завжди залишався і залишається досить дискусійним 

питанням серед науковців не лише юридичної науки, а й інших суспільних 

наук. Варто зауважити, що навіть якщо нормами права не передбачений 

певний строк, в суспільстві нерозривно час пов’язаний із багатьма явищами, 
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які оточують індивіда. В кожній галузі права передбачено різні темпоральні 

параметри, серед них також заслуговує значної уваги строк, як певний 

проміжок, відрізок у часі, протягом якого відбуваються різні значущі події, 

явища. Час та строк можна вважати тотожними поняттями, зважаючи на 

наступне. Час є формою існування матерії, який безперервно триває і плине. 

Час відображає послідовність всіх матеріальних систем та всіх процесів, що 

відбуваються у світі. Оскільки час врегулювати не можливо, юридична наука 

використовує таку категорію, як строк. 

Дослідження строків у трудовому праві є важливим елементом 

функціонування будь-яких правовідносин, в тому числі трудових. Метою 

даного дослідження є аналіз вітчизняної доктрини щодо визначення поняття 

«строки у трудовому праві», сутності такого поняття, характеристики, 

класифікації ознак, які притаманні строкам у трудовому праві. Ці 

дослідження дозволять встановити складові, які включає в себе дане поняття, 

а також його зміст. Проаналізувавши вітчизняну наукову літературу, ми 

можемо дійти до висновку, що строки в трудовому праві досліджувались 

рядом вчених, однак одностайної позиції не існує, що вказує на проблему, 

яка виникає із такого складного юридичного питання, що обумовлює 

актуальність даного дослідження.  

Окремі питання строків у трудовому праві розглядались в роботах 

таких науковців, як: Т М. Вахонєва, С.В. Вишновецька, Е.Р. Воронкова, В.П. 

Грибанов, П.І. Жигалкін, О.С. Іоффе, К.В. Кейна, В.М. Лебедєв, В.В. Луць, 

В.Г. Мельникова, О.Р. Михайленко, Е.В. Мотіна, С.С. Панченко, П.Д. 

Пилипенко, І.Б. Новицький, С.О. Сільченко, Ю.М. Ткачевський, Н.П. 

Фрідман, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева та інших. Однак варто зауважити, що 

в науковій літературі мало уваги приділено саме сутності та класифікації 

ознак строків у трудовому праві. Це все свідчить про актуальність 

дослідження даної тематики та зумовлює необхідність розкриття нових 

термінологій та понять, що матимуть вагоме значення для практики та 

правової теорії. 
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Для того щоб здійснити загальний аналіз строків в трудовому праві, 

спершу варто проаналізувати найбільш дискусійне питання чи відносяться 

строки до юридичних фактів, та їх місце в системі таких фактів, що в 

подальшому дозволить сформулювати визначення загального поняття 

«строк», а потім визначити термін «строк в трудовому праві». Окрім цього, 

з’ясування строку відносно юридичного факту сприятиме аналізу сутності 

даної правової категорії. 

В юридичній літературі не склалась однозначна думка відносно 

поняття юридичних фактів та їх співвідношення з поняттям строку. Так, С.С. 

Панченко у своїй роботі вказує, що зазвичай науковці визначають 

юридичний факт як конкретну життєву обставину, з якою норми права 

пов’язують настання правових наслідків [1, с. 2]. В даному аспекті 

важливими є чотири складові: 1 – юридичний факт, 2 – життєва обставина, 3 

– правові норми, 4 – правові наслідки. Тобто, факт є юридичним у тому 

випадку, коли обставини і наслідки чітко передбачені нормами права. Без 

існування таких складових не можливо уявити наявність юридичного складу, 

який породжує правові наслідки. Зазвичай під правовими наслідками слід 

розуміти настання, виникнення, зміну чи припинення правовідносин, прав та 

обов’язків суб’єкта, який бере участь в таких суспільних відносинах. Однак, 

сама складова юридичного факту беззаперечно є ширшою, аніж виникнення 

чи припинення правовідносин. Аналіз зазначених обставин дозволяє вказати 

нам на те, що юридичний факт є конкретною юридичною обставиною з якою 

пов’язують виникнення, зміну чи припинення правовідносин, при цьому вона 

має нормативне закріплення.  

Із загального розуміння юридичного факту ми можемо вказати, що він 

являє собою окремі обставини реальної дійсності, наприклад, укладення 

договору, прийняття на роботу, виплату заробітної плати, надання відпустки. 

При цьому варто звернути увагу на два аспекти: перший – механізми таких 

дій передбачені нормами права, другий – кожна така дія пов’язана із 

конкретним строком. Такої ж позиції дотримується ряд вчених, зокрема, 
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Є.М. Ворожейкін, М.Я. Кірілова, Є.О. Суханов, О.В. Шовкова тощо. О.В. 

Шовкова пояснює це тим, що у багатьох випадках норми права пов’язують 

виникнення, зміну і припинення правовідносин саме зі строками [2, с. 8]. Ми 

повністю погоджуємось з такою позицією, враховуючи вищевказані 

висновки. А отже, підсумовуючи усе вищенаведене, ми можемо вказати, що 

строком вважаються юридичні факти, які закріплені нормами права, та 

несуть за собою певні юридичні наслідки. В даному контексті для загального 

визначення «строки в трудовому праві», розглянемо що вважається 

«строком». 

Строки, опосередковані соціально-правовими нормами в залежності від 

певної галузі права, можна класифікувати як цивільні та кримінальні. Тому 

постає закономірне питання щодо використання строків в трудовому праві. Із 

загальної теорії права ми можемо вказати, що цивільне та трудове право є 

суміжними галузями права і це пояснюється наступним. По-перше, їх зв’язок 

має історичне значення, адже при формуванні трудового права важливе 

значення мали інститути цивільного права. По-друге, відносини щодо праці 

виникають із інститутів саме цивільного та трудового права. По-третє, 

відносини, які є предметом правового регулювання трудового та цивільного 

права, мають взаємопов’язаний, нерозривний характер, та вказують на 

неможливість існування одних без інших. А отже, строки, які 

встановлюються в трудовому праві є цивільно-правовими. 

Оскільки строки, які наявні в трудовому праві, мають цивільно-

правовий характер, розглянемо зміст норми частини 1 статті 251 Цивільного 

кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV, яка регулює строки в 

цивільному праві та встановлює, що строком є певний період у часі, зі 

спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення [3]. 

Виходячи із контексту даної норми ми можемо вказати, що змістом цивільно-

правового строку є наступні складові: 

1 – період у часі, тобто певний проміжок часу, протягом якого 

відбуваються суспільно-значимі процеси; 
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2 – внаслідок спливу часу, тобто певного проміжку, протягом якого 

відбулись суспільні процеси, відбуваються дії чи події; 

3 – такі дії та події повинні мати юридичне значення, тобто це факти, з 

якими цивільно-правові норми пов’язують виникнення, зміну, припинення 

існування цивільних правовідносин.  

В науці «строк» визначають по різному. Так, Великий 

енциклопедичний юридичний словник визначає «строк», як визначений 

законом, договором або іншим юридичним актом відтинок часу (період), 

встановлений для здійснення відповідних дій, реалізації прав або виконання 

зобов’язань, і з настанням чи закінченням якого пов’язується певна дія чи 

подія, що має юридичне значення [4, с. 857]. З огляду на зазначене, строком 

являється певний проміжок часу, протягом якого суб’єкт відносин може 

реалізувати свої права чи обов’язки, а також вчинити дію чи утриматися від її 

вчинення, надати послугу, виконати роботу, реалізувати товари. Окрім цього, 

строк встановлює кінцеву межу в часі, зі спливом якої суб’єкт ще може 

вчинити певні дії. Однак якщо особа не реалізувала своє право в таких 

часових межах, поза ними вона позбавляється права на вчинення дії, 

реалізацію обов’язку тощо. 

Строк є відображенням дії часу в правовідносинах, є виявом 

соціального часу (як форми існування соціальної матерії, суспільного буття), 

є важливим правовим засобом цілеспрямованого регулювання діяльності 

фізичних та юридичних осіб [5, с. 152]. В даному контексті строк 

розкривається як засіб регулювання правовідносин, в яких суб’єктами 

виступають фізичні, юридичні особи, а обов’язковим елементом є держава. 

Строки в будь-яких правовідносинах є мірою дисципліни учасників. Під 

соціальним часом ми можемо розуміти суспільні процеси, їх взаємозв’язки, 

взаємодії, процеси життєдіяльності суспільства, які відображають соціальні 

події у часі чи у певному проміжку часу. А отже, згідно даної позиції, ми 

можемо говорити, що строк є соціальним часом, а також засобом правового 

регулювання.  
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С.С. Вишновецька вказує на те, що строк - це юридичний факт, який 

породжує, змінює або припиняє чи конкретні суб’єктивні права та обов’язки, 

чи право на їх захист [6, с. 27]. З таким визначенням ми можемо погодитися, 

адже як нами було раніше встановлено, строк являє собою систему 

юридичних фактів, які здатні впливати на суспільні відносини, а саме 

створювати, припиняти, змінювати права та обов’язки всередині певного 

кола відносин. Окрім того, вчена виходить із того, що вона визначає строк не 

лише юридичним фактом, а й категорією, яка здатна впливати на захист прав. 

Таке твердження є вірним, адже саме з обчисленням строку пов’язується ряд 

процесуальних моментів, а також у випадку порушення строків може 

наставати певний вид відповідальності. 

Таким чином, виходячи із вищенаведеного, ми можемо зробити 

висновок, що «строк» - це юридичний факт, який визначає певний період у 

часі, встановлений нормами права, протягом якого, або з настанням якого, 

особа може вчинити певну дію або реалізувати своє право, і який також 

виступає засобом правого регулювання. 

Розглянувши загальне розуміння поняття строк, пропонуємо 

проаналізувати, що є трудовим правом. Це дозволить нам досконаліше 

окремлити, що являють собою строки у трудовому праві. Так, юридична 

енциклопедія за редакцією Ю.С. Шемшученка зазначає, що трудове право – 

це галузь права, якою регулюються індивідуальні відносини із застосування 

найманої праці та колективні трудові відносини [7, с. 180]. Вчений вказує, що 

трудове право регулює дві форми відносин – найману працю (трудові 

договори) та колективні трудові договори. Однак ми можемо розширити 

дану дефініцію за допомогою окремих моментів. Варто врахувати, що 

основним кодифікованим актом, який регулює відносини трудового права, є 

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII [8]. 

Виходячи із змісту статті 1 даного акту можна вказати, що «Кодекс законів 

про працю України регулює трудові відносини…» [8], трудові відносини є 

предметом регулювання трудового права. Однак якщо аналізувати зміст 
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Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII [8], можна 

зробити висновок, що він включає регулювання відносин, які випливають із 

колективних договорів, трудових договорів: відносин, які визначають 

робочий час, час відпочинку, нормування праці, оплату праці, компенсації, 

умови і порядок застосування матеріальної відповідальності, трудову 

дисципліну, охорону праці, індивідуальні трудові спори тощо. Хоч і ці 

правовідносини виходять із трудових або колективних договорів, однак 

мають своєрідний юридичний зміст та природу, а отже є окремими 

правовідносинами, які не являють собою трудові правовідносини. А тому ми 

маємо зауважити, що трудове право охоплює регулювання відносин найму, 

(трудові) або колективні, а також відносини, які випливають із колективних 

договорів та трудових.  

А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк і С.В. Дріжчана вказують на те, що 

трудовим правом є система правових норм, що регулюють сукупність 

відносин суспільної організації праці на підприємствах, в установах, 

організаціях на підставі поєднання суспільних, колективних і особистих 

інтересів трудівників [9, с. 17]. Дане визначення є більш вдалим, однак не 

повним. Вчені теж обмежують коло регулювання трудових відносин лише 

відносинами суспільної організації праці. Однак, як нами було встановлено, 

дана галузь права включає досить широкий перелік трудових відносин, в 

тому числі відносини суспільної організації праці. А тому дане визначення не 

розкриває повністю зміст поняття «трудове право». До схожої позиції 

приходять П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк та З.Я. Козак, які зазначають, що як 

галузь права, трудове право являє собою систему правових норм, які 

регулюють сукупність суспільних відносин з приводу використання найманої 

праці [10, с. 8]. Дійсно, трудове право виступає регулятором суспільних 

відносин, проте не лише тих, які виникають, змінюються чи припиняються 

при застосуванні найманої праці, а, й наприклад, пов’язаних із укладенням 

колективних договорів, вирішенням індивідуальних трудових спорів тощо. А 

отже, дана позиція теж значно звужує коло відносин, які охоплюють трудове 
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право, що є невірним та призводить до помилкового, вузького трактування 

змісту регулювання даної галузі. 

Виходячи із вищенаведеного, ми можемо зробити висновок, що 

«трудове право» - це самостійна, відокремлена галузь права, яка має 

складну, розгалужену та кодифіковану систему правових норм, встановлених 

та санкціонованих державою, що поєднуються у правові інститути, які 

регулюють трудові відносини, а також відносини організації праці та інші 

тісно пов’язані суспільні відносини. 

Проаналізувавши поняття строків та поняття трудового права, 

перейдемо до аналізу дефініції «строк у трудовому праві». Варто зауважити, 

що більша частина науковців характеризують строки у трудовому праві, як 

строки що випливають із цивільних строків. А тому, в науковій літературі 

дефініція «строк у трудовому праві» залишається майже не дослідженою, що 

вказує на актуальність цього питання. 

Так, Г.І. Чанишева у своїй роботі на підставі аналізу наукових позицій 

різних вчених-теоретиків надає визначення «строку у трудовому праві», як 

закріплену у законодавстві про працю, локальних нормативних правових 

актах, угодах і договорах суб'єктів трудового права юридичну модель 

об'єктивно існуючого часу, яка використовується державою, роботодавцем, 

працівниками (їх представниками) у правовому регулюванні трудових 

відносин [11, с. 115]. Перш за все, звернемо увагу, що автор розкриває 

сутність строків у трудовому праві через джерела, у яких вони 

закріплюються - законодавство про працю, локальні нормативно-правові 

акти, угоди і договори. Також привертає увагу те, що строки на думку автора 

являють собою юридичну модель об'єктивно існуючого часу. На нашу думку, 

таке формулювання вірно розкриває сутність досліджуваного поняття. При 

цьому, підкреслюється, що строки використовуються при правовому 

регулюванні трудових відносин, із чим також безумовно варто погодитись. 

Так, в змісті Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року № 

322-VIII встановлено норма, яка регламентує обчислення строків – стаття 
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2411, відповідно до якої строки виникнення і припинення трудових прав та 

обов'язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями [8]. Однак, в 

межах цього кодифікованого акту не міститься визначення строку у 

трудовому праві. Керуючись даною нормою ми можемо зробити висновок, 

що строк у трудовому праві – це рік, місяць, тиждень чи день. Тобто, в 

зазначеній нормі визначено лише сутність, порядок визначення строків та їх 

обчислення. Однак, оскільки нами встановлено, що трудове право є 

суміжною галуззю цивільного права, ми можемо керуватися законодавчим 

визначенням, встановленим у частині 1 статті 251 Цивільного кодексу 

України від 16.01.2003 року № 435-IV: строком є певний період у часі, зі 

спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення [3]. Як ми 

встановили, строки можуть вираховуватись не лише нормами права, а й бути 

встановленими у договорах, які регулюють відносини в сфері трудового 

права. При цьому, ця ж стаття Цивільного кодексу України від 16.01.2003 

року № 435-IV [3] регламентує також порядок обчислення та обрахування 

строків. Тобто в нас виникає певна колізія між нормами різних законодавчих 

актів, які можуть застосовуватися в одних і тих же правовідносинах. Проте, в 

даному випадку норми Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

року № 322-VIII [8] мають пріоритет над нормами цивільно-правового 

характеру, оскільки саме даний кодифікований акт містить спеціальні норми, 

які регулюють відносини у сфері трудового права. А тому, порядок 

визначення строків в даному випадку буде регулюватися нормами трудового 

законодавства. 

Отже, з вищедослідженого ми можемо зробити наступні висновки, які 

напряму чи опосередковано впливають на розуміння сутності строків у 

трудовому праві: 

1 - строк є юридичним фактом з настанням якого виникають певні 

юридичні наслідки; 

2 - протягом строку особа може реалізувати своє право чи вчинити дію;  
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3 - трудове право є суміжною галуззю права із цивільним правом, тому 

при визначенні строків у правовідносинах, які становлять предмет трудового 

права, можуть застосовуватися цивільно-правові норми; 

4 - строки у трудовому праві можуть визначатися не лише 

законодавчими актами, а й локальними актами, договорами, угодами; 

5 - строки зачасту виступають засобом регулювання трудових 

відносин, а також мірою дисциплінарного виховання; 

6 - зі спливом строку пов’язується певна дія чи подія, яка має 

юридичне значення для учасників трудових правовідносин.  

Отже, виходячи із вищенаведеного та враховуючи, що дефініція «строк 

у трудовому праві» майже взагалі не досліджувалась у вітчизняні науці, 

вважаємо за доцільне надати власне визначення даного терміну. Строк у 

трудовому праві - це юридичний факт та юридична модель часу, 

встановлений нормами трудового законодавства, локальними актами, 

договорами та угодами, який окреслює певний період у часі, із настанням 

якого суб’єкти трудового права можуть реалізувати права та вчиняти дії, та 

виступає засобом правового регулювання трудових відносин і є мірою 

дисциплінованої поведінки для суспільства.  

Основною характеристикою будь-якої дефініції є її внутрішня 

складова, через яку розкривається її сутність, призначення, головна ідея такої 

діяльності. Тому варто розглянути сутність строків у трудовому праві, їх 

внутрішні складові, системність. Як правило, під системою розуміють 

сукупність компонентів, що взаємодіють [12, с. 66]. Системі властивий 

фактор взаємопов’язаності об’єктів між собою. У випадку, коли такі об’єкти 

не взаємодіють і їх не можна упорядкувати, вони не є системою. Під 

системою строків у трудовому праві варто розуміти певну сукупність 

елементів, які взаємодіють між собою та мають на меті досягнути поставлену 

мету, яка може полягати у дотриманні трудової дисципліни, гарантуванні 

прав працівників, недопущенні трудової дискримінації, своєчасній виплаті 

заробітної плати тощо.  
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Варто звернути увагу, що строки мають значення для нормального 

функціонування кожного індивіда. Це проявляється через призму не лише 

юридичного характеру, якими наділені строки, а й соціального, що 

впроваджує соціально-значимий статус строку в суспільстві. Для 

різнобічного дослідження сутності строків у трудовому праві пропонуємо 

розглянути окремі норми трудового законодавства. Так, наприклад, 

відповідно до частини 1 статті 27 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 року № 322-VIII, строк випробування при прийнятті на роботу, 

якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати 

трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним 

виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців [8]. 

В даному аспекті норма права має обов’язковий характер, тобто встановлює 

максимально допустимий норматив випробування працівника, і у випадку 

перевищення цих строків, має місце порушення умов праці. Хоча, зазначимо, 

що нормами трудового законодавства в даному випадку не встановлюється 

міра відповідальності. Окрім цього, дана норма визначає максимально 

допустимий строк випробування. Виходячи із цього ми можемо зробити 

наступні висновки: 

1 - порушення строків призводить до порушення прав працівників; 

2 - при порушенні строків в трудову праві не завжди настає 

відповідальність; 

3 - строки встановлюють максимально допустимі межі трудових 

відносин; 

4 - дотримання строків має обов’язковий характер. 

У відповідності до частини 2 статті 33 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 року № 322-VIII, власник або уповноважений ним 

орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не 

протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або 

ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, 
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а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу 

життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану 

роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою [8]. 

В даному випадку строк виступає як механізм охорони захисту прав 

працівника, тобто він встановлює максимально допустимий проміжок часу 

для переведення працівника на іншу роботу. В даному аспекті строк виступає 

як механізм захисту прав працівника від недопущення трудової 

дискримінації і виступає гарантією захисту трудових прав, а також 

обов’язків. Схожа норма міститься в частині 2 статті 34 Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII, згідно якої, у разі простою 

працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності 

і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації 

на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в 

тій самій місцевості на строк до одного місяця [8]. В даному випадку також 

має місце встановлення граничних строків у максимальних межах. Розмір 

строків є таким, щоб із однієї сторони, захистити права та інтереси 

працівників, а із іншої сторони, обумовлений сприяння роботодавцям у 

наданні їм достатньо часу, за якого вони матимуть можливість створити 

відповіді умови для працівників. 

Інший випадок ми можемо виділити, аналізуючи частину 1 статті 148 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII, 

відповідно до якої дисциплінарне стягнення застосовується власником або 

уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не 

пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення 

працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або 

перебування його у відпустці [8]. Сутність строку в цьому випадку 

проявляється у своєчасному реагуванні роботодавця на вчинення проступку. 

Із однієї сторони, роботодавцям надається можливість притягнути винну 

особу до відповідальності. Із іншої сторони, встановлені строки сприяють 

адекватному реагуванню роботодавця на вчинені проступки. В даному 
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контексті проявляється дисциплінарний характер строку, який встановлює 

часові рамки, протягом яких уповноважена особа може притягнути 

правопорушника до відповідальності. 

У відповідності до частини 1 статті 228 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 року № 322-VIII, у разі незгоди з рішенням комісії по 

трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть 

оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм 

виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного 

строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини 

пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. 

В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і 

залишається в силі рішення комісії по трудових спорах [8]. Сутність строку у 

даному контексті проявляється через призму процесуальних норм. Один і той 

самий кодифікований акт містить норми матеріального права та 

процесуального. Процесуальний строк в рамках трудового права виступає 

гарантією ефективного та своєчасного механізму захисту від порушених чи 

оспорюваних прав. О.С. Захарова визначає процесуальний строк як 

встановлений законом або призначений судом проміжок часу, з яким 

процесуальний закон пов’язує можливість або необхідність вчинення 

конкретних процесуальних дій або настання певних правових наслідків [13, 

с. 143]. Тому зробимо висновок, що процесуальний строк має важливе 

значення в рамках трудового права, адже виступає одним із основних 

механізмів реалізації права на захист, а також надає особі можливість до 

вчинення однієї або кількох процесуальних дій, що призводять в подальшому 

до настання та виникненню певних юридичних наслідків. 

Згідно із частиною 1 статті 38 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 року № 322-VIII, працівник має право розірвати трудовий договір, 

укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або 

уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява 

працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 
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неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; 

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до 

навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, 

підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до 

досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; 

догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою 

з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а 

також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган 

повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник [8]. 

В даному аспекті проявляється сутність строку, як інструменту захисту прав і 

працівників, роботодавців. У разі, якщо працівник заздалегідь попереджує 

роботодавця про необхідність розірвання трудового договору, він одночасно 

задовольняє і свої інтереси, й інтереси роботодавця. Працівник отримує 

можливість припинити трудові відносини у той строк, який відповідає його 

інтересам, а роботодавець отримує можливість у найбільш короткий термін 

знайти заміну працівнику, щоб при цьому це не призвело до можливих 

збитків підприємства чи інших негативних наслідків. Тобто суть строку у 

трудовому праві може також включати захисний механізм захисту прав 

роботодавця, що надає йому змогу своєчасно відреагувати на ситуації і 

належним чином її врегулювати. 

Таким чином, ми можемо виділити наступні особливості строків у 

трудовому праві, через які одночасно проявляється сутність даного 

інституту: 

1 – строк є гарантією дотримання трудової дисципліни; 

2 – строк виступає механізмом захисту прав працівників та 

роботодавця; 

3 – строк може мати попереджувальний, захисний та дисциплінарний 

характер; 

4 – строк встановлює граничні хронологічні межі у відносинах між 

суб’єктами права. 
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Отже, виходячи із вищенаведеного, сутність строку у трудовому праві 

полягає у тому, що він являє собою певні граничні проміжки часу, які 

можуть мати попереджувальний, захисний та дисциплінарний характер й 

визначають моделі поведінки суб’єктів трудових відносин, за яких 

відбувається захист інтересів працівників та роботодавців, гарантується 

своєчасна виплата заробітної плати, дотримання трудової дисципліни тощо. 

Проаналізувавши поняття та сутність строків у трудовому праві, варто 

виділити ознаки даного явища. Як вже нами було зазначено, питання строків 

у трудовому праві знаходиться поза увагою сучасних дослідників. У тому 

числі в юридичній літературі мало приділено уваги їх ознакам, тому аналіз 

даної проблеми є актуальним та необхідним в рамках нашого дослідження. 

Оскільки повноцінні концепції виділення ознак у юридичній науці відсутні, 

пропонуємо їх виділити із нашого попереднього дослідження, дефініції 

строків у трудовому праві, сформульованій нами, із сутності строків у 

трудовому праві. 

Тож, на нашу думку, для строків у трудовому праві притаманні 

наступні ознаки: 

1) нормативність; 

2) організаційність; 

3) дисциплінарність; 

4) спрямованість на захист прав та інтересів суб’єктів трудових 

правовідносин; 

5) матеріально-процесуальний характер. 

Нормативність полягає в тому, що основні ідеї та засади, на яких 

базується обчислення, обрахування та відлік строку, повинні обов’язково 

бути закріплені в нормативно-правових актах. Категорія «нормативність» 

нерозривно та безпосередньо пов’язана із категорією «право», проте такі два 

явища абсолютно є різними за своїм внутрішнім юридичним змістом та 

правовою природою, і їх потрібно відокремлювати одну від одної. 

Нормативною визначеністю характеризуються норми права, які закріплені в 
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законодавстві, та формують певні правила, межі поведінки з метою 

регулювання, охорони, розвитку та захисту суспільних відносин. Право має 

нормативний характер: права й обов’язки, якими володіє кожна людина чи 

юридична особа, не довільні, а чітко визначені правовими нормами. 

Нормативність означає, що право представлене нормами — правилами 

поведінки, що визначають права й обов’язки учасників регульованих 

відносин, їхню відповідальність. Правила поведінки, закріплені у правових 

нормах, спрямовані на майбутню поведінку. Право за допомогою юридичних 

норм кожному громадянину й організації несе інформацію про те, які дії 

можливі, які заборонені, а які необхідні [14, с. 125]. В контексті строку варто 

відмітити той момент, що всі строки мають бути закріплені в нормах права, а 

також порядок і механізми їх обрахунку, що дозволяє надати учасникам 

суспільних відносин максимально допустимі межі поведінки у часі. А отже 

за даного ми можемо зробити висновок, що нормативність є одним із 

способів правого регулювання, яке закріплене в нормах права, і 

передбачають межі поведінки особи, що виражена часовими рамками. Варто 

вказати, що правове регулювання це не лише регулювання, яке здійснюється 

за допомогою права, а й включає в себе інші способи, зокрема, правові 

засоби, що мають безпосередній юридичний вплив на суспільні відносини. 

Іншими словами це не лише формально-визначені правила поведінки, а й 

інші дієві засоби, які регулюють суспільні відносини, що можуть 

проявлятися та відображатися в нормах права, а отже містить нормативний 

зміст. В сукупності це призводить того, що строк по своїй юридичній 

природі має суттєвий вплив на суспільство та окремого взятого індивіда, 

окрім цього, строки закріплюються в нормах права, а отже має зовнішнє 

нормативне вираження. Виходячи із правової природу строку ми можемо 

вказати, що строк, по-перше, має суттєвий вплив на суспільні відносини, по-

друге, є способом їх правового регулювання, по-третє, має зовнішню форму 

закріплення, яка виражається в нормах прав.  
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Організованість являє собою, згідно із Великим тлумачним словником 

сучасної української мови властивість і стан за значенням «організований», а 

саме: «належно впорядкований, планомірно спрямований на що-небудь; який 

діє чітко, злагоджено, дисципліновано» [15, с. 853]. Строк в трудовому праві 

впорядковує суспільні відносини і надає їм організованого характеру. 

Встановлення строку у трудових правовідносинах означає визначення  

моменту до якого особа може вчиняти певні дії, або момент з якого особа 

може їх почати. Дана ознака тісно взаємопов’язана із «дисциплінарністю», 

оскільки має спільну мету – належне впорядкування суспільних відносин, а 

також встановлює порядок та узгодженість. В сфері інших наук, таких як 

філософія, психологія, педагогіка, організованість визначається, як якість 

особистості, що характеризує здатність розумно планувати і впорядковувати 

свою діяльність. Для її формування потрібно: дотримуватися певного 

порядку, що сприяє успіху діяльності; планувати свої дії і розумно їх 

чергувати; раціонально розподіляти час; навчитися вносити в свою діяльність 

певну організацію при зміні обставин [16, с. 38-39]. Для того, щоб 

суспільство було організованим, воно має дотримуватись правил поведінки. 

Одним із таких правил, яке є нормативно визначеним, є додержання 

встановлених в законі строків. Тобто, ознака організаційності у даному 

контексті полягає у тому, що строки у трудовому праві є ще одним 

інструментом регулювання суспільних відносин, які належать до предмета 

трудового права. Законодавець, встановивши строки в законодавстві про 

праці, мав на меті організацію трудових відносин, та суспільних відносин, які 

слідують із трудових.  

«Дисципліна» визначається як рівень (високий, середній, недостатній) 

дотримання норм в організації, суспільстві. Родовою ознакою дисципліни є 

порядок – сукупність правил поведінки, дотримання яких вимагається від 

людини [17, с. 34]. Нами було встановлено, що строки дисциплінують 

суспільство. Це насамперед слідує із того, що будь-який строк встановлює 

певні часові, рамки протягом яких особа може реалізувати свої права, 
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вчинити дії, утриматися від вчинення таких дій. У випадку якщо особа 

реалізує свої права поза межами встановлених цих часових рамок, це 

призводить до неможливості реалізації такого свого права. Окрім того, якщо 

особа вчиняє певні дії поза межами встановлених часових рамок, до неї може 

застосовуватися певний вид юридичної відповідальності. Все це в сукупності 

призводить до того, що встановлені строки напряму чи опосередковано 

впливають на поведінку людини чи суспільства в якому вона розвивається. А 

тому фактично ознаки організованості та дисциплінарності мають спільну 

мету щодо належного впорядкування суспільних відносин. Дисципліна - це 

певний порядок поведінки людей відповідно до норм права і моралі, що 

склались у суспільстві чи організації [18, с. 153]. Тобто, дисципліна 

нерозривно пов’язана із нормами права та моралі, які закладаються в 

середині суспільства, а тому право є невід’ємним елементом дисципліни 

суспільства. Дане явище є важливим способом побудови демократичного 

суспільства із ефективними соціальними та трудовими відносинами та 

являється засобом дієвого досягнення позитивних економічних, соціальних, 

політичних та інших цілей. Для ефективного виконання таких поставлених 

цілей, суспільство у своїй системі використовує строк як важливий елемент 

досягнення позитивних явищ, який і визначає рівень свідомості суспільства і 

дотримання ним норм права. А отже, дисциплінарність, як ознака строків у 

трудовому праві, полягає у тому, що встановлення строків дисциплінує 

учасників трудових, а також пов’язаних із трудовими, відносин.  

Наступна ознака, яку варто проаналізувати, - спрямованість на захист 

прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин. С.Я. Вавженчук вказує, 

що під захистом розуміються певні суб’єктивні процесуальні можливості 

(право) особи щодо захисту порушених прав, стосується будь якого 

конституційного права чи свободи, незалежно від буквального вживання 

цього терміну безпосередньо у тексті норм Конституції [19, с. 46]. Тобто в 

юридичній науці захист розуміється як відновлення порушеного права, однак 

в контексті досліджуваної роботи потрібно відмітити, що строки в трудовому 
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праві мають своєрідну специфіку і виступають окремим механізмом, 

спрямованим на захист роботодавця чи працівника від порушених прав від 

суб’єктивних факторів. Спрямованість на захист прав та інтересів суб’єктів 

трудових правовідносин полягає у тому, що встановлені в законодавстві про 

працю строки захищають інтереси роботодавця, працівника, або їх обох. 

Наприклад, особі належить право припинити трудові відносини за власною 

ініціативою, попередивши при цьому роботодавця за два тижні до моменту 

звільнення. В даному випадку захищаються інтереси роботодавця, адже він 

може зазнати збитків через втрату працівника, та невиконання відповідного 

об’єму роботу [8]. В даному випадку строки захищають інтереси 

роботодавців. Так само, строки можуть встановлюватись і в інтересах 

працівників. Наприклад, згідно зі статтею 151 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 року № 322-VIII, якщо протягом року з дня 

накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення. Більше того, якщо працівник не допустив нового 

порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний 

працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року [8]. 

Кожен працівник може припуститись помилки під час виконання трудових 

правовідносин, і бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності. 

Дисциплінарні стягнення тягнуть за собою низку проблем для працівника, 

наприклад унеможливлюють застосування до нього заохочень. Разом із тим, 

існування строків у трудовому праві, і їх встановлення відносно 

дисциплінарних стягнень, є запорукою того, що з особи може бути зняте 

відповідне стягнення, у разі, якщо він протягом визначеного законом строку 

більше не припуститься вчинення проступків. Тому, на основі цього аналізу 

дійдемо до висновку, що ознака спрямованості строків у трудовому праві на 

захист прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин є дійсно 

актуальною. При цьому, у рівній мірі строки захищають і інтереси 

працівників, і інтереси роботодавців. 
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Будь-яка галузь права складається із правових норм, які діють в 

суспільстві. Традиційним є розподіл норм на норми матеріального та 

процесуального права. Згідно позиції Л.М. Ніколенко, норми матеріального 

права мають на меті визначення змісту прав та обов’язків суб’єктів права і 

відповідають на питання, що треба зробити для реалізації цих прав і 

обов’язків, а норми процесуального права відповідають на питання як, яким 

чином, у якому порядку права та обов’язки можуть і мають бути реалізовані 

[20]. Основною специфікою норм матеріального права є встановлення 

певного кола прав та обов’язків, які закріплюються в нормативному акті, що 

регулює трудові відносини, та є обов’язковими для виконання всіма 

суб’єктами трудового права. Специфікою процесуальних норм є те, що вони 

визначають компетенцію державних органів, міжнародних організацій чи 

судових установ, а також порядок реалізації своїх повноважень, компетенції, 

або порядок вчинення окремих дій. Процесуальні норми створюють умови, 

за яких можна досягнути максимального значимого результату в межах 

юридичного кола. Говорячи про строк у трудовому праві, варто відмити, що 

такі строки, зокрема, встановлюються для регулювання певних прав та 

обов’язків, а також порядок їх реалізації. Так, наприклад, до строків, які 

містять матеріальний характер ми можемо віднести строк надання відпустки, 

строк виплати заробітної плати, строк відрядження, строк компенсації тощо. 

Так, прикладом строку у трудовому праві, який має матеріальний характер, є 

строк, встановлений у статті 27 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 року № 322-VIII [8]. Так, згідно із її нормою, строк випробування 

при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, 

не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням 

з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - 

шести місяців. Матеріальний характер у даному контексті полягає у тому, що 

даний строк застосовується до обов’язку працівника відпрацювати строк 

випробування при прийнятті на роботу з метою демонстрації своєї 

кваліфікації та подальшого отримання роботи. Процесуальні строки 
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визначають строк звернення до компетентного органу чи органу державної 

влади, суду. Прикладом процесуального строку є строк, встановлений в 

статті 225 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-

VIII [8]. У ній встановлено, що працівник може звернутися до комісії по 

трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен 

був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної 

йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком. Даний строк є 

процесуальним оскільки ним визначено строк звернення до компетентного 

органу із метою захисту працівником своїх прав. Таким чином, ознака 

матеріально-процесуального характеру строків у трудовому праві полягає у 

тому, що вони одночасно визначають хронологічні рамки в матеріальних 

трудових правовідносинах і в процесуальних правовідносинах, які прямо 

слідують із трудових (наприклад, правовідносини пов’язані із вирішенням 

трудових спорів). 

Отже, виходячи із зробленого нами дослідження, ми можемо відмітити 

той факт, що поняття строків у трудовому праві є досить складним та 

дискусійним явищем, яке майже не досліджувалось в рамках науки 

трудового права. Не зважаючи на наявність окремих робіт, присвячених 

даному питанню, поняття, сутність та ознаки строків в трудовому праві не є 

розкритими на сьогодні належним чином у юридичній науці. Такий стан 

наукової уваги до даного питання вважаємо неприпустимим, адже інститут 

строків в трудовому праві на сьогодні характеризується низкою теоретичних 

та законодавчих прогалин, а наукові напрацювання можуть посприяти 

подоланню таких проблем.  

Наш аналіз продемонстрував, що строк у трудовому праві відіграє 

важливе та фундаментальне значення для виникнення, розвитку, існування та 

припинення правовідносин. Також нами відмічено, що в юридичній науці 

відсутні підходи щодо аналізу ознак строків у трудовому праві. Це вказує на 

актуальність даного дослідження, адже певні висновки можуть стати 

підґрунтям для здійснення подальших наукових розробок.  
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1.2 Особливості сучасного стану правового регулювання строків у 

трудовому праві: позитивні та негативні аспекти міжнародного і 

національного законодавства 

 

Соціальний розвиток та захист соціальних прав населення є одними із 

пріоритетних напрямків розвитку української держави. Тому, має бути 

створеним і належне законодавче забезпечення, яке б дозволяло 

реалізовувати державну політику якнайкращим чином. У свою чергу, 

правовий вплив на суспільні відносини, пов’язаний із соціальним розвитком 

та захистом, здійснюється через створення та функціонування системи 

трудового права. Одним із найбільш важливих елементів, що забезпечують 

функціонування усієї системи трудового права є строки. Тож, їх правове 

регулювання повинно бути ефективним та узгоджуватись із інтересами 

кожного інституту. Визначення строків є гарантією для захисту інтересів як 

працівників, так і роботодавців. Водночас, строки виконують й додаткові 

функції направленні на збільшення соціальної взаємодії між суб’єктами 

трудового права. На сьогодні, існує велика кількість видів строків у 

трудовому праві, усі з яких потребують належного правового регулювання. 

Дослідження сучасного стану правового регулювання строків у трудовому 

праві дозволить виділити найбільш ефективні методи й засоби, а також 

віднайти найбільш ефективні способи встановлення процесу та послідовності 

певної трудової діяльності.  

Разом з тим, дослідження міжнародного правового регулювання 

дозволить встановити основні стандарти, які у будь-якому випадку мають 

встановлюватись у національному законодавстві. Крім того, саме міжнародне 

трудове законодавство визначає ключові принципи, в тому числі, й щодо 

встановлення та обчислення строків. Це допомагає встановити пріоритетні 

сфери суспільних відносин та віднайти дієвий баланс приватних прав й 

свободи суб’єктів трудових прав та публічного врегулювання й примусу. 
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Саме тому дослідження сучасного стану правового регулювання строків 

у трудовому законодавстві актуальним. Воно допоможе визначити основні 

проблеми, з якими стикаються на практиці працівники, профспілки та 

роботодавці, віднайти взаємозв’язок між ними. За допомогою ефективних 

методів та засобів встановлення й обчислення строків, що базуються на 

принципах правах та враховують особливості суспільних відносин, вдасться 

забезпечити здійснення трудової діяльності та співпрацю між суб’єктами 

трудового права на належному рівні.  

Хоча й дане питання залишається малодослідженим, різними його 

аспектами на науково-теоретичному рівні займались наступні вчені: Ю.В. 

Білоусов, С.В. Вишновецька, В.П. Грибанов, Л.В. Єроменко, В.І. Лісовенко, 

О.Є. Луценко, В.В. Луць, В.Г. Мельникова, С.О. Сільченко, Б.І. Сташків, 

В.А. Стрільчук, О.В. Гоц-Яковлева, У.І. Пак, Н.І. Поклонська, Г.І. Чанишева, 

О.М. Ярошенко тощо.  

Для реалізації будь-якого трудового права необхідно створити 

необхідні умови. До таких умов можна віднести як правове регулювання, так 

і наявність часових меж. Дані поняття взаємопов’язані між собою, адже саме 

правове забезпечення дозволяє забезпечити встановлення строків 

ефективним механізмом для захисту та реалізації трудових прав. Відповідно, 

саме від того, яким чином буде врегульоване питання строків у трудовому 

праві, залежатеме швидкість та оперативність дій державних органів, до 

компетенції яких відносять нагляд та контроль за трудовими відносинами, 

також правомірність чи неправомірність дій правника, роботодавця, 

профспілок тощо. Аналіз сучасного стану міжнародного правового 

регулювання строків у трудовому праві дозволить виділити основні напрями 

розвитку, та проблеми, які існують в національних законодавствах щодо їх 

належного визначення та контролю за дотриманням. 

Одним із найбільш загальних міжнародних актів, що регулює питання 

строків у трудовому праві є Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права. Згідно ст. 10 даного пакту, особлива охорона повинна 
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надаватися матерям протягом розумного періоду до і після пологів. Протягом 

цього періоду працюючим матерям повинна надаватись оплачувана 

відпустка або відпустка з достатньою допомогою по соціальному 

забезпеченні [21]. Даною нормою було підкреслено особливий правовий 

статус вагітних жінок та матерів за допомогою встановлення строку 

відпочинку перед та після пологів. Необхідність виділення даного положення 

на міжнародному рівні пов’язано із декількома проблемами. Найперше, це 

значна дискримінація прав жінок в усіх сферах, в тому числі й трудовій, отже 

й необхідність у встановленні та захисті їх прав. Інша проблема пов’язана із 

охороною здоров’я як матері, так і новонародженої дитини, оскільки 

виконання жінкою трудових обов’язків може завдати їм шкоду. Водночас, 

точний строк даною нормою не визначається, формулювання «розумний 

період» є скоріше принципом, згідно якого, час залишений на відпустку для 

жінки має бути обґрунтований та достатній для неї, та, разом з тим, не 

допускати зловживання правом. Таким чином, національне законодавство 

повинно встановлювати максимально дозволений строк для відпустки, а 

необхідний строк визначає, власне, жінка.  

Відповідно до ст. 7 Міжнародного пакту Держави, які беруть участь у 

цьому Пакті, визнають право кожного на справедливі і сприятливі умови 

праці, включаючи, зокрема відпочинок, дозвілля і розумне обмеження 

робочого часу та оплачувану періодичну відпустку [21]. Відповідно, увагу 

варто сконцентрувати на декількох важливих моментах. Найперше, це 

використання терміну «кожен», що одразу встановлює заборону на 

дискримінацію за будь-якою із ознак. Наступним важливим моментом, є 

використання формулювання «справедливі та сприятливі умови», отже 

умови за яких обмежується робочий час чи надається відпустка повинні бути 

рівними й однаковими для всіх. Крім того, важливим є встановлення різниці 

між термінами відпочинок, відпустка та обмеження робочого часу, що 

сприяло зменшенню прогалин та порушенню прав працівників щодо права на 
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відпочинок з боку роботодавців через невірне тлумачення норм та 

зарахування одного виду відпочинку до іншого.  

Міжнародний пакт про економічні, соціальній й культурні права 

визначає строки й діяльності міжнародних органів. Так, ст. 21 встановлено, 

що економічна і соціальна рада може подавати час від часу Генеральній  

Асамблеї  доповіді  з  рекомендаціями загального характеру і з коротким 

викладом відомостей, одержуваних від держав-учасниць цього Пакту і від 

спеціалізованих установ [21]. Дана норма не врегульовує безпосередньо 

трудові відносини, однак діяльність ЕКОСОР безпосередньо пов’язана із 

ними, оскільки наглядає за дотриманням прав суб’єктів трудових відносин 

державами. Тож, Міжнародний Пакт хоч і не є обов’язковим для всіх держав, 

він значно вплинув на формування національних трудових законодавств. 

Ним не було встановлено чітких термінів та строків, однак визначено 

ключові напрями та принципи, якими мають керуватись держави. 

Наступним важливим документом, що регулює питання праці та 

трудові відносини є Міжнародна конвенція ООН про захист прав всіх 

трудящих мігрантів та членів їх сімей. Згідно ст. 17, якщо за національним 

законодавством передбачені окремі дозволи на проживання та роботу за 

наймом, держави роботи за наймом видають трудящим-мігрантам дозвіл на 

проживання принаймні на період, що дорівнює терміну дії виданого їм 

дозволу на заняття оплачуваною діяльністю [22]. Тож, найперше 

міжнародний акт врегульовує питання перебування працівника на іноземній 

території. Зазвичай, працівник-іммігрант отримує загальний документ, що 

дозволяє йому к проживати на території держави, так і працювати за певним 

видом діяльності. Однак законодавство деяких держав може мати й інший 

порядок та з метою захисту трудових прав як працівника, так і роботодавця 

було встановлено обов’язок видавати дозволи на проживання, що 

дорівнювали б тому строку, що необхідним суб’єктам турового права.  

Водночас, дана Конвенція регулює й більш детальні питання. Так 

відповідно до п. а та б. ч. 3 ст. 53, відносно трудящих-мігрантів, які отримали 
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обмежений за термінами дозвіл на роботу, держава роботи по найму може 

також: а) надавати право вибору своєї оплачуваної діяльності за умови, що 

працівник-мігрант законно проживав на його території з метою оплати 

трудової діяльності протягом передбаченого в його законодавстві періоду, 

який не повинен перевищувати двох років b) обмежувати доступ трудящого-

мігранта до оплачуваної діяльності в здійснення політики надання пріоритету 

своїм громадянам або особам. Будь-яке таке обмеження не застосовується до 

трудящому-мігранту, який законно проживає на його території протягом 

передбаченого в його національному законодавстві періоду часу, що не 

повинен перевищувати п'яти років [22]. Відповідно, норми зберігають баланс 

між правами працівників-іноземців та працівників-громадян шляхом 

визначення строків проживання та умов надання праці. Цікавим є аспект 

точного визначення строку, замість вживання формулювань «розумний» та 

«достатній» строк. Можна дійти висновку, що точна вказівка на час дає 

можливість захищати власні права іноземця. Так, якщо особа проживає та 

працює в державі більше 5 років, то до неї повинно застосовуватись зовсім 

інше законодавство, ніж до осіб, які тимчасово приїхали в країну, оскільки 

такий працівник знаходить в державі на постійній основі.  

Важливим також є і встановлення Конвенцією точних понять, так 

«сезонний працівник» означає трудящого-мігранта, робота якого за своїм 

характером залежить від сезонних умов і виконується тільки протягом 

частини року [22]. У даному випадку, ціллю норми було перешкоджання 

можливим зловживанням правом з боку працівників, які могли приїхавши на 

сезонні роботи затриматись довше. Однак, вираз «частина року» не є 

визначеним на міжнародному рівні і існує ймовірність, що на національному 

рівні теж буде залишений поза увагою. Відповідно, створюються умови й для 

подальшого надмірно широкого тлумачення з боку працівника або ж 

вузького зі сторони державних органів. Тому більш доцільним було б 

встановлення точних строків. 
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Звернемо увагу на те, що регулювання строків здійснюється не лише 

для можливої трудової діяльності, але й для членів сім’ї працівника. Так, 

згідно, ч. 2 ст. 50 членам сім'ї, яким відмовлено в такому дозволі, надається 

до від'їзду розумний період часу, з тим щоб вони могли врегулювати свої 

справи в державі роботи за наймом [22]. Таким чином строки здійснюють 

соціальний захист населення. Членам сім’ї може бути наданий дозвіл на 

проживання. У випадках, якщо член сім’ї-працівника отримав травму чи 

загинув або у випадку розлучення, такий дозвіл може бути скасовано. З 

метою справедливого врегулювання даної ситуації було надано фактичну 

відстрочку від’їзду з країни для членів сім’ї.  

На міжнародному полі, питаннями трудового права займається 

Міжнародна організація праці. Саме вона видала найбільшу кількість 

міжнародних конвенцій та рекомендацій щодо різних аспектів та сфер 

трудової діяльності, кожна з яких повинна мати власні чіткі строки. 

Найперше, на що варто звернути увагу, це визначення, які надаються у 

актах МОП. Так, згідно ст. 4 Конвенції про умови праці в готелях, ресторанах 

та аналогічних закладах, робочий час означає час, протягом якого працівник 

перебуває у розпорядженні роботодавця, якщо тільки це не визначається 

інакше національними законодавством чи практикою [23]. Важливим у 

даному визначенні є можливість альтернативи для національного 

законодавства та практичної діяльності. Проте, термін «розпорядження» є 

неоднозначним та залежно від держави може бути розтлумачений у різний 

спосіб. Тому, більш доцільно розуміти дане поняття відповідно до ідеї, а не 

фактичного значення. Отже, робочим часом є час коли працівник виконує 

трудові функції визначенні роботодавцем.  

Безпосередньо пов’язаним із даним визначенням є поняття «працівник, 

зайнятий неповний робочий час». Його розкриває ч. а) ст. 1 Конвенції про 

роботу на умовах неповного робочого часу, де зазначено, що «працівник, 

зайнятий неповний робочий час», означає особу, яка працює за наймом, 

нормальна тривалість робочого часу якої менша від нормальної тривалості 
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робочого часу працівників, зайнятих повний робочий час та які перебувають 

в порівнянній ситуації [24]. Позитивним даному визначенні можна вважати 

використання порівняльного методу. Оскільки встановлювати точний час у 

даному випадку є неможливим через велику кількість видів професій. Крім 

того, самий неповний робочий день може мати різну тривалість, тому 

недоцільно його тлумачити лише як половину чи третину від робочого дня. 

Необхідною умовою є лише менша тривалість від загальноприйнятого 

робочого дня чи законодавчо чи конкретно на виробництві.  

Також, окремо врегульовано питання робочого дня для осіб, що 

працюють з дому. Згідно ч. 3 ст. 10 Конвенції № 189 про гідну працю 

домашніх працівників (фрілансерів) періоди часу, протягом яких домашні 

працівники не можуть розпоряджатися своїм часом на свій розсуд і 

залишаються в розпорядженні домашнього господарства на випадок, якщо в 

них може виникнути необхідність, вважаються робочим часом, визначеним 

відповідно до національного законодавства або нормативними правовими 

актами, колективними договорами або будь-якими іншими засобами, що 

відповідають національній практиці [25]. Метою даного припису було 

юридичне визнання статуту працівника за особами, що працюють в 

домашніх умовах. На ранніх етапах розвитку національних законодавств 

трудові права визнавались лише за особами, що мають конкретне робоче 

місце. Із розвитком технологій та зміною суспільних відносин, виникла 

потреба їх правового регулювання. Дана конвенція визначає напрям для 

зміни, його головні принципи, без деталізації. Водночас, встановлено й 

основні способи забезпечення визнання за фрілансерами статусу працівників. 

Відповідно до ст. 7, трудовий договір повинен містити положення щодо: дати 

початку договору і, якщо мова йде про конкретну тривалості дії договору, 

його термінів; тривалості випробувального терміну або періоду, якщо це 

передбачено; умов, що стосуються припинення трудових правовідносин, 

включаючи будь-який термін повідомлення з боку або домашнього 

працівника, або роботодавця [25]. Таким чином, передбачено наявність усіх 
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обов’язкових для функціонування належних трудових відносин строки. До 

них включаються термін співпраці між працівником та роботодавцем, 

оскільки безпосередньо пов’язаний із тривалістю трудових відносин. 

Випробувальний термін, що є гарантією захисту прав працівника через чіткі 

часові межі. Також, це й строк повідомлення про припинення 

співробітництва як для роботодавця, так і для працівника, так як необхідно 

забезпечити рівність між суб’єктами та забезпечити комунікацію між ними 

навіть в умовах неможливості персональної зустрічі. 

Крім надання самого тлумачення понять робочого дня, Міжнародна 

організація праці приділила увагою його тривалості залежно від суб’єкта та 

виду діяльності. До прикладу, згідно ст. 5 Конвенції про тривалість робочого 

часу і відпочинку на дорожньому транспорті, тривалість робочого часу осіб, 

до яких застосовується ця Конвенція, не перевищує сорока восьми годин на 

тиждень. Компетентний орган влади має право дозволити підвищити цей 

тижневий ліміт робочих годин тим особам, які виконують переважно 

допоміжну роботу або чия робота часто переривається періодами простої 

присутності [26]. Особливістю даного акту є встановлення саме чітко 

визначеного строку. Звісно, на сьогодні, 40 годинний робочий тиждень є 

нормою, однак у держав встановлення такої норми на національному рівні 

зайняло щонайменше півстоліття. Ще однією важливою особливістю є 

встановлення виключень із загального правила із врахуванням специфіки 

саме роботи із транспортом. Аналіз виключень дозволяє зробити висновок, 

що критерієм для їх виділення був рівень відповідальності та важкості 

трудових обов’язків, який із перевищенням норми повинен, звісно, значно 

зменшитись. 

Згідно ст. 3 Конвенції про обмеження робочого часу в вугільних 

шахтах: тривалість робочого часу в кам'яновугільних шахтах означає час, 

проведений в шахті, яке визначається наступним чином: час, проведений в 

шахті, означає період починаючи з моменту, коли робочий входить в клітку 

для спуску в шахту, і закінчуючи моментом його виходу з клітки після 
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підйому. У шахтах, куди спускаються по штольні, час, проведений в шахті, 

означає період з того моменту, коли робочий входить в штольню, і до того 

моменту, коли він повертається на поверхню. Ні на якій кам'яновугільній 

шахті час, що проводиться будь-яким робочим під землею, не може 

перевищувати семи годин сорока п'яти хвилин в день [27]. Найперше, можна 

зробити висновок, що деталізація норми значно залежить від сфери 

діяльності й необхідного рівня захисту й охорони праці. Так, час проведений 

за роботою для шахтарів, встановлено до хвилини. Важливим тут є 

визначення моментів початку й припинення роботи. Так, як специфіка 

шахтарської діяльності дає можливість застосовувати різні методи обрахунку 

тривалості робочого дня. Задля захисту прав працівників щодо тривалості 

дня, й було врегульовано питання початку та завершення.  

Міжнародне правове регулювання стосується й засуджених, які 

виконують примусову и обов’язкову роботу. Так, відповідно до ч. 1 ст. 13 

Конвенції про примусову чи обов’язкову працю № 29 тривалість 

нормального  робочого  дня  кожної  особи, притягненої до примусової чи 

обов'язкової праці, повинна бути такою самою, як і тривалість робочого дня, 

практикована в умовах праці за вільним наймом, а час, пророблений понад 

звичайну норму, повинен оплачуватися за тими ж ставками, які 

практикуються при оплаті понаднормової роботи за вільним наймом [28]. 

Таким чином, забезпечується принцип рівності трудових прав та обов’язків 

усіх працівників. Формулювання «нормальний робочий день» використано з 

ціллю зміни саме національного законодавства, а не визначення на 

міжнародному рівні. 

Трудова діяльність та робочий день пов’язані із здійсненням обов’язків 

працівником. Водночас, працівник наділений й правом на відпочинок та 

перерву. Дане питання теж врегульовується Міжнародною організацією 

праці. Так, згідно ст. 3 Конвенції про зайнятість жінок до та після пологів, 

жінка не повинна працювати протягом наступних шести тижнів після 

пологів; матиме право залишити роботу, якщо вона надасть медичну довідку, 
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яка засвідчуватиме, що пологи в неї, ймовірно, настануть протягом 

найближчих шести тижнів; отримуватиме за час відсутності на роботі 

відповідно до параграфів a) та b) допомогу, цілком достатню для утримання 

її та дитини у здоровому стані, яка виплачуватиметься з державних фондів 

або через систему страхування [29]. Отже, дані норми покликані захищати 

здоров’я працівника-жінки та її дитини. Їх особливістю є значно більша 

деталізація в порівнянні із Конвенцією ООН, що регулює ті ж самі 

відносини. Крім того, визначено мінімальний строк для відпустки по догляду 

за дитиною задля створення хоча б мінімально комфортних умов проживання 

працюючої жінки. Важливим, також, є визначення періоду оплати праці 

незалежно від фактичного виконання жінками трудових обов’язків, що є 

гарантією права на відпочинок. 

Працівники для належного виконання трудових обов’язків повинні 

мати значні проміжки часу для відпочинку. Дане питання на міжнародному 

рівні вирішується шляхом встановлення поняття ночі та її тривалості. Варто 

одразу зазначити, що дані визначення будуть значно різнитись у кожному 

документі. Так, згідно ст. 2 Конвенції про працю жінок у нічний час № 4, 

термін «ніч» означає період тривалістю принаймні в одинадцять послідовних 

годин, який охоплює відрізок часу між десятою годиною вечора та п'ятою 

годиною ранку [30]. Відповідно, забезпечується право на відпочинок, який 

має бути тривалим та безперервним. Крім того, задля уникнення порушень 

прав та роботи у нічний час, визначено, що вона починається не пізніше ніж 

о 10 годинні вечора. Дещо інше тлумачення надано у ст. 11 Конвенції про 

робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу № 57, "ніч" означає 

період тривалістю принаймні в дев'ять безперервних годин, охоплюється 

періодом, який визначається законодавством країни і які розпочалися до 

півночі і кінчає після півночі; ст. 9 визначає, що кожен службовець 

забезпечувався відпочинок тривалістю не менше 12 годин на добу, 

включаючи безперервний період відпочинку тривалістю не менше восьми 

годин [31]. Найперше можна помітити значну різницю в правовому 
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регулюванні. Так, формулювання «до та після півночі» є занадто розмитим та 

дає можливість для неправомірної поведінки. Крім того, співвіднесення двох 

правових приписів дає можливість говорити й про неузгодженість у 

правовому регулюванні. Адже, більш доцільним та логічно обґрунтованим 

було б встановлення однакового безперервного часу для відпочинку та 

тривалості ночі.  

Захищає права працівників-жінок й Конвенція про працю жінок у 

нічний час №4. Згідно ст. 7 даного акту, у тих країнах, де через кліматичні 

умови робота в денний час особливо важка для здоров'я, нічний період може 

бути коротшим, ніж це приписується у вищенаведених статтях, за умови, що 

відпочинок компенсується протягом дня [30]. Тобто, визначено принцип 

компенсаційності та взаємозамінності. Дійсно, робота в нічний час може 

бути в певних випадках легшою, ніж в день. Інші міжнародні акти 

визначають точне тлумачення саме поняття «ніч», що не повинно 

перешкоджати праву на відпочинок для жінок , що виконують трудові 

обов’язки вночі.  

Право на відпочинок може мати й більш точне регулювання, так п. б ст. 

14 Конвенції про працю в риболовецькому секторі встановлено, що з метою 

боротьби з втомою, встановлено щодо рибальських суден, які залишаються в 

морі більше трьох днів, незалежно від розміру, мінімальну тривалість 

періодів відпочинку рибалок: не менше десяти годин протягом 24-годинного 

періоду; 77 годин протягом будь-якого семиденного періоду часу [32]. Таким 

чином, час на відпочинок для працівників збільшується прямо пропорційно 

до тривалості подорожі. Якщо для одного дня подорожі, мінімальний 

відпочинок становить 10 годин, то для 7 днів, час для відпочинку не повинен 

бути менший ніж 12 годин на добу. Однак, відмінністю регулювання саме 

даної діяльності є відсутність принципу безперервності. Так, рибалка може 

відпочивати за власним графіком, залежно від наявності роботи тощо. На 

практиці, порушення послідовності відпочинку може негативно позначитись 
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на здоров’ї працівника та його уважності, тому доцільним було б доповнити 

дану норму й положеннями щодо дотримання принципів.  

Варто звернути увагу, що Міжнародна організація праці у своїх актах 

звертає увагу не лише на тривалість робочого часу та відпочинку. Так, 

визначено й строки щодо страхування працівників. Згідно п. б ч. 2 ст. 6 

Конвенції про обов'язкове страхування на випадок інвалідності працівників у 

сільському господарстві N 38, якщо законодавство передбачає фіксований 

строк для отримання страхових внесків, після припинення їх внесення, то 

такий строк ні в якому разі не може бути менше ніж 18 місяців, і права щодо 

внесків можуть бути втрачені після закінчення цього строку [33]. Дана стаття 

є обов’язковою для правових держав, оскільки забезпечує стабільність та 

довіру до влади й інших членів суспільства. Якщо особа втрачає право на 

отримання страхових виплат, одразу після припинення їх сплати, то 

мотивація для їх сплати, також, буде зменшуватись. 

Тож, на основі проаналізованих нормативно-правових актів, можна 

дійти висновку, що міжнародне законодавство має як позитивні, так і 

негативні аспекти. Так, серед позитивних моментів варто відзначити 

наступні:  

1. Встановлення правових принципів. У свою чергу, сам факт їх  

встановлення відіграє значну роль не лише для міжнародного законодавства, 

але й для національного, оскільки визначає основи його розвитку. О. В. 

Зайчук зазначає, що відповідність правової системи загальнолюдським 

принципам права, їх фіксація у внутрішньодержавному законодавстві та 

застосування в юридичній практиці є критерієм визначення держави як 

демократичної та правової 34, с. 26. Отже, метою визначення принципів 

саме на міжнародному рівні є спрямування державної політики в 

демократичному напрямі, а в контексті трудового права, ще й  у соціальному. 

Принципи впливають на саме розуміння способів та засобів, мети 

застосування строків. А також, допомагають проаналізувати національні 

законодавчі приписи на відповідність правовим нормам.  
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2. Диференціація правового регулювання. Зазвичай, вона 

здійснюється залежно від сфери діяльності. Її позитивність обґрунтовується 

відсутністю деталізації в національних законодавствах держав, що 

розвиваються. Деякі види підприємництва можуть лише зароджуватись та 

бути новими для держави, незважаючи на факт усталеності регулювання 

такої діяльності для решти країн. Тому важливо врегульовувати дані питання 

й на міжнародному рівні. Це сприятиме усуненню проблеми відсутності 

правил, допоможе сторонам захистити власні права та інтереси. Крім того, 

сприятиме розвитку транскордонних відносин, через процеси уніфікації 

законодавств. Важливо, що у всіх видах діяльності для результативної 

співпраці необхідною є наявність строків, а отже й їх міжнародного 

встановлення.  

3. Стимулювання координації. Досвід кожної окремої держави 

щодо врегулювання трудових відносин може мати як негативні, так і 

позитивні наслідки. Проте, ефективність забезпечується через аналіз 

ситуації. Усі міжнародні конвенції чи рекомендації базуються на найбільш 

успішному досвіді та доносять його до кожного члена певної організації. На 

основі міжнародних актів були створенні органи, що, власне, досліджують 

діяльність держав у певній сфері та координують їх діалог й співпрацю. В 

контексті строків у трудовому праві, така важливість координації особливо 

яскраво проявляється через збільшення логічності, ергономічності й 

продуктивності, а також мінімізації матеріальних та часових витрат. 

Що ж стосується негативних аспектів міжнародного законодавства, то 

можна виділити наступні особливості: 

1. Повільність впровадження. Як наслідок, відбувається 

ігнорування змін в суспільних відносинах та нових сфер діяльності. Така 

ситуація пов’язана із важкістю видання та зміни міжнародних актів, а отже 

вони можуть мати або ж прогностичний характер, або ж регулювати 

суспільні відносини уже після їх остаточного формування. Дослідження 

конвенцій Міжнародної організації праці показало, що деякі документи 
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прийнятті ще на початку минулого століття. Отже, не зважаючи на мету 

захистити та встановити справедливі умови праці, міжнародні акти 

потребують змін щодо визначення основних проблем з якими стикаються 

працівники при виконанні трудових обов’язків. 

2. Відсутність інструментів застосування індивідуальної юридичної 

відповідальності. Як вірно зазначає Т. Б. Грек, юридична відвідальність є 

важливим елементом правового регулювання суспільних відносин, сутність 

якого полягає в цілеспрямованому впливі на поведінку індивідів за 

допомогою юридичних засобів. Завдяки цьому комплексному впливу стає 

можливим гідне впорядкування суспільних відносин, надання їм певної 

системності та стабільності, уникнення різких загострень соціальних 

конфліктів, максимально можливе втілення принципів соціальної 

справедливості 35, с. 22. Юридична відповідальність та строки у трудовому 

праві мають спільну мету щодо упорядкування трудових відносин. Проте, 

міжнародне законодавство немає жодних інструментів для реалізації 

індивідуальної відповідальності особи за порушення норм. Якщо у випадку, 

імплементація міжнародних норм в національне законодавство 

відповідальність за порушення строків може наступити автоматично,  то на 

міждержавному рівні процес є важким та тривалим. 

3. Рекомендаційний характер. Міжнародні акти можуть мати, як 

обов’язковий, так і рекомендаційний характер. Знана частина документів, що 

регулюють строки в трудовому праві має саме останній. М’яке право не змозі 

змусити держави дотримуватися норм, навіть у випадку долучення й 

підписання державою міжнародного акту. Крім того, м’яке право не може 

впливати й на конкретні трудові відносини, що не відповідають правовим 

принципам та порушують права працівників чи роботодавців.  

4. Безконтрольність. Дана особливість розкривається через 

неможливість прослідкувати наслідки та процес змін. Дана особливість має 

соціальний зміст, оскільки безпосередньо пов’язана із реалізацію норм 

працівниками, роботодавцями, профспілками. Проте, без підтримки з боку 
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держави, усі міжнародні норми та строки встановленні в них виконуються на 

добровільних основах. Відповідно, неможливо стверджувати чи дійсно саме 

такий строк та порядок є належним для певного виду трудової діяльності, чи 

не порушує він права певного суб’єкта трудових відносин, а також чи взагалі 

можливо дотримуватись встановленого строку. 

Таким чином, міжнародне правове регулювання строків у трудовому 

праві безпосередньо пов’язано із основними інститутами трудового права. 

Воно визначає основні методи встановлення строків, принципи їх 

встановлення та вказує на приклади забезпечення їх дотримання. Водночас, 

найсуттєвішим недоліком міжнародного регулювання є відсутність санкцій, а 

отже національне законодавство повинно само визначати їх виходячи із 

принципів співмірності та відшкодування.  

Розглядаючи питання правового регулювання строків у трудовому 

праві українським національним законодавством. Варто, найперше, вказати, 

що до його складу входить й частина міжнародних норм шляхом 

імплементації або ж ратифікації Верховною Радою України. Водночас, 

затвердження обов’язковості інститутів трудового права та їх строків 

здійснюється за допомогою конституційного забезпечення. 

Так, згідно ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 

або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди 

за працю захищається законом [36]. Перша частина конституційного припису 

має значення для нашого дослідження, оскільки визнає саме право на працю 

та є основою для розвитку національного трудового права, а отже й строків у 

ньому. Друга ж частина припису уже безпосередньо стосується нашої теми. 

Було визначено, що регулювання та захист оплати праці гарантуються 

законом. Однак найважливішим є саме своєчасна виплата, що є втіленням 

принципу верховенства права через забезпечення стабільності та наявності 

санкцій. На найвищому ієрархічному рівні законодавства використано щодо 

трудових відносин термін «своєчасно». Тлумачити його необхідно з точки 
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зору ідеального законодавця, що розкриває дане поняття, як термін, що 

передбачений трудовим чи колективним договором, локальними актами, 

який є незмінним протягом тривалого відрізку часу, а також дозволяє 

працівнику розраховувати на сталість трудових відносин. На жаль, 

законодавчих визначень даного поняття немає, тому й інші підходи до 

розуміння трапляються на практиці й часто приводять до порушень прав 

працівника. 

Іншою конституційною нормою врегульовано питання тривалості 

відпустки. Відповідно о ст. 45 Конституції України, кожен, хто працює, має 

право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, 

мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні 

та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються 

законом [36]. Отже, така норма є гарантією, що забезпечує обов’язковість 

врегулювання на рівні закону початку, тривалості й закінчення кожних із 

специфічних трудових відносин. Крім того, визначено періодичність різних 

видів відпочинку, що дозволяє уникнути зловживання правом зі сторони 

працівника та невірного застосування з боку роботодавця.  

Основним законодавчим актом, в якому перераховано більшість 

строків у трудовому праві є Кодекс законів про працю. Він регулює строки 

прийняття на та звільнення з роботи, функціонування виробництва, виплати 

коштів, а також строки розгляду трудових спорів та притягнення до 

відповідальності. Однак, основою для вищеперерахованих видів строків є 

порядок їх обчислення. Відповідно до ст. 241-1 Кодексу законів про працю 

Строки виникнення і припинення трудових прав та обов'язків обчислюються 

роками, місяцями, тижнями і днями. Строк, обчислюваний роками, 

закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Строк, 

обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця 
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строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий 

місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день 

цього місяця. Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний 

день тижня [8]. На перший погляд, виникає питання щодо необхідності 

врегулювання строків, що можливо математично вирахувати самостійно та 

які логічно обґрунтованими. Проте, проблеми виникають саме із розумінням 

понять «місяць», «тиждень» тощо, оскільки залежно від сфери діяльності на 

позначення одного й того ж поняття може бути використано різну кількість 

днів. До прикладу, можуть робочий тиждень, може мати, як 5, так і 6 днів. 

Тому, встановлення саме методики обчислення більш доцільним, ніж точне й 

фактичне врегулювання усіх можливих строків.  

Визначившись із основоположними аспектами, варто перейти о аналізу 

норм, що регулюють трудову діяльність. Найперше, це виникнення трудових 

відносин. Так, ст. 23 Кодексу законів про працю визначає, що трудовий 

договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк; на 

визначений строк, встановлений за погодженням сторін; таким, що 

укладається на час виконання певної роботи [8]. Таким чином, виділяється 

декілька видів строків для трудового договору, їх застосування потребує 

більшої деталізації щодо умов використання. Особливим вважається саме 

строковий трудовий договір, що підписується за угодою сторін. Проте, 

регулювання строків інших видів менш деталізованим, що в подальшому 

призводить до проблем із розірванням та припиненням трудових відносин. 

Також, Кодекс законів про працю регулює й питання проходження 

випробувального терміну. Згідно ст. 27 даного кодексу, Строк випробування 

при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, 

не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням 

з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - 

шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не 

може перевищувати одного місяця [8]. Позитивним аспектом можна виділити 

диференціацію строку залежно від особливостей та потреб роботодавця, 
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оскільки саме від професіоналізму кожного працівника й буде залежати 

рівень продуктивності, трудової дисципліни, охорони праці тощо. Разом з 

тим, продовження строку до шести місяців має бути винятковим явищем, 

саме задля цього й передбачено погодження із профспілками. 

Випробувальний термін передбачає певним чином видозміненні трудові 

відносини, а отже й можливу оплату праці чи використання результатів такої 

праці. Саме тому, встановлення лімітів є обов’язковим і виступає одним із 

засобів забезпечення трудових прав працівника. 

Із трудовою діяльністю та належним її функціонуванням пов’язаним є 

й підписання колективного договору. Хоча детально дане питання регулює 

спеціальний закон, ст. 17 Кодексу законів про працю теж здійснює 

регулювання шляхом визначення строків чинності колективного договору. 

Так, колективний договір набирає чинності з дня його підписання 

представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому. Після закінчення 

строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки 

сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не 

передбачено договором. Колективний договір зберігає чинність у разі зміни 

складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від 

імені якого укладено цей договір; у разі реорганізації підприємства, 

установи, організації [8]. Також, визначено й особливі строки у випадку 

ліквідації та зміни власника. У даному випадку, саме визначення строків 

колективного договору виконує одразу декілька функцій. Найперше, це 

звісно, правого регулювання, оскільки дані відносини є суспільно 

важливими. Разом з тим, строки виконує стимулюючу та забезпечувальну 

функції. Оскільки, наближення строку для підписання спонукає суб’єктів 

трудового права до переговорів та співпраці. Забезпечувальна функція 

розкривається через необхідність існування колективних трудових відносин 

для подальшої результативної роботи усього трудового колективу.  

Кодексом законів про працю регулюються й строки, що стосуються 

організації та здійснення трудових обов’язків. Так, аналіз ст. 50 Кодексу 
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законів про працю, дає можливість виділити декілька видів робочого часу: 

повний, що стосується усі працівників та становить 40 годин на тиждень та 

скорочений, до 36 годин на тиждень для дітей та осіб, що працюють у 

шкідливих умовах [8]. Відповідно, дана диференціація є дуже вважливою, 

оскільки забезпечує природні права осіб, а також здійснює захист соціально 

вразливих верств населення. Робочий час, у 40 годин відповідає 

міжнародному законодавству, а зокрема й конвенціям Міжнародно 

організації праці, проаналізованим вище. Що ж до праці дітей, встановлення 

часових обмежень є складовою цілого механізму, що регулює їх трудову 

діяльність 

Особливості здійснення трудової діяльності встановлено ст. 33, де 

зазначено, що власник або уповноважений ним орган має право перевести 

працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену 

трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана 

працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації 

наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій [8]. У 

звичайних умовах переведення на іншу посаду чи виконання інших трудових 

обов’язків вважалося б грубим порушенням. Однак, таке порушення відсутнє 

через задоволення інтересів та потреб усього суспільства. Проте, діяльність з 

будь-якою метою не повинна порушувати природні права особи-працівника 

на життя, здоров’я. Саме з даною метою і встановлено обмеження строку 

переведення у один місяць. Робота по відверненні та ліквідації різного виду 

небезпек є стресовою та стомлюючою, а отже особі зобов’язані надати 

відпочинок.  

Відповідно, обов’язковим є визначення часових рамок для щорічних 

відпусток. Згідно, з ст. 75 Кодексу законів про працю щорічна основна 

відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні 

за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового 

договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна 

відпустка тривалістю 31 календарний день [8]. Дана норма, є яскравим 
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прикладом поєднання великої кількості строків між собою. Так, найперше 

визначено тривалість самої відпустки, що різниця від суб’єкта отримання. 

Також, встановлено дату відрахування строку, що є спеціальною та повинна 

застосовуватись замість ст. 241-1 Кодексу. Важливим, також є вживання 

виразів «календарний день» та «робочий рік», що одразу зменшує рівень 

непорозумінь щодо тлумачення понять, а також усуває помилки у 

вирахуванні точних дат. 

 Звісно, наведено далеко не всі правові приписи, що встановлюють 

строки. Однак було проаналізовано достатньо, що б дійти висновку про 

характер їх правового регулювання саме Кодексом законів про працю. Так, 

вони визначаються максимально точно, навіть якщо снують й профільні 

закони. Важливим є використання строків як засобу для гарантування та 

забезпечення соціально важливих проблемних питань. Крім того, 

встановлено основи для правильного застосування строків у випадках, коли 

спеціальне законодавство має прогалини. 

Розглядаючи, власне, закони, що регулюють певний аспект трудових 

відносин чи відносин, безпосередньо пов’язаних із ними, варто наголосити, 

що вони зобов’язані відповідати основним принципам, що визначені 

Кодексом законів про працю, не дивлячись на формально рівень ієрархії, 

оскільки кодекс має загальний та спрямовуючий характер для даних законів.  

Так, Закон України «Про колективні угоди та договори» встановлює й 

порядок ведення переговорів, де особливо яскраво виражено необхідність у 

встановленні строків. Так, у ст. 10 Закон України «Про колективні договори і 

угоди» зазначено, що будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до 

закінчення строку дії колективного договору, угоди або у строки, визначені 

цими документами, письмово повідомляє інші сторони про початок 

переговорів [37]. Таким же чином, визначенні строки щодо надання 

відповіді, часу на самі переговори та прийняття рішення тощо. Ціллю 

встановлення строки є впорядкування переговорної діяльності, надання їй 

процесуального та послідовного характеру. Водночас, строки також є 
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ефективним способом забезпечення системності діяльності, її відповідності 

загальній меті певного інституту трудового права.  

Іншим важливим актом для дослідження строків у трудовому праві є 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)». Так, ст. 5 даного закону визначає строки розгляду заяви про 

спір: роботодавець  або  уповноважена  ним  особа, організація роботодавців,  

об'єднання організацій роботодавців зобов'язані розглянути  вимоги  

найманих  працівників та повідомити їх представників про своє рішення у 

триденний строк з дня одержання вимог. Якщо задоволення  вимог  виходить  

за  межі  компетенції роботодавця вони зобов'язані надіслати їх у  триденний  

строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного  вищестоящого 

органу управління, який має право прийняти  рішення. Загальний  строк 

розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не 

повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог 

роботодавцем [38]. У даному випадку строки встановленні з метою захисту 

прав працівників, оскільки таким чином встановлюється порядок розгляду їх 

вимог. Також, строки допомагають організувати процес розгляду справи та 

встановити їх таким чином, щоб вони відповідали принципам достатності, 

розумності й ефективності.  

Тож, на основі проаналізованих нормативно-правових актів, можна 

дійти висновку, що національне законодавство має певні позитивні моменти, 

до можна віднести: 

1. Деталізованість. Національне законодавство детально регулює 

встановлення та обчислення строків. Звісно, така ситуація пов’язана із більш 

чітким баченням та розумінням процесів, що проходять у суспільстві. Крім 

того, деталізованість пов’язана із великою кількістю нормативно-правових 

актів, що визначають строки для процесів із організації, функціонування 

трудових відносин, щодо виплати винагород та гарантійних й 

компенсаційних виплат, притягнення до дисциплінарної та інших видів 
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відповідальності тощо. Трудові відносини є багатогранними, а для кожного 

виду необхідні власні строки, що б враховували їх особливості. 

2. Принциповість. Принципи права передбачені Конституцією та 

міжнародними актами, що важливо для створення правової та соціальної 

держави, а також створення комфортного рівня життя для працівників. Щодо 

строків у трудовому праві, то принципи їх обчислення й встановлення 

закріпленні не шляхом перечислення у нормативно-правових актах, а через 

створення норм, що відповідають сутності принципів. Саме дана особливість 

розкриває зв’язок національного та міжнародного правового регулювання 

строків у трудовому праві та дозволяє аналізувати рівень імплементації. 

3. Системність законодавства. Також, важливим позитивним 

моментом щодо строків є їх регулювання встановлення як на рівні 

конституції, так й на рівні законів, що дозволяє створити єдину 

взаємопов’язану систему. О. Р. Дашковська наголошує, що завдяки 

дотриманню принципу ієрархічної співпідпорядкованості, забезпечується 

формально-логічна несуперечливість та узгодженість правових норм 39, с. 

36. Системність дозволяє підзаконним строкам не суперечити та 

встановлюватись в межах визначених законом. Також, важливим є зв’язок 

між строками у різних галузях діяльності, що дозволяє говорити про 

системність, як наслідок дії однакових принципів та методів правового 

регулювання.  

4. Захист соціально вразливих верств населення. Особливі трудові 

строки щодо тривалості робочого дня, відпустки, строків розгляду скарг 

передбаченні для жінок та дітей, а також осіб із інвалідністю. У даному 

випадку, строки використовуються, як ще один спосіб забезпечення рівності 

прав та заборони дискримінації. Крім того, через законодавче встановлення 

строків забезпечується можливість реалізації власних трудових прав та 

інтересів для самих осіб та відбувається процес їх соціалізації. 

Водночас, існують й негативні моменти у правовому регулюванні, до 

яких можна віднести: 
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1. Недосконалість юридичної техніки. Особливість розкривається 

через велику кількість прогалин й колізій у законодавстві щодо строків у 

трудовому праві. Так, кожна сфера діяльності має власні особливості та 

специфіку, строки повинні допомагати їм розкриватись максимально 

результативно, проте, часто дане питання взагалі залишається поза увагою. 

Забезпечене законом право, фактично не може реалізовуватись через 

відсутність механізму й послідовного процесу його втілення, що включає й 

строки. 

2. Застарілість. Дана особливість законодавства призводить до його 

невідповідності необхідному правовому регулюванню суспільних відносин. 

Сам Кодекс законів про працю був прийнятий ще у  1971 році, й незважаючи 

на значні зміни до нього в напрямі демократизації й євроінтеграції, досі 

використовує як основу владні відносини, а не договірні, що проявляється й 

у строках. Також, застарілість законодавства розкривається у значному 

масиві нормативних та нормативно-правових актів, що уже давно не 

використовуються через неактуальність суспільних відносин. Разом з тим, 

нові види трудової діяльності, які потребують процесуального 

впорядкування, визначення оптимальних строків й термінів взагалі ніяким 

чином не регулюються. 

3. Надмірна імперативність. Так, не використовуються методи 

заохочення та рекомендацій. Даний недолік теж пов’язаний із сучасними 

змінами соціальних процесів та потреб суспільства. На сьогодні, трудові 

відносин є настільки різноманітними, що визначити для кожної із них 

належні строки є неможливим. Найбільш доцільним шляхом вирішенням 

даної ситуації є використання методів рекомендації та заохочення.  Як 

зазначає І. В. Марченко, потреби людини завжди виступають у конкретній 

формі духовних, матеріальних, соціальних інтересів та потребують свого 

нормативного забезпечення як стимул для ефективної та продуктивної праці 

40, с. 58. В контексті строків, метод рекомендації повинен розкриватись в 

стимулюванні впорядкування трудових відносин самим суб’єктами 
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трудового права, водночас належне впорядкування повинно  заохочуватись 

шляхом задоволення інтересів даних суб’єктів. 

4. Безцільність. Дана негативна особливість безпосередньо впливає 

й на попередні, оскільки саме напрям розвитку дозволить здійснювати 

реформи з однією метою та за допомогою одних методів. Крім того, вона й 

пояснює неврегульованість нових видів трудових відносин та строків 

пов’язаних із ними через відсутність розуміння необхідності в такому 

правому регулюванні. На сьогодні, існує велика кількість законодавчих 

ініціатив, включаючи проект Трудового Кодексу. Проте, говорити про 

можливо їх ефективність чи негативний вплив неможливо  саме тому, що 

невизначеною є державна політика. Це безпосередньо впливай й на строки, 

що можуть різнитись залежно від нормативно-правового акту навіть й одного 

рівня щодо одних і тих же відносин.  

Тож, дослідження правового регулювання строків у трудовому праві у 

національному законодавстві дозволяє виділити проблемні моменти та 

напрями для подальшого вдосконалення. Крім того, саме строки є елементом, 

що поєднує між собою різні інститути трудового права, а відповідно, 

дослідження стану його регулювання дозволяє й проаналізувати помилки у 

механізмі їх реалізації.  

Аналіз сучасного стану правового регулювання строків у трудовому 

праві разом і аналізом міжнародного законодавства з даного питання 

дозволить визначити основні способи їх встановлення та забезпечення. 

Також, таке дослідження сприятиме як виділенню прогалин й колізій, так і 

знаходженню шляхів їх вирішення через аналіз та порівняння ефективності 

практичного втілення. Строки у трудовому праві повинні бути збалансовані, 

тобто дозволяти як певну свободу дій та можливість їх реалізації, так і 

встановлювати рамки для неможливості зловживання правами. Саме аналіз 

міжнародного й національного правового регулювання дозволить його 

побачити та віднайти способи досягнення.  
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Строк у трудовому праві - це юридичний факт та юридична модель 

часу, встановлений нормами трудового законодавства, локальними актами, 

договорами та угодами, який окреслює певний період у часі, із настанням 

якого суб’єкти трудового права можуть реалізувати права та вчиняти дії, та 

виступає засобом правового регулювання трудових відносин і є мірою 

дисциплінованої поведінки для суспільства. 

2. Сутність строків у трудовому праві проявляється у сукупності 

наступних особливостей: 

1) строк є гарантією дотримання трудової дисципліни; 

2) строк виступає механізмом захисту прав працівників та роботодавця; 

3) строк може мати попереджувальний, захисний та дисциплінарний 

характер; 

4) строк встановлює граничні хронологічні межі у відносинах між 

суб’єктами права. 

Тобто, сутність строку у трудовому праві полягає у тому, що він являє 

собою певні граничні проміжки часу, які можуть мати попереджувальний, 

захисний та дисциплінарний характер й визначають моделі поведінки 

суб’єктів трудових відносин, за яких відбувається захист інтересів 

працівників та роботодавців, гарантується своєчасна виплата заробітної 

плати, дотримання трудової дисципліни тощо. 

3. Для строків у трудовому праві характерні наступні ознаки: 

1) нормативність; 

2) організаційність; 

3) дисциплінарність; 

4) спрямованість на захист прав та інтересів суб’єктів трудових 

правовідносин; 

5) матеріально-процесуальний характер. 
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4. Позитивні аспекти міжнародного законодавства, яке врегульовує 

строки в трудовому праві:  

1) встановлення правових принципів; 

2) диференціація правового регулювання; 

3) стимулювання координації.  

5. Негативні аспекти міжнародного законодавства, яке врегульовує 

строки в трудовому праві: 

1) повільність впровадження; 

2) відсутність інструментів застосування індивідуальної юридичної 

відповідальності; 

3) рекомендаційний характер; 

4) безконтрольність. 

6. Позитивні аспекти національного законодавства, яке врегульовує 

строки в трудовому праві: 

1) деталізованість; 

2) принциповість; 

3) системність законодавства; 

4) захист соціально вразливих верств населення.  

7. Негативні аспекти національного законодавства, яке врегульовує 

строки в трудовому праві: 

1) недосконалість юридичної техніки; 

2) застарілість; 

3) надмірна імперативність; 

4) безцільність.  
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РОЗДІЛ 2 

ВИДИ СТРОКІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

2.1 Порівняльно-правовий аналіз строків у трудовому праві та 

суміжних категорій 

 

Питання часу завжди залишалось дискусійним, адже така категорія 

застосовується в багатьох науках, наприклад, у філософії, психології, 

економіці, політиці, юриспруденції тощо. А тому кожній науці властиво 

трактувати дане поняття по своєму, що збігається із методами проведених 

досліджень. Однак, категорія часу в різних науках може містити досить різне 

тлумачення, що безпосередньо впливає на дослідження даного терміну 

іншими вченнями. Встановлення строків та інших близьких за сутністю 

правових категорій є досить поширеним явищем для будь-якої галузі права, 

адже життєдіяльність кожного організму зациклена на певному періоді, всі 

життєві процеси охоплюються перебігом строків і час займає особливе місце 

в існуванні кожного індивіда. Час безпосередньо впливає на усі 

правовідносини, які виникають, припиняються, змінюються в державі, 

впливає на права та обов’язки суб’єктів трудового права, породжує правові 

наслідки для останніх.  

Однак категорія «час» не застосовується в правовій науці, оскільки має 

філософське значення, тому для юриспруденції більше притаманна правова 

категорія – строк, а також суміжні із нею визначення, які у своїй оцінці 

означають певний проміжок часу, з настанням якого чи протягом якого, 

відбуваються окремі події чи вчиняються (утримаються) дії. Строк та інші 

суміжні категорії не можуть існувати самі по собі, адже завжди створюють 

правові наслідки, які зі спливом впливають на структуру формування 

правовідносин. Своєчасне та вірне обчислення строків та інших суміжних 

правових категорій відбивається на правовідносинах, адже строки є 

важливим елементом для реалізації особою своїх прав, свобод і 
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безпосередньо впливають на виконання обов’язків, які установлюються 

нормами права. Строки, терміни, періоди та інші категорії виступають не 

лише дисциплінарною мірою поведінки для індивідів, а й визначають межі, 

проміжки часу в рамках яких особа може реалізувати свої права, а у випадку 

порушення строків - зазнавати негативних наслідків, які впливають на неї. 

Порівняльно-правовий аналіз строків та суміжних категорій є 

важливим для нормотворчості, а також виступає важливим елементом 

функціонування будь-яких правовідносин, в тому числі відносин, які 

виникають, змінюються, та припиняються в межах трудового права. Дане 

дослідження дозволить встановити важливі елементи правової конструкції 

часу у трудових правовідносинах та чітко визначити суміжні категорії, які 

вживаються в межах трудового законодавства, що в подальшому сприятиме 

зменшенню неоднозначних трактувань норм права з боку держави та 

суспільства, а також скороченню кількості колізій та прогалин в трудовому 

законодавстві.  

Аналізуючи вітчизняну наукову літературу, ми можемо дійти до 

висновку, що дослідження строків та суміжних категорій, які вживаються в 

трудовому праві, науковцями здійснювались поверхнево, що свідчить про 

наявність проблеми, яка становить актуальність здійснення цього 

дослідження. Окремі аспекти порівняльно-правового аналізу строків у 

трудовому праві та суміжних категорій досліджувались такими науковцями, 

як: О.І. Авраменко [41], О. Бєліков [42], В.Я. Бурак [43], О.С. Вареник [44], 

В.М. Венедиктова [45], С.В. Вишновецька [46], В.С. Вітковський [47], С.М. 

Волошина [48], О.Є. Гапон [49], О.В. Грабчак [50], Н. Дзюба [51], В.М. 

Завгородня [52], М.І. Іншин [53], К.О. Кизименко [54], О. Коновалова [55], 

О.В. Корнієцький [56], Н. Кохан [57], З.Я. Кравців [58], А.А. Курова [59], 

О.Л. Кучма [60], К.Ю. Мельник [61], Н.О. Мельничук [62], А.С. Метіль [63], 

О. Мірошниченко [64], О.Т. Панасюк [65], Л.Ю. Прогонюк [66], І.П. Продіус 

[67], О. Реус [68], Р.В. Романюк [69], Ю.О. Саєнко [70], Я.В. Свічкарьова 

[71], С.О. Сільченко [72], В.Е. Теліпко [73], В. Шишлюк [74], В.І. Щербина 
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[75], Д.М. Ядранський [76], О. Яковлєв [77], І. Якушев [78], О.М. Ярошенко 

[79], І.І. Яцкевич [80] та інших. Проте, варто звернути увагу на те, що в 

національній науковій літературі мало приділено уваги саме здійсненню 

порівняльно-правового аналізу строків та суміжних категорій у трудовому 

праві. Це свідчить про актуальність дослідження вказаної теми та свідчить 

про необхідність розкриття та аналізу окремих наукових концепцій, 

характеристики термінологій та понять, що в подальшому матиме вагоме 

значення для правової теорії і практики.  

У науковій літературі серед суміжних до категорії «строк» категорій 

найчастіше виділяється категорія «термін». Поняття «термін» у сучасній 

науці має декілька значень – передусім лінгвістичне та юридичне. О.Д. 

Пономарів визначає термін, як одиницю історично сформованої 

термілогічної системи, що визначає поняття та його місце в системі інших 

понять, виражається словом або словосполукою, служить для спілкування 

людей, пов’язаних єдністю спеціалізації, належить до словникового складу 

мови й підпорядковується її законам [81, с. 91]. Дана позиція є лінгвістичною 

і виражає термін як одиницю понять в системі, яка є словосполукою або 

словом та допомагає у спілкуванні з людьми, є частиною мови. Однак, 

юридична наука не виходить із виразів та понять, які вивчаються 

лінгвістикою, водночас вивчення окремих юридичних термінів з точки зору 

лінгвістики може мати позитивний результат. Адже вона дозволяє розділити 

різноманітні дефініції та здійснити характеристику ознак терміну, що 

відрізняють його від інших понять. Термін виступає самостійною одиницею 

мови та позначає абстрактну одиницю часу. 

В юридичній науці термін визначають, як певний момент у часі – 

конкретна календарна дата або певна подія, що має неодмінно настати [82, с. 

818]. Термін позначає конкретику, тобто точну дату або подію, яка має 

юридичне значення та зі сплином часу має неодмінно настати. На відміну від 

строку, термін не виділяє точні часові рамки, а лише вказує на годину, дату, 

місяць, рік тощо. Та обидва цих елементи можуть визначатися рішенням 
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суду, актом органів виконавчої та законодавчої влади. Термін може 

визначати граничні межі строків, момент зміни, виникнення чи припинення 

трудових відносин, а також створювати різні правові наслідки для учасників 

таких відносин.  

Строк в трудовому праві має ознаки цивільно-правового характеру, а 

тому термін в трудовому законодавстві, як похідне від строку, має теж 

ознаки цивільного характеру. Відповідно до частини 2 статті 251 Цивільного 

кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV терміном є певний момент у 

часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення [3]. 

На відміну від строку, терміном є певний момент у часі, а не період. Момент 

у часі відзначається календарною датою або вказівкою на конкретну подію, 

яка має настати чи уже відбулась в минулому, однак строк визначається 

годиною, календарним чи робочим днем, місяцем, кварталом, півріччям, 

роком тощо. Важливим елементом термінів є те, що за допомогою них 

можуть обчислюватися строки, а отже термін є більш всеохоплюючим 

поняттям, ніж строк. Як вірно зазначає С.Л. Заставна, за допомогою термінів 

починають обчислюватись чи припиняють обчислюватись строки, в межах 

яких здійснюється реалізація та захист учасниками правовідносин своїх прав 

та обов’язків [83, с. 120]. Отже, сам термін у своєму правому розумінні має 

позначати строки, протягом яких особа може реалізувати свої трудові права 

та обов’язки або захистити їх від порушення.  

Тому виходячи із вищевказаного підсумуємо, що «термін» – це 

елемент, який визначає певний момент в часі, що вказує на конкретну подію 

чи дію, яка має відбутися чи відбулась та визначає граничні межі строків, 

момент зміни, припинення чи виникнення трудових правовідносин. 

Аналіз змісту чинного Кодексу законів про працю в Україні від 

10.12.1971 року № 322-VIII засвідчує встановлення законодавцем термінів у 

великій кількості норм. Наприклад, відповідно до частини 2 статті 79 

Кодексу законів про працю в Україні від 10.12.1971 року № 322-VIII у разі 

надання відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної 
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роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, 

крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням 

працівника надаються повної тривалості [8]. Приписи даної норми 

встановлюють термін як певне триваюче хронологічне явище, яке має чіткі 

межі – початок та закінчення. У даному контексті встановлено, що термін 

розпочинається із першого дня безперервної роботи, та закінчується 

останнім. У цьому ми знаходимо підтвердження того, що термін визначає 

граничні межі строків. 

Інший приклад встановлення термінів у чинному законодавстві про 

працю ми можемо знайти у положеннях частини 1 статті 82 Кодексу законів 

про працю в Україні від 10.12.1971 року № 322-VIII, у якій встановлено, що 

за бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, 

установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не 

використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну 

основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна 

відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну 

безперервної роботи після переведення [8]. В даному контексті термін 

виступає як правовий елемент, який є не обов’язковим для застосування, 

тобто норма дозволяє фактично не враховувати вказаний термін у 

вищенаведеному випадку. Законодавець встановлює даний термін у 

законодавчих нормах для того, щоб надати суб’єкту можливість 

скористатись своїм правом, у разі, якщо наявне дотримання передбачених 

законом термінів. Втім, відмітимо, що у даному контексті термін також 

вживається як хронологічне явище, яке має чіткі межі – початок та 

закінчення. 

Так, строк та термін є найбільш вживаними поняттями в межах 

трудового права та інших галузей права. Як нами було встановлено, термін є 

елементом за допомогою якого можуть встановлюватися строки, а отже в 

цьому аспекті проявляється їхня спільна ознака - встановлення певних 

часових рамок, в межах яких особа здійснює правореалізацію трудових прав 
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та обов’язків. Однак на відміну від строків, термін є певним моментом у часі, 

який характеризується подією чи дією, що має неодмінно відбутися, а строк, 

у свою чергу, вказує на період, в якому така подія чи дія може відбуватися 

виражаючи її у годинах, днях, місяцях, роках тощо.  

Наступна відмінність таких правових категорій полягає в тому, що 

вони мають власний порядок обчислення. Строки визначаються роками, 

місяцями, днями, годинами тощо, тоді як терміни - календарною датою або 

вказівкою на конкретну подію, яка має настати чи настала. Однак на відміну 

від строків, які чітко вказують на момент їх виникнення і закінчення, то 

початок визначення терміну складно встановити, адже не завжди можна 

визначити подію, яка має настати. Тому на практиці, зачасту такі події 

можуть бути прописані в рамках договору або в нормативно-правових актах, 

в тому числі локальних, тобто чітко визначаючи її.  - тобто, бути чітко 

визначеними. 

Виходячи із цього, можемо вказати на спільні риси «строку у 

трудовому праві» та «терміну»: 

1 - обидва поняття позначають період у часі; 

2 - за допомогою термінів можуть бути встановлені строки. 

Відмінні риси: 

1 - термін, на відміну від строку, є моментом у часі, пов'язаним із 

настанням певної дії чи події, а строк у свою чергу, є вираженим хвилинами, 

годинами, днями, місяцями, роками тощо; 

2 - початок строку можна чітко встановити, а початок терміну не 

завжди. 

Відповідно до частини 1 статті 38 Кодексу законів про працю в Україні 

від 10.12.1971 року № 322-VIII працівник має право розірвати трудовий 

договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або 

уповноважений ним орган письмово за два тижні [8]. В даному випадку 

дефініція «строк» вживається як «невизначений строк», дане нам дає 

зрозуміти, що трудовий договір може укладатися як на визначений строк, так 
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і невизначений, що дає підставу вважати суміжною категорією до загального 

поняття «строк».  

Як визначає С.С. Панченко невизначеними строки є тоді, коли часовий 

орієнтир для їх обчислення взагалі не встановлено, хоча й передбачається. За 

таких обставин відповідне правовідношення має часові межі [84, с. 134]. 

Отже, основним критерієм відмінності строків може бути часовий орієнтир – 

обмежений, необмежений. А отже існування самих суспільних відносин 

зациклене на часі, у випадку якщо строк є невизначений,  існування самих 

трудовий відносин можливе лише в рамках такого строку. Вони виникають з 

моменту підписання трудового договору і закінчуються в момент розірвання, 

що, у свою чергу, обмежується часовими рамками, хоч і має невизначеність в 

часі. Така договірна конструкція може бути вигідна для усіх сторін трудового 

договору, адже уклавши такий договір на невизначений строк між сторонами 

продовжують існувати трудові відносини доки це вигідно для обох суб’єктів. 

Так, наприклад, частиною 1 статті 391 Кодексу законів про працю в Україні 

від 10.12.1971 року № 322-VIII визначено, що якщо після закінчення строку 

трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові відносини фактично 

тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору 

вважається продовженою на невизначений строк [8]. В даному аспекті можна 

прослідкувати послідовну трансформацію загального строку у невизначений 

строк, що витікає із змісту, характеру і суті трудових правовідносин, але 

лише у випадку, якщо жодна із сторін не вимагає припинення таких 

взаємовідносин. Невизначені строки можуть встановлюватися на будь-які 

приблизні, орієнтовні критерії, мається на увазі, що під невизначеним 

строком розуміється ситуація, коли сам закон або договір взагалі не 

встановлює будь-які часові мірила, а іноді вказує на той факт, що існування 

трудових зобов’язань не обумовлено часовими рамками.  

 Момент закінчення трудового договору, який укладений на 

невизначений строк можна визначити хоч і поза межами часових рамок. Як 

зазначає Ю.В. Труфанова момент закінчення договору, укладеного на 
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невизначений строк, можна передбачити завжди, проте не завжди у 

класичному часовому вимірі, що не може свідчити про відсутність 

домовленості сторін про узгодження такої істотної умови договору [85, с. 

129]. У випадку розірвання трудового договору укладеного на невизначений 

строк, момент закінчення договору буде вважатися в мить видання 

роботодавцем наказу про звільнення працівника, а тому фактично такий 

строк із невизначеного трансформується у визначений, адже в конкретно 

визначеному випадку можна буде встановити строк дії трудового договору. 

Таким чином, строку властиво трансформуватися із невизначеного у 

визначений, але лише по закінченню існування трудових відносин. Така 

трансформація вказує на особливість та складність правового поняття 

«строк».  

Отже, підсумовуючи усе вищенаведене, ми можемо вказати, що 

«невизначений строк» - це невизначений часовими рамками орієнтир у часі 

протягом якого особа може реалізувати свої права, обов’язки, як суб’єкт 

трудового права, однак наділений ознакою при які припиняється трудові 

відносини і строк має своє закінчення. 

Здійснюючи порівняльно-правовий аналіз строків у трудовому праві із 

суміжною категорією невизначений строк, можемо вказати на спільні та 

відмінні ознаки таких явищ виходячи із встановлених нами критеріїв. 

Відмінність буде полягати в тому, що строк є періодом у часі із 

встановленими часовими рамками, який має чіткий момент початку та 

закінчення і не підлягає двох значному трактуванню. Однак невизначений 

строк не охоплює будь-які часові рамки і є невизначеним часовим 

орієнтиром без будь-якої правової прив’язки до часу, що і складає 

особливість такої правової категорії та вказує на відмінність таких явищ.  

Спільні риси таких правових явищ проявляються в порядку 

обчислення. Як нами було встановлено, що строк має чітко встановлений 

законодавством порядок початку та закінчення, однак хоч і невизначений 

строк немає законодавчо встановлених норм порядку обчислення, його 
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часова невизначеність слугує межею у часі, яку можна визначити. Так 

невизначений строк матиме свій кінець невизначеності трансформуючись у 

визначений строк, саме в такий момент невизначений строк закінчує свій 

обрахунок. Дане вказує на першу спільну ознаку, яка полягає в тому, що 

обидва правові явища мають свій початок та закінчення.  

Наступна схожа ознака полягає в юридичному змісті таких явищ. Так, 

наприклад, протягом строку і протягом невизначеного строку особа може 

реалізовувати свої трудові права та обов’язки, а органи державної влади та 

місцевого самоврядування виконувати повноваження, які визначені законом. 

Тобто, обох категоріях дотримується правореалізація, яка полягає у 

здійсненні та реалізації своїх прав суб’єктами шляхом дотримання правових 

приписів, які закріплені в нормах права і є загальнообов’язковими для всіх 

суб’єктів. Правореалізація в межах строку та невизначеного строку може 

бути як і певна дія чи діяння, так і правомірна бездіяльність. 

Отже, виходячи із вищенаведеного ми можемо вказати, що «строк у 

трудовому праві» та «невизначений строк» наділені наступними спільними 

рисами: 

1 – однаковий юридичний зміст (протягом перебігу таких явищ 

суб’єкти здатні реалізовувати свої права та обов’язки); 

2 - окреслюють у своєму змісті певний період часу. 

Відмінні риси: 

1 – різні критерії часової визначеності (строк має чіткий початок та 

момент закінчення, невизначений строк невиразний часовими орієнтирами, 

що може мати як і початок та кінець перебігу, так і існувати поза межами цих 

критеріїв); 

2 - строк у трудовому праві відноситься до конкретної сфери 

суспільних відносин, невизначений строк - до будь якої. 

Інша правова категорія, яка має схожі внутрішні ознаки зі строком та 

невизначеним строком є «безстроковий». Так, згідно пункту 1 частини 1 

статті 23 Кодексу законів про працю в Україні від 10.12.1971 року № 322-VIII 
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трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений 

строк [8]. Категорія поняття безстроковий має ширше тлумачення, ніж на 

невизначений в строк та може включати в себе останнє. У загальному 

розумінні безстроковість – це відрізок у часі, який не визначений часовими 

рамками і може тривати вічно або мати тимчасовий характер, тобто останнє і 

вважається невизначеним строком. А тому відмінність таких категорій 

полягає у певному відрізу часу, який матиме своє закінчення – невизначений 

строк та безстроковість, що не має конкретного закінчення у часі.  

Тлумачний словник української мови безстроковий визначає, як не 

обмежений певним строком [86, с. 48]. Як нами уже було визначено, що 

строком є певний період у часі, однак безстроковість є повністю 

протилежним поняттям до строку, що по своїй правовій суті розуміється як 

невизначене часом, існує поза межами часу і є необмеженим його часовими 

рамками.  

А тому «безстроковий» ми можемо визначити, як  проміжок у часі, 

який не виділений часовими рамками і не обмежений певним строком, 

протягом якого суб’єкти трудового права можуть здійснювати та 

реалізовувати свої права та обов’язки. 

Відмінність строку та безстроковий полягає в тому, що строки є 

визначеними в часі, на відміну від безстрокових строків, які наділені 

особливою ознакою, що виділяє їх з-поміж інших правових явищ - це 

невизначеність у часі, що немає часових рамок і не обмежується ними. Інша 

відмінність - це порядок обчислення. Як нами було встановлено, що строк 

має чіткий момент порядку його початку та закінчення, на відміну від 

безстрокового. Хоч і в теорії безстроковий можна охарактеризувати як 

проміжок у часі, що може тривати вічно, однак в деяких випадках здатний 

бути наділений ознакою строковості, яка здатна трансформуватись у 

невизначений строк та у звичайний строк. Тобто може перетікати з одного 

правового явища в інше.  
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Спільна ознака даних правових явищ проявляється в тому, що в межах 

строку та безстроковості особа здатна реалізувати своє трудове право, тобто 

вчиняти дії, діяння, бути обмеженою у вчинені певних дій чи утримуватися 

від їх вчинення взагалі. Внутрішний зміст таких категорій проявляється через 

їх юридичну сутність, що складає спільне ядро та має однакову об'єднану 

мету - надати особам часовий простір в межах якого вона може здійснити 

правореалізацію чи бути обмеженою у її здійсненні. Особливість 

безстроковості є те, що, наприклад, у випадку розірвання безстрокового 

трудового договору, припиняються трудові правовідносини, а отже саме 

поняття безстроковість закінчує існувати не набувши часового виміру, однак 

яку в подальшому можна і визначити. 

Виходячи із наведеного, можна вказати на спільні риси «строку у 

трудовому праві» та категорії «безстроковий»: 

1 – різновиди строків; 

2 – особа здатна на правореалізацію в межах таких категорій, тобто 

вчиняти дії та реалізовувати права, що визначені нормами трудового права, а 

також договорами. 

Відмінні риси: 

1 – часова визначеність (строки у трудовому праві чітко визначені 

часовими рамками, безстрокові строки невизначені у часі не мають часових 

рамок); 

2 – різний порядок обрахунку. 

Наступна категорія, яка вживається в межах трудового права є 

«вчасне». Відповідно до пункту 3 статті 88 Кодексу законів про працю в 

Україні від 10.12.1971 року № 322-VIII норми виробітку (норми часу) і 

норми обслуговування визначаються виходячи з нормальних умов праці, 

якими вважаються вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та 

іншими джерелами енергоживлення [8]. Вчасне вживається як загальне 

абстрактне поняття, що хоч і зі змісту не виділяє певну конкретику, але може 

вказувати на точні рамки в часі, коли має відбутися чи відбулась дія чи подія. 
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Обов’язково такий елемент має бути визначений нормативно-правовими 

актами. Згідно тлумачного словника «вчасний» –  це який відбувається, 

робиться у відповідний час, саме тоді, коли треба [15, с. 213]. Мається на 

увазі те, що вчасно характеризує індивідів як сумлінних суб’єктів, які 

дотримуються дисципліни, виконують роботу у відповідно відведений 

керівником підприємства чи нормативно правовими-актами для цього час. За 

невчасне виконання роботи до працівника може застосовуватися 

дисциплінарна відповідальність.  

А отже, «вчасно» характеризується як юридичний елемент, що 

позначає своєчасне виконання роботи чи відповідної дії.  Законодавство не 

надає чіткого встановлення такої категорії, як «вчасно» і не розкриває взагалі 

зміст даного поняття, що свідчить про недостатній рівень досконалості 

законодавства. Виходячи із правових норм, які передбачені в межах галузі 

трудового права, вчасно можна трактувати неоднозначно і насамперед така 

правова категорія здатна трансформуватись в інше правове явище - 

«завчасно». Що зводиться до того, що в законодавстві відсутня часова межа, 

коли одна категорія може перетікати в іншу породжуючи за собою одні і ті ж 

ознаки, права, обов’язки для учасників таких відносин. 

Вчасно є досить особливою правовою категорією у порівнянні до 

загального поняття строк. По-перше, відмінність полягає в тому що, таке 

явище не можна визначити в рамках часу, воно лише вказує на своєчасність 

виконання, наприклад, роботи, виплати заробітної плати, або на 

несвоєчасність. В даному аспекті проявляється відмінність таких явищ, адже 

на відміну від строку, вчасність не можна визначити чіткими часовими 

рамками, адже таке поняття є абстрактним хоча і вказує на точність часу в 

правових межах. Вчасно, на відміну від строку, не має чіткого обрахунку, 

адже не можливо встановити початок його перебігу та закінчення, вдається 

за можливе лише встановити конкретну дію, яка була виконана своєчасно 

або несвоєчасно, що вказує на наступну відмінність таких понять. Спільною 

рисою строку та вчасності є те, що вони наділені ознакою дисциплінарності, 
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яка встановлює певний порядок поведінки індивідів відповідно до 

встановлених трудових норм, а також моралі, яка склалась у суспільстві.  

Ще однією спільною рисою «строку» і категорії «вчасно» є те, що вони 

обов’язково повинні бути нормативно закріпленні в нормативно-правових 

актах, в тому числі локальних, або в договорах. Без такого нормативного 

закріплення самі по собі такі категорії не можуть виступати регулятором 

трудових відносин, тобто наділене ознакою правової визначеності. Вона 

полягає в тому, що кожна правова категорія, яка міститься в приписах 

правових норм, повинна бути чітко викладена і доступною для усіх 

громадян. Таке ознака є обов’язковим елементом дотримання принципу 

верховенства права, про що неодноразово зазначав Конституційний Суд 

України та Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях.  

Виходячи із цього, можемо вказати на спільні риси категорії «строк у 

трудовому праві» та «вчасно»: 

1 - і «строк», і «вчасно» позначають проміжок часу, який має 

закінчення - у випадку зі строком це закінчення строку, а із «вчасно» - тоді, 

коли було треба; 

2 - і «строк», і «вчасно» встановлюють  порядок поведінки індивідів, а 

також покликані дисциплінувати їх; 

3 – «вчасно» не можна виділити часовим рамками, «строк» можна; 

4 – обов’язково мають бути нормативно закріплені в актах 

законодавства, в тому числі в локальних, та договорах. 

Відмінні риси: 

1 - строк окреслюється чіткими часовими рамками, а щодо вчасно 

будь-які рамки відсутні, окрім вказівки на його закінчення; 

2 - строк є конкретним, а вчасно абстрактним явищем. 

Наступний елемент котрий варто виділити відносно строків в рамках 

трудового права є «завчасно». Дане словосполучення вживається в межах 

частини 1 статті 494 Кодексу законів про працю в Україні від 10.12.1971 року 

№ 322-VIII, відповідно до якої ліквідація, реорганізація підприємств, зміна 
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форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою 

скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, 

можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам 

інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних 

звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про 

строки проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган не 

пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з 

професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи 

зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків 

будь-якого звільнення [8]. Категорія завчасно в даному контексті 

розуміється, як термін, що визначає зараннє, заздалегідь надання 

роботодавцями професійним спілкам інформації про погіршення умов праці, 

скорочення виробництва у випадку ліквідації, реорганізації підприємства чи 

зміни форми власності. Завчасно, як правове явище не наділене конкретикою 

і не вказує на конкретний проміжок чи період у часі, а визначає лише 

абстрактне, загальне поняття, тобто період в часі який має відбутися до 

певного моменту.  

Великий тлумачний словник завчасно визначає, 1) який настає, 

приходить, відбувається і т. ін. раніше від можливого, звичайного або 

призначеного часу; передчасний, 2) який заготовляється, робиться наперед, 

заздалегідь [15, с. 381]. В контексті трудових відносин ми можемо відмітити, 

що категорія завчасно є елементом, що виражає дій чи подію, яка має 

відбутися чи відбулась раніше від можливого і не наділена конкретними 

рамками часового простору, тобто це можливо за годину, за день, за тиждень, 

за рік до події та/або вживатися як завчасно, при цьому не виділяючи якійсь 

конкретні ознаки часу.  

Отже, виходячи із цього, ми можемо вказати, що «завчасно» - це 

юридична категорія, яка за своїм внутрішнім змістом виражає дію чи подію, 

яка має відбутися раніше від можливого або визначеного раніше часу, не 
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виділене конкретними юридичними рамками і має бути закріплена в нормах 

права. 

Відмінність такої категорії від строку, полягає в тому, що вона є не 

вираженою часовими рамками, тобто відсутній один обов’язковий елемент, 

який притаманний строку. Завчасно вказує на те, що певна робота чи подія 

може бути виконана чи відбутися раніше обумовленого строку, тобто є 

передчасною відносного самого строку. Однак така категорія наділена 

спільним явищем, яке виражається в тому, що обидва поняття можуть 

обчислюватися в годинах, днях, місяцях, роках тощо. При цьому завчасність 

не вказує на якусь конкретну ознаку часу. Окрім цього, відмінність ще 

полягає в тому, що строки по своєму юридичному змісту можуть 

застосовуватися до контрактної сфери суспільних відносин регулюючи 

соціальні стосунки, які позначають різні взаємодії між індивідами та 

суспільством в цілому, в тому числі відносини щодо трудового права. 

Категорія «завчасно» може бути застосована до будь-яких сфер життя та 

життєдіяльності суб’єктів усіх відносин, які можуть бути підпорядковані 

нормам права, так і не підпорядковані. 

Окрім вказаних елементів, строки у трудовому праві та категорія 

«завчасно» мають на меті встановити дотримання верховенства закону у 

суспільстві зважаючи на наступне. По-перше, такі суміжні правові категорії 

обов’язково мають бути визначені нормативно або в договорі. У своїй основі 

верховенство закону складає визначальну роль закону в правовій систему 

демократичних держав, що виражається в діяльності індивіді, суспільства в 

цілому, державних органів та інших державних інституцій. Як нами було 

встановлено, що категорія «завчасно» та «строки у трудовому праві» мають 

бути обов’язково закріплені в законі, а отже по своєму юридичному змісті 

мають на меті забезпечити дотримання принципу верховенства закону. 

Виходячи із вищенаведеного, можемо вказати на спільні риси 

правових категорій «строк у трудовому праві» та «завчасно»: 

1 – є різновидами строків; 
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2 – спільний порядок обрахунку; 

3 – є елементами, що забезпечують дотримання верховенство закону в 

державі; 

4 – обов’язково мають бути закріплені законі або договорі. 

Відмінні риси: 

1 – строк передбачає чіткі часові рамки - початок і кінець, завчасно 

означає, що такі часові рамки є мінливими, і не мають конкретного 

вираження; 

2 - строк у трудовому праві відноситься до конкретної сфери 

суспільних відносин, завчасно - до будь якої. 

Наступна категорія, як закладена а трудовому законодавстві, є 

періодом. Так, наприклад, відповідно до частини 5 статті 79 Кодексу законів 

про працю в Україні від 10.12.1971 року № 322-VIII конкретний період 

надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується 

між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який 

зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не 

пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну [8]. В даному 

аспекті період мається на увазі, як проміжок час протягом якого надається 

відпустка, тобто вона має початковий етап і кінцевий. В такому проміжку 

часу обов’язково відбувається якась певна дія чи події, яка має два 

обов’язкових елементи: початковий і фінальний (кінцевий). Період є 

всеохоплюючим поняттям, яке в себе може включати будь-яку одиницю часу 

та суміжну категорію відносно поняття строк, тобто період охоплює в себе 

такі дефініції, як строк, термін, вчасно, завчасно, процесуальний строк тощо. 

Згідно із статтею 74 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

року № 322-VIII громадянам, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 

виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим 

договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) 

відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної 
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плати [8]. В даному аспекті період виступає як проміжок у часі, який може 

бути обмежений часовими рамками або окремими подіями, що за своїм 

юридичним змістом є схожим на строк. Подією, яка породжує період є 

надана відпустка (основна та додаткова), а тому саме момент відпустки є 

періодом за яким в особи зберігається місце роботи та рівень заробітної 

плати.  

У відповідності до частини 1 статті 115 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 року № 322-VIII заробітна плата виплачується 

працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним 

договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним 

органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 

органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим 

колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не 

перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після 

закінчення періоду, за який здійснюється виплата [8]. Даний припис 

встановлює обов’язкові строки виплати заробітної плати, при цьому 

обов’язковим елементом якого є також період. В такому контексті він 

вживається як явище, що встановлює закінчення певного часового проміжку, 

за який здійснюється виплата заробітної плати, тобто це може бути місяць. 

Таким чином, заробітна плата виплачується працівникам не рідше двох разів 

на місяць та не пізніше семи днів після закінчення періоду – місяця, за який 

працівник отримує заробітну плату, а отже, сьоме число кожного місяця є 

крайнім періодом до якого може бути виплачена заробітна плата, якщо така 

дата не припадає на вихідний, неробочий чи святковий день. 

Словник вказує, що період – це проміжок часу, обмежений певними 

датами, подіями і т. ін.; час, коли відбувається яка-небудь подія, триває дія, 

розгортається чиясь діяльність і т. ін..; певна стадія, фаза чого-небудь [15, с. 

937]. В юридичному плані період включає в себе будь-які аспекти явища часу 

та обмежує його початковим і кінцевим моментом. В межах періоду 
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відбувається юридично-значимі дії та події, які несуть юридичні наслідки для 

суб’єктів трудового права. Дії та події можуть бути обмеженими певними 

датами, годинами, місяцями, кварталами, півріччями, роками тощо.  

Варто врахувати, що період завжди визначає відправну і фінальну 

точку часу, у випадку якщо одну із точок не буде визначено, ми не можемо 

таку категорію віднести до періоду. Однак, законодавець досить часто в 

межах трудового права нівелює питаннями періоду, вживаючи його в 

окремих нормах, що може призводити до неоднозначного та двохзначного 

трактування з боку суб’єктів. Окрім того, не лише законодавець може 

допускати такі помилки, неодноразово на практиці трапляються випадки, 

коли роботодавець в межах колективних договорів чи інших локальних актах 

тлумачить період неоднозначно, що призводить до виникнення колізій та 

юридичних необґрунтованостей.  

Отже, підсумовуючи наведене, можемо вказати, що «період» - це 

явище часу, яке охоплене часовими рамками (датами чи подіями), в межах як 

відбувається певна дія чи подія, яка має юридичне значення для суб’єктів 

трудових відносин і обов’язково визначене нормативно-правовими актами. 

Період є найбільш наближеним поняттям до категорії строк у 

трудовому праві. Насамперед важливим є те, що сам строк може бути 

періодом, про це свідчить аналіз частини 1 статті 251 Цивільного кодексу 

України від 16.01.2003 року № 435-IV  строком є певний період у часі, зі 

спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення [3]. Отже, 

сама категорія строк може включатися до категорії період, а тому таким 

явищам є притаманні однорідні, схожі ознаки. Наприклад, часові рамки, що 

охоплюються - період і строк є чітко виділеними елементами у часі, що 

вказує на їх характерну особливість. Вони мають обумовлений порядок 

обрахунку, тобто це є хвилини, години, дні, місяці, роки тощо. Однак, період 

може визначатися не лише вказаними елементами, а й вказівкою на окрему 

календарну дату чи подію, тобто за своїм змістом може бути схожим до 

терміну, що вказує на відмінність таких правових категорій, як строк та 
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період. Важливо відмітити той факт, що періодом може бути як строк, так і 

термін.  

Ще однією спільною ознакою є те, що строк і період визначають часові 

рамки в межах яких особа може здійснити свою правореалізацію. Такі 

правові явища обов’язково мають бути визначені нормами законодавства, в 

тому числі локальними актами, або договорами, які регулюють трудові 

відносини і крім цього, вони мають ознаки дисциплінарного характеру. При 

дотриманні періоду та строку особа може реалізовувати свої права лише за 

умови дотримання норм права, використання таких норм та їх виконання. 

Виходячи із цього, строк та період є важливими елементами забезпечення 

верховенства права у суспільстві, який є фундаментальним принципом, що у 

своєму правовому розумінні передбачає забезпечення рівності усіх громадян 

в суспільстві. Такий принцип забезпечується строками та періодами в тих 

випадках, коли законодавець встановлюючи часові рамки надає проміжок 

часу в яких суб’єкти трудового права можуть здійснити правореалізацію. 

Принцип верховенства права є основою для сталого суспільства, розвитку 

ключових сфер, дотримання прав і свобод людини і громадянина в 

суспільстві. Дотримання строків і періодів сприятиме розвитку суспільства, 

належного виховання нації, підвищення суспільної довіри до закону, судової 

системи та державних інституцій, захищеності кожного громадянина та 

суспільства в цілому, формує основі вектори розвитку країни тощо. 

Таким чином, можна вказати на наступні спільні риси «строків у 

трудовому праві» та «періоду»: 

1 – є чітко виділеними елементами у часі; 

2 - мають обумовлений порядок обрахунку (хвилини, години, дні, 

тижні, місяці, роки тощо); 

3 – часові рамки в межах яких особа може здійснити свою 

правореалізацію; 

4 – визначені нормами права або договорами, що наділені приписами 

трудового характеру; 
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5 – мають на меті дисциплінувати суспільні відносини 

підпорядковуючи їх часовим критерієм; 

6 – є різновидами строків; 

7 – елементи, що забезпечують дотримання верховенства права в 

державі та суспільстві. 

Відмінні риси: 

1 – строк завжди виділений проміжком у часі, період також наділений 

таким елементом, однак період може вказувати на окрему конкретну подію 

чи календарну дату, яка має настати; 

2 – період у своєму правовому розумінні може бути і строком, і 

терміном. 

Проаналізувавши суміжні категорії, які, на нашу думку, вживаються в 

нормах трудового законодавства, виділимо особливості строків в трудовому 

праві, як окремої категорії, що вживається в актах трудового законодавства. 

Особливість строків, на відміну від інших категорій, проявляється в самій 

правові природі такого поняття та ключовим ознакам, які притаманні даному 

явищу. Згідно із правовою природою строку, він являє собою конкретний, 

визначений, реальний період у часі, котрий має відбутися і з настанням якого 

особи можуть реалізувати свої права та обов’язки. Строк виділяється з-поміж 

інших правових категорій тим, що завжди визначаються роками, місяцями, 

тижнями, годинами, хвилинами тощо. Проаналізувавши норми права можемо 

дійти висновку, що законодавство для строків встановлює чіткі вимоги 

початку та їх перебігу, на відміну від інших суміжних категорій, це наділяє їх 

особливою ознакою, яка відрізняє від інших схожих явищ. Також можемо 

вказати, що сам строк за своєю юридичною суттю виступає юридичним 

фактом, який породжує, змінює, припиняє юридичні права та обов’язки 

учасників трудових відносин. 

Отже, виходячи із здійсненого нами дослідження, можемо відмітити, 

що строки є особливим явищем, які наділені схожими і відмінними ознаками 

від інших суміжних категорій. Порівняльно-правовий аналіз строків у 
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трудовому праві та суміжних категорій дозволяє відмітити те, що воно є 

досить складним правовим явищем, яка має ряд дискусійних моментів та, що 

взагалі не досліджувалось в рамках правової науки, що вказує на прогалини 

сучасної наукової доктрини. Не зважаючи на наявність окремих наукових 

робіт, які розкривають строк, термін, період, інші суміжні категорії є взагалі 

не дослідженими та не є розкритими в межах сучасної юридичної науки.  

Здійснений нами аналіз продемонстрував, що строки у трудовому праві 

та інші суміжні категорії відіграють важливу роль в існуванні трудових 

правовідносин, які є важливим елементом їх регулювання та існування. Після 

здійсненого нами аналізу ми можемо вказати, що без строків та інших 

правових категорій не може існувати жодне демократичне суспільство. Варто 

звернути увагу на те, що законодавець в межах трудового законодавство не 

рідко сам ототожнює окремі елементи, які є схожі за своїм юридичним 

змістом відносно строку, що може вказувати на певну юридичну 

невизначеність та породжувати колізійні моменти, які призводять до 

неоднозначного трактування з боку суспільства, держави та окремих її 

інститутів.  

Зроблений нами аналіз вказує, що в юридичній науці відсутні будь-які 

підходи щодо здійснення порівняльного аналізу строків у трудовому праві 

відносно інших правових категорії, які закріплені в рамках трудового 

законодавства, що вказує на актуальність даного дослідження, а тому певні 

висновки, зроблені в даній роботі, можуть мати підґрунтя для здійснення 

наступних наукових досліджень. 

 

 

2.2 Класифікація строків у трудовому праві 

Строки в трудовому праві відіграють надзвичайно важливу роль, 

оскільки необхідність їх застосування віднайшло своє відображення 

практично в усіх інститутах галузі. В той же час відзначається широке 

розмаїття за своєю природою відповідних строків, дослідження яких 
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доцільно проводити через класифікацію поняття та дослідження наявних 

класифікацій.  

Розуміючи класифікацію, як певний розподіл речей, предметів та явищ 

по окремим групам у відповідності до типових ознак об’єктів, які 

диференціюються, в результаті чого кожний об’єкт має своє визначене місце, 

відзначимо, що вона має не лише теоретичний характер, оскільки критерії, 

які беруться за основу при побудові груп повинні мати також і практичне 

значення, а сама диференціація повинна надати можливість встановити та 

висловити якомога більше тверджень, які стануть в нагоді для ефективного 

та осмисленого застосування як виокремлених елементів, так і поняття в 

цілому. 

Таким чином, диференціація строків в трудовому праві передбачає 

виокремлення критерію поділу, що є основоположною ознакою 

досліджуваного поняття, та може бути використана при характеристиці 

поняття в цілому. Поряд із цим, віднесення окремих строків до окремих груп 

вимагає ґрунтовного дослідження змісту поняття, що відображається як на 

його загальному уявленні та розумінні. 

В даному контексті справедливо буде відзначити, що питання про 

юридичне значення строку вирішується виходячи із його правової природи та 

місця у системі юридичних фактів. Класифікація в даному випадку відіграє 

роль індикатора належності строку до певної категорії, що безсумнівно 

дозволяє встановити юридичне значення строків, як явища в цілому, так і 

значення окремого строку в системі строків в трудовому праві України. 

Питанням класифікації строків в своїй науковій діяльності приділили 

увагу такі вчені, як Н.Б. Болотіна, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедиктов, 

С.В. Вишновецька, І.М. Волкова, В. П. Грибанов, Л. В. Єременко, 

П.І. Жигалкін, К. В. Кейна, В.В. Лазор, В.В. Луць, Е.В. Мотіна, І.Г. Оборотов, 

У. І. Пак, С. С. Панченко, С.В. Передерін, С.М. Прилипко,  А.П. Сергєєв, Б.І. 

Сташків, В.М. Толкунова,  Н.П. Фридман, Н.М. Хуторян, Я.М. Шевченко, 

В.В. Юсип.  
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Актуальність дослідження пов’язана із  тим, що саме в галузі трудового 

права, дослідження класифікації строків не стало об’єктом широкого 

наукового інтересу, що свідчить про необхідність проведення ґрунтовних 

досліджень щодо даного питання з метою забезпечення належного уявлення 

про дане поняття, що впливає, в тому числі, на ефективність його 

застосування в практичній площині. Додатковим важелем для здійснення 

відповідних досліджень є необхідність реформування законодавства в галузі 

трудового права та його приведення у відповідність до потреб суспільства, 

що в свою чергу, потребуватиме максимально виважених позицій щодо 

строків, та їх застосування, як одного із основних елементів у набутті і 

припиненні прав та обов’язків суб’єктами трудових правовідносин. 

У правничій науці неодноразово були здійснені спроби класифікації 

строків, що призвело до виокремлення досить значної кількості критеріїв 

відповідної диференціації. Одним із найбільш поширених критеріїв 

класифікації строків є критерій залежності від джерела закріплення. 

Зважаючи на особливості джерел трудового права та можливість 

відображення у них певних строків, ми пропонуємо їх поділяти на cтроки, 

встановлені нормативно-правовими актами, cтроки, що визначаються актами 

договірного характеру, cтроки, що містяться в актах локального характеру, 

cтроки, що визначаються актами органів, які розглядають трудові спори [87, 

c.141-142]. В свою чергу, І.Г. Оборотов також розглядає подібну 

класифікацію строків, та диференціює їх за джерелами встановлення на такі, 

що встановлені нормативно-правовим актом, адміністративним актом, 

угодою сторін і рішенням суду [88, c.11]. В.В. Луць також розподіляє строки 

за підставами (джерелами) встановлення, серед яких виділяє строки 

(терміни), які визначаються: 1) нормативними актами, у широкому розумінні 

– законом, 2) адміністративним актом, 3) правочином (договором), 4) 

звичаєм ділового обороту, 5) рішенням суду [89, c.84-85]. Відповідна 

класифікація чітко демонструє різний рівень окремих строків та 

обов’язковість їх дотримання, що пов’язано із юридичною силою і складом 
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правовідносин та суб’єктів, на яких поширюється окрема група строків. 

Таким чином, можемо дійти висновку, що превалюючою ознакою, за якою 

проводиться вищенаведена диференціація є юридична сила, яка формально 

виражена у виді акту, яким встановлено окремий строк.  

У підтвердження даного висновку можемо навести позицію, якою 

оперує Б.І. Сташків, та вказує, що строки можуть поділятись на ті, що а) 

строки, закріплені у законах; б) строки, закріплені у підзаконних актах 

(указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах 

міністерств і відомств, рішеннях місцевих органів самоврядування тощо); 

в) строки, закріплені в локальних нормативних актах на рівні підприємств, 

установ, організацій; г) строки, закріплені в угодах. При цьому, вченим в 

даному випадку використовується саме критерій юридичної сили [90, c.12]. 

Ми цілком погоджуємось із даним критерієм, адже основою для 

диференціації нормативно-правових актів є їхня юридична сила та позиція в 

ієрархії обов’язковості застосування. Таким чином, сама форма акту є 

формальним вираженням юридичної сили акту, що пов’язується із особою, 

яка відповідному акту надала юридичної сили шляхом ухвалення або 

підписання. 

Я.М. Шевченко вказує, що строки (терміни) поділяються на 

законодавчі, договірні та судові [91, с. 341]. В.В. Юсип доповнює відповідну 

позицію та вказує, що поділ строків (термінів) за критерієм джерела 

визначення, є базовим, що підтверджується його легальним закріпленням [92, 

c.232]. Погоджуємось із позицією про базовий характер класифікації за 

подібним критерієм, однак не через той факт, що аналогічним чином строки 

поділяються в цивільному законодавстві, у зв’язку із характером 

обов’язковості дотримання строків, встановлених тих, чи іншим актом, з 

огляду на його місце в ієрархії нормативно-правових актів за їх юридичною 

силою. В той же час не можемо погодитись з Я.М. Шевченко в цілях 

застосування відповідної класифікації в межах трудового права, оскільки 

серед актів, які встановлюють правила поведінки в трудовому праві важливу 
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роль також відіграють локальні нормативно-правові акти, якими також 

можуть бути встановлені окремі строки. Однак, строки, які визначені 

відповідними актами не можуть бути віднесені до жодної із наведених груп, 

оскільки не містять відповідних характерних ознак, що викликає 

необхідність у виокремленні їх в окрему групу в межах диференціації строків 

за джерелом їх закріплення. 

Строки також поділяють за ступенем самостійності учасників 

правовідносин у встановленні строків на імперативні, що не підлягають зміні 

за згодою сторін, і диспозитивні, що визначаються за угодою сторін [89, c. 

85]. Аналогічної позиції притримується також І.Г. Оборотов [88, c.11]. Разом 

з тим, вважаємо, що відповідні позиції не можуть вважатися повними, 

оскільки категоричне виокремлення і диференціація строків лише на дві 

групи залишає поза увагою частину строків, які є суміжними та мають 

характерні для обох груп ознаки.  

В той же час, В.П. Грибанов класифікує строки на імперативні, 

диспозитивні та імперативно-диспозитивні виходячи із ступеня 

обов’язковості правових приписів [93, с. 10-11]. Ми не поділяємо останню 

позицію щодо обраного вченим критерію диференціації строків, оскільки 

встановлені строки в будь-якому випадку є обов’язковими, незалежно від 

того, затверджені вони нормативно-правовим актом чи договором на підставі 

волевиявлення обох сторін правовідносин. Головною ознакою, що може 

відрізняти імперативні строки від диспозитивних, на нашу думку є саме 

можливість їх встановлювати за згодою сторін, тобто самостійність 

учасників правовідносин у погодженні та прийнятті строків. Разом з тим, 

погоджуємось із виокремленням проміжної групи, імперативно-

диспозитивних строків, оскільки у правовідносинах можуть зустрічатись такі 

строки, які не мають характерних ознак, які дозволили б віднести їх до однієї 

із груп. 

На думку Л.В. Єременко,  важливе практичне значення поділу строків на 

імперативні, диспозитивні й імперативно-диспозитивні полягає в тому, що цим 
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визначаються межі самостійності учасників правовідносин у встановленні 

строків [94, c.11]. Цілком погоджуємось із даною позицією, оскільки 

встановлення меж можливої діяльності суб’єктів трудових правовідносин 

відіграє надзвичайно важливу роль в їх функціонуванні. Зокрема суб’єкти 

отримують можливість розрізняти надане їм право самостійно встановлювати 

певні умови діяльності, зокрема строки, або необхідність дотримуватись уже 

встановлених законодавством меж відповідних строків, що у випадку 

недотримання призводить до окремих юридичних наслідків, в залежності від 

конкретного строку, який було порушено. 

Строки класифікують ще за одним критерієм, а саме, критерієм 

залежності від ступеня визначеності строку. Саме даний критерій – ступінь 

визначеності строку – С.С. Панченко вважає логічно сформульованим, на 

відміну від інших варіантів формулювання підстави цієї класифікації, які 

зустрічаються в юридичній літературі (наприклад, визначеність строку, 

порядок обчислення та визначеності строків тощо). Значення класифікації 

строків за ступенем їх визначеності полягає в тому, що вона дозволяє 

сформувати механізм (загальні правила) точного встановлення строків, з 

дією яких безпосередньо пов’язане настання чи ненастання правових 

наслідків їх спливу. Тобто, вона дозволяє з’ясувати механізм визначення 

строків залежно від віднесення їх до певної класифікаційної групи, а деколи 

– й встановити конкретний строк. Зазвичай за цією класифікацією виділяли 

визначені та невизначені строки. Проте таке двочленне групування строків 

страждає на певну обмеженість, оскільки не дозволяє правильно знайти місце 

окремих строків за таким поділом [95, c.139]. Слід погодитись із зазначеною 

позицією, оскільки практична сторона та можливість застосування 

класифікації в практичній діяльності відіграє, на нашу думку, досить вагоме 

значення в необхідності подібної класифікації. Саме визначення та 

обчислення строку має важливе практичне значення у зв’язку із прив’язкою 

до нього моменту виникнення або припинення прав та обов’язків особи. 

В даному контексті, Б.І. Сташків зазначає, що для обчислення строків у 
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праві соціального забезпечення важливе значення має встановлення початку 

перебігу строків та їх закінчення, що суттєво впливає на терміни реалізації 

особами їх суб’єктивних прав на той чи інший вид соціального забезпечення 

[96, с. 143]. Однак ми не можемо повністю погодитись із даною позицією, 

оскільки з метою застосування важливим є не лише почато перебігу певного 

строку, але і його закінчення. Водночас, не можемо не відзначити, що 

початок і кінець перебігу строку є взаємопов’язаними поняттями, оскільки 

від дати і часу початку перебігу строку напряму залежить визначення 

моменту закінчення його перебігу. 

Досліджуючи групи, на які вчені класифікували строки за критерієм 

ступеня визначеності строку, віднаходимо, що В.П. Грибанов використав 

дуалістичну модель та диференціював строки на визначені і невизначені [93, 

с. 11] В той же час, А.П. Сергєєв за даним критерієм розрізняє абсолютно 

визначені, відносно визначені та невизначені строки [97, с. 296]. Подібна 

позиція була описана і Е. В. Мотіною, яка також вирізняла абсолютно 

визначені, відносно визначені та невизначені строки. Вважаємо, що саме 

поділ на три групи є найбільш доцільним для відповідного критерію, 

оскільки надає можливість більш якісно розділити строки за характерними їм 

ознаками, які відносяться до даного критерію розмежування. У випадку же 

дуалістичної моделі поділу, ряд строків отримають певний невизначений 

характер, оскільки ознаки, які їх характеризують не дають можливості 

достатньо обґрунтовано віднести їх до однієї з двох груп. 

За колом правовідносин, на які поширюється дія строків, розрізняють 

загальні та спеціальні строки [93, с. 12]. Н. П. Фрідман у межах цієї 

класифікації також виділяє ще й скорочені строки, хоча, на наш погляд, їх не 

варто виокремлювати з-поміж спеціальних строків [98, с. 11]. Немає жодного 

значення, скороченим є строк чи подовженим, у порівнянні із загальним він 

все одно залишатиметься спеціальним строком. Однак ми не погоджуємось із 

наведеними позиціями науковців щодо вибору самого критерію 

диференціації строків. Поділяючи в даному випадку строки на загальні та 
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спеціальні, а у випадку Н.П. Фрідмана ще і скорочені, мова ведеться саме про 

тривалість строків та правила визначення такої тривалості. Загальний строк 

від спеціального, у випадку застосування, буде відрізнятись саме тривалістю. 

Розглядаючи питання необхідності або можливості застосування 

спеціального строку на противагу загальному, потребує встановлення певних 

спеціальних критеріїв відповідними правовідносинами, при досягненні яких 

застосовуватиметься спеціальний строк. Водночас слід наголосити, що в 

даному випадку мова іде не про зміну правовідносин, а про набуття тими 

самим правовідносинами спеціальних критеріїв, що виключає застосування 

загального строку або надає можливість застосувати спеціальний. Якщо ж 

змінюються правовідносини, то у нових встановлюються свої загальні 

строки. Окремо відзначимо, що у випадку ідентифікації строків у нових 

правовідносинах як спеціальних по відношенню до строків, які були 

встановлені до старих правовідносин, справедливим буде твердження, що у 

паралельно існуючих правовідносинах всі строки є спеціальними стосовно 

одне одного, що, вочевидь, не видається правильним, оскільки 

правовідносини є різними. Таким чином, вважаємо, що застосування такого 

критерію поділу, як коло правовідносин із подальшою диференціацією 

строків на загальні та спеціальні є недоцільним. Більш вдалим, на нашу 

думку, є поділ на загальні та спеціальні строки за критерієм тривалості, яка, в 

свою чергу може залежати від досягнення правовідносинами чи суб’єктом 

окремих критеріїв. 

Досить розгалуженим та неоднозначною є класифікація строків за 

критерієм їх цільового призначення. Відзначимо, що відповідний критерій 

надає можливість досить широко тлумачити можливі варіанти виокремлення 

видів строків, що в свою чергу спричинило відсутність в науковому 

середовищі притримання однієї позиції щодо видів строків, на які слід їх 

поділяти за відповідним критерієм.  

Так, наприклад І.М. Волкова за цільовим призначенням виокремлюють 

такі строки: породжуючі, припиняючі, строки здійснення суб’єктивних прав 
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та строки виконання та захисту прав і законних інтересів [99, c.37]. Ю. О. 

Заіка вказує, що поділяє строки за цільовим призначенням на строки 

здійснення прав, строки виконання обов’язків та строки захисту прав [100, с. 

88]. Таким чином простежується тенденція щодо виділення строків 

виникнення прав та обов’язків, їх виконання та захисту. Однак и не можемо 

погодитись із позицією останнього автора, оскільки виокремлення в окремі 

категорії строки виникнення прав та обов’язків, на нашу думку, є 

недоцільним, оскільки такі строки є за своєю природою породжуючими, хоч і 

щодо різних за своєю природою понять. 

 П. І. Жигалкін проводить значно ширшу диференціацію, та розрізняє: 

а) строки трудових договорів і строки обов’язкової роботи після закінчення 

навчання; б) строки як засіб організації процесу трудової діяльності 

робітників та службовців; в) строки, протягом яких можливе притягнення 

робітників і службовців до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; 

г) строки позовної давності; д) процесуальні строки; е) строки, які 

визначають обсяг грошових вимог робітників і службовців до підприємств, 

установ, організацій [101, с. 6]. Не зважаючи на той факт, що наведений 

перелік є досить широким, вважаємо, що він є занадто деталізованим та 

різновекторним. Поділ в даному випадку відповідає меті того чи іншого 

інституту трудового права, в якому використовується окрема група строків, 

однак вважаємо, що не охоплено усі специфічні строки та усі інститути 

трудового права, оскільки за звуженого підходу для визначення ознак, 

характерних для окремої групи, ускладнюється віднесення до неї значної 

частини строків.  

Водночас, К. В. Кейна, частково підтримуючи позицію П. І. Жигалкіна 

щодо класифікації строків за цільовим призначенням, пропонує поділ цього 

правового явища на наступні види: а) строки, які визначають динаміку і межі 

процесу розвитку і зміни правовідносин; б) строки виконання визначених 

обов’язків; в) правоздійснюючі строки; г) гарантійні строки; д) строки, які є 

мірою об’єму суб’єктивних прав; е) строки як умова набуття певних прав 
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[102, с. 10]. Ми не можемо погодитись із наведеними вище класифікаціями, 

оскільки вони є занадто деталізованими. Враховуючи природу трудових 

правовідносин, та їх досить широке регулювання та значну варіативність 

можливих цільових призначень, вдаватись до відповідної деталізації є 

недоцільним, оскільки вона виключає можливість включення усіх строків до 

виокремлених видів, відтак досить значна частина строків може залишитись 

поза увагою подібної класифікації за цільовим призначенням. Відтак, ми 

вважаємо за необхідне звузити можливий перелік видів строків за їх 

цільовим призначенням, шляхом систематизації та узагальнення. 

Аналізуючи наукову літературу, ми прийшли до висновку, що 

науковцями досить незначна увага приділена класифікаціям строків за 

способами їх відліку. Так, наприклад В.П. Грибанов, досліджуючи визначені 

строки, вказує, що вони встановлюються: а) шляхом вказівки на певний 

момент чи подію, з якими пов’язуються юридичні наслідки; б) шляхом 

вказівки на початок і закінчення перебігу строку; в) шляхом встановлення 

тривалості строку із одночасним визначенням початку чи закінчення 

перебігу строку (давнішні строки) [93, с. 11]. Таким чином, охоплюється 

способи встановлення, однак не розкривається механізм їхнього відліку та 

обчислення. Відповідна, на нашу думку, прогалина класифікації пов’язана із 

дослідженням питання в межах іншої диференціації, однак вважаємо, що 

поставлене питання потребує дослідження.  

Звертаючись до роботи, В.В. Луця, відзначимо, що вчений розглядає 

способи встановлення також лише в межах дослідження визначених строків, 

як виду у класифікації за відповідним критерієм. Так, науковець відзначив, 

що найбільш поширеним способом визначення строку в законі й під час його 

застосування є встановлення періодів часу, які обчислюються роками, 

місяцями, тижнями, днями й годинами. При цьому початковий або кінцевий 

моменти періоду можуть бути приурочені до певної календарної дати або 

події, які неминуче мають настати. У роботі також зазначається, що одним зі 

способів визначення строку чи терміну є вказівка на подію, яка має неминуче 
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настати. Проте як строкову можна назвати ту подію, настання якої є 

неминучим, на відміну від події, що використовується під час укладення 

умовних правочинів і характеризується тим, що вірогідність її настання 

невідома [89, c.83]. Таким чином, можемо зробити висновок про два 

основних узагальнених види можливого становлення строків – шляхом 

визначення певного астрономічного часу, протягом якого здійснюється певна 

дія, або шляхом указання дати, до якої така дія повинна бути виконана. 

Подібний аналіз було проведено Б. І. Сташківим, який диференціював 

строки за часовою природою та поділив їх  на строки-періоди та строки-

терміни. Період – це відрізок часу, впродовж якого здійснюються певні дії, 

який як правило, визначається роками, місяцями, днями. Термін – це певний 

момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, під яким розуміють 

конкретну дату [103, c.527]. Разом з тим, в даній класифікації вбачається 

лише дуалістична модель поділу на строки-періоди та строки терміни із 

поверхневим описом змісту таких строків. 

Питання відліку строку є надзвичайно важливим з метою застосування 

та дотримання строків в трудовому праві, оскільки саме із плином строків 

пов’язується настання юридичних фактів, які зумовлюють виникнення чи 

припинення прав та обов’язків в трудовому праві, тому їх обчислення 

відіграє важливу роль не лише на науковому рівні, але і в практичному. 

Враховуючи відповідну необхідність дослідження обчислення строків, 

вважаємо за необхідне запропонувати авторську класифікацію строків в 

трудовому праві за критерієм способів їх відліку.  

З огляду на наведений вище аналіз, вважаємо, що строки у 

трудовому праві слід кваліфікувати наступним чином.  

1) За критерієм юридичної сили, та відповідного нормативного 

закріплення: 

1.1. Нормативно-встановлені строки. 

1.2. Договірні строки. 

1.3. Локальні строки. 
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1.4. Правозастосовчі строки. 

2) За ступенем самостійності учасників правовідносин: 

2.1. Імперативні строки. 

2.2. Диспозитивні строки. 

2.3. Імперативно-диспозитивні строки. 

3) За критерієм ступеня визначеності строку: 

3.1. Абсолютно визначені строки. 

3.2. Відносно визначені строки. 

3.3. Абстрактні строки. 

4) За критерієм тривалості строків: 

4.1. Загальні строки. 

4.2. Спеціальні строки. 

5) За цільовим призначенням: 

5.1. Строки породжуючі трудові права і обов’язки. 

5.2. Строки здійснення трудових прав та виконання трудових 

обов’язків. 

5.3. Строки захисту трудових прав. 

6) За критерієм способів їх відліку: 

6.1. Астрономічні строки. 

6.2. Дуалістично обмежені строки. 

6.3. Строково відсилочні строки. 

6.4. Календарно відсилочні строки. 

6.5. Фактологічно відсилочні строки. 

З метою більш глибокого розуміння відповідних видів строків, які 

розподілені згідно вищенаведених критеріїв, проведемо аналіз кожного 

окремого виду.  

Як уже зазначалось, за критерієм юридичної сили, та відповідного 

нормативного закріплення строки поділяються на нормативно-встановлені 

строки, договірні строки, локальні строки, правозастосовчі строки. 

1. Нормативно-встановлені строки. Це передусім строки, які 
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визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, 

законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

міністерств, органів центральної виконавчої влади. До даної категорії слід 

також віднести міжнародні угоди, які ратифіковані Україною. Безсумнівно, 

дана група правових джерел є основною, оскільки встановлює строки, які є 

загальнообов’язковими.  

Відзначимо, що У.І. Пак не відносить до аналогічної групи міжнародні 

та міждержавні договори та угоди, відносячи їх до групи актів договірного 

характеру [87, c. 142]. Однак ми не можемо погодитись із такою позицією. З 

точки зору держави, як суб’єкта міжнародних відносин, міжнародні договори 

мають значно іншу правову природу, яка відрізняється своєю 

диспозитивністю, оскільки держава на свій розсуд приймає рішення про 

підписання та ратифікацію кожної окремої угоди. В той же час, з точки зору 

громадян та юридичних осіб, відповідні міжнародні договори мають чітко 

встановлену нормативну природу, оскільки є джерелом права, та прирівняні 

до законодавства. При цьому за своєю юридичною силою в ієрархії 

законодавства стоять вище за закони, тобто мають більшу юридичну силу за 

них, відтак встановлені ними строки є обов’язковими для дотримання усіма 

особами в межах України. 

2. Договірні строки. Тут маються на увазі строки, які 

встановлюються трудових договорах. Відповідна група строків пов’язується 

із групою нормативних джерел, які укладаються між роботодавцем та 

працівником, та носять більш індивідуальний характер. Положення 

договорів, що встановлюють строки мають диспозитивний характер та 

можуть встановлюватись за взаємною згодою сторін. Порядок із цим 

необхідно відзначити, що такі строки встановлюються в межах, що 

встановлені законодавством, відтак, прослідковується взаємозв’язок із 

попередньою групою строків. 

3. Локальні строки. Відповідні строки містяться в актах локального 
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характеру, до яких належать колективні договори, накази роботодавця, 

правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про преміювання, 

положення про оплату праці, графіки відпусток, тощо. 

Відповідні строки мають не менш важливе значення не зважаючи на те, 

що, визначені у локальних актах. Зазвичай, чим вище за ієрархією 

знаходиться джерело права, тим загальніші положення у ньому закріплені і 

навпаки. Саме тому на локальному рівні переважно встановлюються строки, 

що мають значення та стосуються конкретних суб’єктів трудових 

правовідносин. 

Серед локальних актів, які містять юридично значимі строки, можна 

виділити передусім колективний договір, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, накази роботодавця, графіки відпусток, положення про 

преміювання, положення про оплату праці тощо. Для прикладу, у ч. 2 ст. 50 

Кодексу Законів про Працю України передбачено, що підприємства і 

організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати 

меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій 

цієї статті, тобто 40 годин на тиждень. А згідно із ч. 2 ст. 66 КЗпП України, 

час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього 

трудового розпорядку [8]. Таким чином, окрім можливості встановлення 

строків в локальних актах, вбачається встановлення певних обмежень щодо 

відповідних встановлень. Зокрема тривалість робочого дня може 

встановлюватись може встановлюватись колективним договором, однак 

лише в межах встановлених законодавством, тобто в межах 40 годин на 

тиждень. 

Також, строки прийняття працівника на роботу, звільнення, 

випробування, переведення, відпусток, відрядження та деякі інші 

визначаються у наказах роботодавця, що відносить відповідні строки до 

групи локальних, оскільки вони встановлюються локальними нормативно-

правовими актами. 

4. Правозастосовчі строки. До даної групи відносяться строки, що 
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визначаються актами органів, які розглядають трудові спори. Це, зокрема, 

строки визначені судами, комісіями по трудових спорах, примирними 

комісіями, незалежними посередниками, трудовими арбітражами та 

Національною службою посередництва і примирення. 

Певні строки можуть встановлюватися у рішеннях судів при вирішенні 

трудових спорів. Так, відповідно до п. 19 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 

06.11.1992 р., при недодержанні строку попередження працівника про 

звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд 

змінює дату його звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом 

якого він пропрацював [104]. За таких же умов змінити дату звільнення може 

і комісія по трудових спорах, здійснюючи розгляд індивідуального трудового 

спору, тим самим встановлюючи новий строк. 

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 9 Закону України “Про порядок розгляду 

і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” рішення примирної 

комісії оформляється протоколом та має для сторін обов’язкову силу і 

виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням. Незалежний 

посередник може брати участь у виробленні примирною комісією 

взаємоприйнятного рішення у випадку його залучення до складу такої комісії 

[38]. Стосовно рішень трудових арбітражів та Національної служби 

посередництва і примирення, то вони також можуть містити певні строки, 

зокрема щодо виконання самого рішення, або щодо правильності обліку 

строків, які входили до предмета строку, при цьому зазначаючи правомірний 

строк, який повинен був дотриманий у спірній ситуації.  

Другою класифікацією строків у трудовому праві є поділ За ступенем 

самостійності учасників правовідносин на імперативні строки, диспозитивні 

строки та імперативно-диспозитивні строки. 

1) Імперативні, тобто такі строки, які встановлюються 

безпосередньо в нормативно-правових актах і не можуть бути змінені за 

згодою сторін (за працівником, який створив винахід, корисну модель, 
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промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили 

зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом 

шести місяців від дати початку їх впровадження, що визначено вимогою ч. 1 

ст. 91 КЗпП України [8]. В даному випадку строк зберігання розцінок є чітко 

передбаченим законодавством, та не може бути змінений за згодою сторін. 

Відзначимо, що сторони, за наявності відповідного бажання чи необхідності, 

можуть встановити відповідне положення і в трудовому договорі, однак воно 

повинно бути продубльований із норми законодавства, в інакшому випадку 

таке положення договору вважатиметься нікчемним через пряму 

суперечність із законодавчими вимогами).  

2) Диспозитивні, які встановлюються за наявності згоди сторін 

(особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, 

права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови 

матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання 

договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою 

сторін, згідно ч. 3 ст. 21 КЗпП України[8]. В даному випадку встановлення 

строку дії контракту, та відповідно строк трудових відносин між 

роботодавцем та працівником встановлюється виключно згодою сторін, при 

цьому відсутні обмеження, які встановлені законодавством). 

3) Імперативно-диспозитивні, якими слід вважати такі строки, коли 

законодавцем встановлено лише максимальну чи мінімальну межу, а сторони 

можуть, відповідно, зменшити або збільшити їх на свій розсуд (строк 

випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено 

законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих 

випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної 

профспілкової організації, — шести місяців, що передбачено в ч. 1 ст. 27 

КЗпП України[8]. Тобто законодавством передбачено максимальну межу 

випробувального строку при прийнятті на роботу, однак за згодою сторін він 

може бути встановлений меншим. В той же час, навіть у випадку наявності 

спільної згоди, заборонено встановлювати договором випробувальний строк 
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більшим за встановлений законодавством, а у випадку відповідного 

встановлення таке положення договору буде вважатися нікчемним через 

пряму суперечність нормі законодавства). 

Третьою виокремленою диференціацією строків є розподіл за 

критерієм ступеня визначеності строку на абсолютно визначені строки, 

відносно визначені строки і абстрактні строки. 

1) Абсолютно визначені, якими вважаються такі строки, які 

підлягають чіткому обчисленню. Досить вдало відповідним строкам надав 

визначення В.В. Юсип, який вказав, що абсолютно визначені строки – це 

строки (або терміни), які дозволяють точно встановити момент або 

відповідно точний період часу, з настанням або закінченням якого пов’язані 

юридичні наслідки. Ці строки можуть вказувати на момент часу (календарну 

дату), конкретний відрізок часу або подію, яка неминуче настане [92, c.233]. 

Як приклад в даному контексті можна навести контракт, який укладається на 

строк з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року. В даному випадку 

очевидним є дата початку відліку відповідного строку, а також його 

закінчення, оскільки вказуються конкретні дати для обох подій. Таким 

формальним встановленням конкретних дат, з якими пов’язується 

виникнення та припинення прав та обов’язків за договором, визначення 

строку дає чітке уявлення про межі існування правовідносин між 

роботодавцем та працівником. 

2) Відносно визначені, до яких належать такі строки, які 

встановлюються орієнтовно. Т.М. Вахонєва вказує, що до відносно 

визначених слід віднести строк (термін), позначений вказівкою на подію, яка 

має неминуче настати, а також передбачені нормами закону абстрактні 

строки. Абстрактність цих строків виявляється в їх неконкретності, 

відсутності чіткої або загальноприйнятної саме для строків визначеності 

[105, с. 48–49]. Вони, зазвичай, супроводжуються вживанням таких слів або 

словосполучень, як “не пізніше” (ч. 3 ст. 32, ч. 7 ст. 79, ч. 3 ст. 115, ч. 2 ст. 

136, ч. 1 і ч. 2 ст. 148 КЗпП України), “не раніше” (ч. 6 ст. 96, ч. 2 ст. 136 
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КЗпП України), “не менше” або “менше” (ч. 6 ст. 79, ч. 2 ст. 80, п. 5 ч. 1 ст. 

82, п. 1 ч. 2 ст. 82, КЗпП України), “не більше” або “більше” (ч. 4 ст. 17, п. 4 

ч. 1 ст. 40, ч. 1 ст. 66 КЗпП України) [8]. За допомогою відповідних 

лінгвістичних формулювань встановлюється лише межа закінчення певної дії 

або права чи обов’язку, разом з тим передбачено закінчення строку і до 

встановленого нормою, що, в свою чергу буде цілком правомірним. Відтак, 

відсутні підстави вважати такі строки абсолютно визначеними, оскільки їх 

межі чітко не встановлені, та можуть бути змінені, шляхом, зокрема, 

виконання обов’язку раніше встановленої межі строку. 

3) Абстрактні, під якими розуміються такі строки, коли не 

встановлений чіткий часовий орієнтир для припинення правовідносин, які 

мають часові межі свого існування (наприклад, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 23 

КЗпП України, трудовий договір може бути безстроковим, тобто таким, що 

укладається на невизначений строк), також такі строки характеризуються 

словами “негайно” (п. 5 ч. 3 ст. 62, ч. 5 ст. 235 КЗпП України), “вчасно” (п.п. 

2 і 3 ч. 1 ст. 88 КЗпП України), “своєчасно” (п. 4 ч. 1 ст. 88 КЗпП України). 

[8]. Щодо останніх трьох прикладів, На думку Є. В. Мотіної, при 

встановленні їх тривалості відносно на практиці враховуються різні 

обставини, виходячи із усталених строків здійснення певних дій за 

аналогічних обставин. Наприклад, зміст терміна “негайно” є неоднаковим. В 

одних випадках він означає “зразу ж, не відкладаючи” (для продовження 

роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає 

перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником, п. 5 ч. 3 ст. 62 

КЗпП України), а в інших — передбачається певний проміжок часу (рішення 

про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу 

роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, 

підлягає негайному виконанню, п. 5 ст. 235 КЗпП України) [8]. Однак 

негайне виконання рішення суду, винесеного внаслідок розгляду трудового 

спору, передбаченого п. 5 ст. 235 КЗпП України можливе лише на наступний 
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день після його винесення [106, с. 160]. Отже, очевидним є те, що при 

застосуванні абстрактних строків, час виконання певного обов’язку 

встановлюється, але саме виконання здійснюється з урахуванням різних 

характерних особливостей. При цьому чітких меж виконання нормативно не 

встановлюється, що впроваджує певну диспозитивність у дотриманні 

відповідних строків. Вважаємо, що встановлення на законодавчому рівні 

подібних строків є негативним явищем, оскільки впроваджує можливість 

зловживання своїми правами по виконанню окремих обов’язків. 

У.І. Пак вказує, що в межах цієї класифікації перевага, зазвичай, 

надається визначеним строкам (спочатку абсолютно визначеним, а вже потім 

— відносно визначеним), оскільки вони сприяють більшій чіткості в 

регулюванні правовідносин. Крім того, на думку автора, класифікація строків 

залежно від ступеня визначеності охоплює усі строки, які знайшли своє 

відображення у нормах трудового права, і сприяє правильному їх вживанню 

та обчисленню на практиці [87, c.144]. Цілком розділяємо відповідну 

позицію. Щодо надання переваги, вважаємо, що в даному випадку вона 

виправдано надається абсолютно визначеним строкам, оскільки відповідне 

застосування строків встановлює чіткі рамки правовідносин, та зменшує 

вірогідність зловживання правами.  

За критерієм тривалості строків, що є четвертою групою класифікації, 

слід поділяти строки на:  

1) Загальні, тобто такі, які застосовуються до певних правовідносин 

за стандартних умов. Такі строки повинні застосовуватись всіма особами, які 

вступають у правовідносини, регулюванням яких передбачені такі строки. 

Отже, єдиною підставою для застосування даного виду строків є вступ особи 

у правовідносини та факт встановлення строків щодо певних юридично-

значимих дій. 

2) Спеціальні, які застосовуються лише при досягненні 

правовідносинами або їх суб’єктами певних встановлених критеріїв. 

Фактично, якщо особа має певні характерні ознаки чи характеристики, вона 
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може або зобов’язана дотримуватись строків, що відмінні від загальних, 

якщо відповідна можливість передбачена для групи осіб з відповідними 

характеристиками в окремому виді правовідносин. 

Приклади таких строків необхідно розглядати у сукупності, оскільки 

відносини щодо застосування строків за своєю природою є подібними та 

взаємодоповнюваними: загальні строки використовуються всіма особами, які 

вступають у такі правовідносини, а спеціальні використовуються в межах 

цих же правовідносин лише окремими групами осіб. Так, відповідно до ч. 1 

ст. 6 Закону України “Про відпустки”, щорічна основна відпустка надається 

працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований 

робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Частина 

2 цієї ж статті передбачає, що промислово-виробничому персоналу вугільної, 

сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також 

зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, 

розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно- монтажних роботах у шахтному 

будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин надається 

щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за 

кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 

календарних днів  [107]. В даному випадку, загальним строком відпустки 

вважатиметься 24 календарні дні, а спеціальним — тривалістю 24 календарні 

дні, однак з можливістю збільшення за кожних відпрацьованих два роки на 2 

календарних дні, але не більше 28 календарних днів. Даний приклад ілюструє 

також правильність висновку щодо неможливості застосування такого 

критерію, як коло правовідносин для диференціації строків, оскільки 

очевидним є відмінність у наведених строках, однак правовідносини при 

цьому не змінюються – в обох випадках встановлюються час відпочинку у 

формі строку відпустки. При цьому застосування спеціального строку 

можливе у випадку набуття суб’єктом спеціальних ознак, в даному випадку 

такою ознакою є зайнятість в окремо визначених галузях промисловості. 

П’ятим критерієм для поділу строків у трудовому праві є цільове 
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призначення, за яким слід диференціювати строки на строки породжуючі 

трудові права і обов’язки, строки здійснення трудових прав та виконання 

трудових обов’язків, строки захисту трудових прав. 

1. Строки породжуючі трудові права і обов’язки. Фактично, такі 

строки є одним із елементів фактичного складу, що зумовлює виникнення 

правовідносин, наділяючи суб’єктів правовідносин окремими правами чи 

обов’язками. До таких строків можемо віднести строк на виникнення у 

працівника права на відпустку. Так, право на отримання щорічної основної та 

додаткової відпустки повної тривалості у перший рік роботи, відповідно до ч. 

5 ст. 10 Закону України “Про відпустки”, виникає у працівника після 

закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві, в установі, 

організації [107]. До відповідної категорії строків також може бути віднесено 

строк, з яким пов’язується виникнення у роботодавця обов’язку із виплати 

заробітної плати, який передбачено статтею 24 Закону України “Про оплату 

праці”, вимоги якої встановлюють, що обов’язок здійснення виплати 

заробітної плати працівникові виникає у роботодавця регулярно в строки, 

встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів [108]. В 

даному випадку із одним юридичним фактом, а саме початком здійснення 

трудової функції, починається відлік двох строків, які встановлюють правила 

реалізації прав та виконання обов’язків працівником та роботодавцем 

відповідно.  

2. Строки здійснення трудових прав та виконання трудових 

обов’язків. В даному випадку мова іде про строк, протягом якого особа 

повинна здійснювати покладений на неї обов’язок. Зауважимо, що обов’язок 

виконувати певного зобов’язання протягом окремого строку може 

розглядатись як окремий обов’язок, оскільки на суб’єкта покладається 

обов’язок саме протягом визначеного строку виконувати певну дію або 

утримуватись від неї. Прикладом строку реалізації трудового права може 

бути норма ч. 1 ст. 148 “Строк для застосування дисциплінарного стягнення” 
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КЗпП України. Відповідно, власник або уповноважений ним орган може 

застосувати дисциплінарне стягнення безпосередньо за виявленням 

проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи 

часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебуванням у відпустці. Тобто встановлюється 

строк, протягом якого особа може реалізувати своє право на притягнення 

робітника до дисциплінарної відповідальності. Якщо даний строк сплив, то 

особа відповідне право втрачає. Розглядаючи строки виконання обов’язків, 

то можна зауважити ч. 3 ст. 48 КЗпП, згідно якої роботодавець зобов’язаний 

оформити трудову книжку працівнику, який стає на роботу вперше, не 

пізніше п’яти днів після прийняття на роботу [8]. Таким чином, наведеною 

нормою чітко встановлено строк, протягом якого роботодавець зобов’язаний 

виконати свій обов’язок. Важливість таких строків полягає в тому, що інша 

особа в праві очікувати на виконання встановленого обов’язку протягом 

конкретного строку, недотримання якого є підставою для захисту такою 

особою свого права. 

3. Строки захисту трудових прав. До даної категорії можна віднести 

строки, протягом яких особа може звернутись за захистом своїх порушених 

прав, строки протягом яких вона може розраховувати на  розгляд свого 

питання та строки для поновлення порушеного права. Тобто дана категорія 

поглинає ряд процесуальних та процедурних строків. Прикладом таких 

строків можуть бути строки, які знайшли своє відображення у ч. 1 ст. 225 

КЗпП України, згідно з якою працівник може звернутися до комісії по 

трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен 

був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної 

йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком. До того ж, у разі 

незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або 

уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в 

десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії 

чи його копії (ч. 1 ст. 228 КЗпП України) [8]. Відзначимо, що в даному 
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випадку, сплив таких строків пов’язується із припиненням права особи на 

звернення за захистом своїх прав. Однак, після їх спливу можливий розгляд 

питання про застосування інших, спеціалізованих строків, які передбачені 

суміжними галузями права, та дозволяють фактично поновити право на 

захист та поновлення порушених прав. 

Враховуючи досить узагальнений характер відповідної класифікації, 

необхідно наголосити на можливості одного і того ж строку одночасно 

відноситись до різних, серед наведених вище, видів строків, оскільки 

більшість із наявних строків мають досить широкий спектр характерних 

ознак, та дещо розмиту правову природу, що не дозволяє чітко їх 

розмежувати, без глибокої деталізації та виокремлення численної кількості 

видів строків. Відповідним прикладом, серед уже наведених є строк на 

звернення до суду, який одночасно є строком, який відноситься до строків, 

пов’язаних із захистом, але і одночасно встановлює право на реалізацію 

права на звернення до суду протягом відповідного строку. 

Водночас, як зазначалось вище, відповідна деталізація не може бути 

належною, оскільки наявна досить значна перспектива залишити поза увагою 

окремі строки, які неможливо буде віднести до окремої групи, через 

обмеженість ознак, які будуть визначати підстави для включення строку до 

відповідної групи. 

Враховуючи необхідність дослідження обчислення строків, 

пропонуємо авторську класифікацію строків в трудовому праві за критерієм 

способів їх відліку, за яким слід строки поділяти на  астрономічні строки, 

дуалістично обмежені строки, строково відсилочні строки, календарно 

відсилочні строки та фактологічно відсилочні строки. 

1. Астрономічні строки.  Дані строки характеризуються тим, що 

встановлені окремими відрізками астрономічного часу. Такі строки 

відліковуються у хвилинах (статтею 183 КЗпП України передбачені кожні 3 

години перерви не менше 30 хвилин для жінок, які мають дітей віком до 

півтора року для відпочину, харчування та годування дитини [8]); у годинах 
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(нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 

годин на тиждень, ч. 1 ст. 50 КЗпП України) [8]; у днях (частиною 1 статті 7 

Закону України “Про відпустки” встановлена  щорічна додаткова відпустка 

за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 

календарних днів [107]); у тижнях (частиною 1 статті 38 КЗпП України 

встановлена вимога про попередження роботодавця за 2 тижні, у випадку 

реалізації працівником права на розірвання трудового договору [8]); 

місяцями (стаття 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” 

встановлює тримісячний строк для укладання колективного договору на 

новоствореному підприємстві [37]); роками (якщо працівник заподіяв 

підприємству матеріальну шкоду, власник може звернутись до суду протягом 

одного року з моменту виявлення відповідного факту, що передбачено 

статтею 233 КЗпП України [8]). 

2. Дуалістично обмежені строки. Відповідні строки 

характеризуються встановленням конкретних дат початку і закінчення 

відліку строку (наприклад, контракт укладено строком  з 01.07.2019 р. по 

01.07.2020 р.). Основною характеристикою даних строків є їх визначеність, 

яка дозволяє чітко встановити продовжуваність строку, початок його 

перебігу та закінчення. Застосування таких строків дає можливість з 

найбільшою точністю прогнозувати дію правовідносин у часі. 

3. Строково відсилочні строки. До даної групи відносяться строки, 

тривалість яких пов’язується із відліком та тривалістю інших строків 

(відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за 

основним місцем роботи, згідно із п. 3 Постанови Кабінету Міністрів 

України “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, 

установ і організацій” від 03.04.1993 р. № 245 [109]. Тобто тривалість строку 

відпустки за сумісництвом відповідає строку відпустки за основним місцем 

роботи)  

4. Календарно відсилочні строки (наприклад, встановлюючи 

державне свято, законодавець передбачає можливість реалізації працівником 
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права на відпочинок у конкретну дату календарного року). Важливим 

моментом в характеристиці відповідного строку є те, що даний строк не 

завжди є абсолютно визначеним, а може бути підставою для початку 

обчислення іншого строку. Так, якщо встановлене держане свято припадає на 

будній день, то реалізацію права на відпочинок особа може здійснювати 

протягом календарної доби, яка відповідає визначеній даті. В той же час, 

якщо державне свято припадає на вихідний день, то реалізувати право на 

відпочинок особа має право в перший робочий день після таких вихідних, 

який також вважається вихідним. 

5. Фактологічно відсилочні строки. До даної групи необхідно 

віднести строки, які прив’язуються до настання певних юридичних фактів, 

тобто дій або подій, які неминуче відбудуться або будуть вчинені у 

майбутньому. (Як приклад, можемо навести складно прогнозовану дату 

пологів, як підставу для початку відліку відпустки у зв’язку із вагітністю та 

пологами, а також факт та дата повернення на роботу працівника, обов’язки 

якового виконувала інша особа). 

Таким чином приходимо до висновку, що строки у трудовому праві 

характеризується великою кількістю їх класифікацій залежно від різних 

критеріїв. При цьому недоцільним є визначення переваг однієї чи іншої 

класифікації, оскільки обрані критерії розкривають досліджуване поняття з 

різних сторін, надаючи більш повне його розуміння.  

Важливість дослідження та класифікації строків у трудовому праві 

важко недооцінити, оскільки воно має значну науково практичну роль у 

застосуванні досліджуваного поняття, та дозволяє підвищити рівень 

осмислення даного поняття, та покращити ефективність його застосування в 

практичній площині.  

В той же час, звертаємо увагу на те, що класифікація строків в 

трудовому праві не було досить поширеним об’єктом досліджень 

вітчизняних вчених, про що вказує недостатня увага до цього питання у 

працях науковців. Водночас, враховуючи важливість питання та рух до 
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реформації трудового законодавства вважаємо актуальною необхідність 

проведення подальших досліджень у відповідній сфері. 

 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Спільні риси «строку у трудовому праві» та «терміну»: 

1) обидва поняття позначають період у часі; 

2) за допомогою термінів можуть бути встановлені строки. 

Відмінні риси: 

1) термін, на відміну від строку, є моментом у часі, пов'язаним із 

настанням певної дії чи події, а строк у свою чергу, є вираженим хвилинами, 

годинами, днями, місяцями, роками тощо; 

2) початок строку можна чітко встановити, а початок терміну не 

завжди. 

2. «Строк у трудовому праві» та «невизначений строк» наділені 

наступними спільними рисами: 

1) однаковий юридичний зміст (протягом перебігу таких явищ суб’єкти 

здатні реалізовувати свої права та обов’язки); 

2) окреслюють у своєму змісті певний період часу. 

Відмінні риси цих категорій: 

1) різні критерії часової визначеності (строк має чіткий початок та 

момент закінчення, невизначений строк невиразний часовими орієнтирами, 

що може мати як і початок та кінець перебігу, так і існувати поза межами цих 

критеріїв); 

2) строк у трудовому праві відноситься до конкретної сфери суспільних 

відносин, невизначений строк - до будь якої. 

3. Спільні риси «строку у трудовому праві» та категорії 

«безстроковий»: 
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1) різновиди строків; 

2) особа здатна на правореалізацію в межах таких категорій, тобто 

вчиняти дії та реалізовувати права, що визначені нормами трудового права, а 

також договорами. 

Відмінні риси: 

1) часова визначеність (строки у трудовому праві чітко визначені 

часовими рамками, безстрокові строки невизначені у часі не мають часових 

рамок); 

2) різний порядок обрахунку. 

4. Спільні риси категорій «строк у трудовому праві» та «вчасно»: 

1) і «строк», і «вчасно» позначають проміжок часу, який має закінчення 

- у випадку зі строком це закінчення строку, а із «вчасно» - тоді, коли було 

треба; 

2) і «строк», і «вчасно» встановлюють  порядок поведінки індивідів, а 

також покликані дисциплінувати їх; 

3) «вчасно» не можна виділити часовим рамками, «строк» можна; 

4) обов’язково мають бути нормативно закріплені в актах 

законодавства, в тому числі в локальних, та договорах. 

Відмінні риси: 

1) строк окреслюється чіткими часовими рамками, а щодо вчасно будь-

які рамки відсутні, окрім вказівки на його закінчення; 

2) строк є конкретним, а вчасно абстрактним явищем. 

5. Спільні риси правових категорій «строк у трудовому праві» та 

«завчасно»: 

1) є різновидами строків; 

2) спільний порядок обрахунку; 

3) є елементами, що забезпечують дотримання верховенство закону в 

державі; 

4) обов’язково мають бути закріплені законі або договорі. 

Відмінні риси: 
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1) строк передбачає чіткі часові рамки - початок і кінець, завчасно 

означає, що такі часові рамки є мінливими, і не мають конкретного 

вираження; 

2) строк у трудовому праві відноситься до конкретної сфери суспільних 

відносин, завчасно - до будь якої. 

6. спільні риси «строків у трудовому праві» та «періоду»: 

1) є чітко виділеними елементами у часі; 

2) мають обумовлений порядок обрахунку (хвилини, години, дні, 

тижні, місяці, роки тощо); 

3) часові рамки в межах яких особа може здійснити свою 

правореалізацію; 

4) визначені нормами права або договорами, що наділені приписами 

трудового характеру; 

5) мають на меті дисциплінувати суспільні відносини підпорядковуючи 

їх часовим критерієм; 

6) є різновидами строків; 

7) елементи, що забезпечують дотримання верховенства права в 

державі та суспільстві. 

Відмінні риси: 

1) строк завжди виділений проміжком у часі, період також наділений 

таким елементом, однак період може вказувати на окрему конкретну подію 

чи календарну дату  , яка має настати; 

2) період у своєму правовому розумінні може бути і строком, і 

терміном. 

7. Строки у трудовому праві слід кваліфікувати наступним чином: 

За критерієм юридичної сили, та відповідного нормативного 

закріплення: 

1.1) Нормативно-встановлені строки. 

1.2) Договірні строки. 

1.3) Локальні строки. 
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1.4) Правозастосовчі строки. 

За ступенем самостійності учасників правовідносин: 

2.1) Імперативні строки. 

2.2) Диспозитивні строки. 

2.3) Імперативно-диспозитивні строки. 

За критерієм ступеня визначеності строку: 

3.1) Абсолютно визначені строки. 

3.2) Відносно визначені строки. 

3.3) Абстрактні строки. 

За критерієм тривалості строків: 

4.1) Загальні строки. 

4.2) Спеціальні строки. 

За цільовим призначенням: 

5.1) Строки породжуючі трудові права і обов’язки. 

5.2) Строки здійснення трудових прав та виконання трудових 

обов’язків. 

5.3) Строки захисту трудових прав. 

За критерієм способів їх відліку: 

6.1) Астрономічні строки. 

6.2) Дуалістично обмежені строки. 

6.3) Строково відсилочні строки. 

6.4) Календарно відсилочні строки. 

6.5) Фактологічно відсилочні строки. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання строків у трудовому праві та 

тенденції його подальшого розвитку 

 

Потреба у врегулюванні трудових відносин, у яких перебуває більшість 

суб’єктів права протягом тривалого періоду часу свого життя, викликана 

антагоністичними інтересами їх суб’єктів та владним становищем саме 

роботодавця. Одним із найбільш ефективних правових засобів впливу на 

трудові відносини є строки у трудовому праві. Належне правове регулювання 

строків у трудовому праві залежить від якості нормативно-правових приписів 

у трудовому законодавстві. Саме тому дослідження проблем правового 

регулювання строків у трудовому праві та тенденцій подальшого розвитку 

правового регулювання є актуальним.  

Дане дослідження допоможе на науково-теоретичному рівні виділити 

основні недоліки національного трудового законодавства щодо питання 

строків та на їх основі виділити дієві методи вирішення та подолання таких 

проблем [110]. Важливим позитивним моментом є комплексність 

дослідження, оскільки реалізація строки, фактично, відбувається у кожних 

конкретних трудових відносинах. Тобто, виділення проблем у правовому 

регулюванні допоможе й привернути увагу та висвітлити проблеми у самих 

трудових відносинах, що у свою чергу, стимулюватиме наукові дослідження 

й даній сфері. 

Крім того, на основі результатів отриманих з дослідження проблем 

правового регулювання строків у трудовому праві, а також тенденцій 

розвитку можливо буде вдосконалити й законодавство. Строки є правовим 

методом забезпечення дієвості правової норми через встановлення деталей її 

реалізації та визначення хронологічної послідовності. Тобто, практична 
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цінність даного дослідження полягатиме у застосування наукових 

напрацювань уже при реалізації трудових відносин. Саме тому, важливо не 

просто виділити проблеми, але й шляхи їх розв’язання враховуючи зв’язок із 

іншими інститутами трудового права та строками із пов’язаних галузей 

права.  

Норми права, що містяться в сучасному законодавстві викликають цілий 

ряд проблем у правовому регулюванні строків у трудовому праві, проте дане 

питання на науковому полі залишається мало дослідженим, окремими 

науково-практичними питаннями займались наступні учені: Є. Андрєєва 

[111], В.М. Андріїв [112], А.Г. Бірюкова [113], М.Д. Бойко [114], Б.Н. 

Болотіна [115], О.С. Вареник [116], С.В. Венедіктов [117], С.В. Вишновецька 

[118], А. Галай [119], Ю.П. Дмитренко [120], Г.М. Жарков [121], В.В. 

Жернаков [122], М.І. Іншин [123], О.І. Кисельова [124], О.О. Коваленко [125], 

В.Г. Короткін [126], Н.В. Кохан [127], О. Кузнечікова [128], А.А. Курова 

[129], О. Маланій [130], М.В. Менджул [131], Н.Г. Москалик [132], П.Д. 

Пилипенко [133], С.М. Прилипко [134], В.І. Прокопенко [135], В. Пузирний 

[136], Л. Русаль [137], В.Л. Стрепко [138], О.В. Тищенко [139], М. Третьякова 

[140], Г. Трунова [141], Р.І. Шабанов [142], В. Шишлюк [143], І. Якушев 

[144], О.М. Ярошенко [145] та інші. 

Існує чимало проблем, що пов’язані із строками в трудовому праві, 

однак дослідження даного питання не є комплексним, відповідно, науковці 

займались науковою розробкою лише деяких із них. Так, Н. В. Уварова 

виділяє наступну проблему щодо строків розгляду справи Комісією по 

трудових спорах: такі короткі строки (10 днів) ставлять під сумнів реальну 

можливість цього органу всебічно, повно та об’єктивно розглянути спір у 

такі строки, особливо враховуючи той факт, щодо його складу, як правило, 

входять особи, які не мають специфічних знань та навиків, необхідних для 

вирішення подібних проблемних питань [146, с. 117]. Дійсно, 10 днів 

недостатньо для того щоб розглянути усі деталі справи. Враховуючи ту мету, 

яку реалізовує Комісія по трудових спорах, дані строки можливо вважати 
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прямим порушенням права на захист. Однак, в контексті даного дослідження, 

важливо наголосити, що проблема полягає у відсутності критеріїв тривалості 

строку та комунікації між різними суб’єктами трудового права та державою 

щодо їх зміни. 

Л. В. Єременко досліджуючи строки в трудовому праві вказує, що 

існують строки, від плину яких залежить можливість або необхідність 

здійснення окремих дій суб'єктами трудового права по реалізації своїх прав і 

обов'язків. Якщо плин даних строків починається з моменту, яким визначено 

їхній початок, то це веде в деяких випадках до реального зменшення 

розглянутих строків. Сторони будуть мати менший строк, ніж зазначений у 

законі, для здійснення необхідних дій. Зокрема, встановлені правила 

обчислення строків не можуть повною мірою застосовуватись щодо строку 

трудового договору [94, с. 7; 147]. Даний підхід є уже більш 

систематизованим та враховує проблеми не лише одного інституту трудового 

права. Проте, сутність проблеми не завжди полягає у її фактичному виразі. 

Так, строки, від моменту реалізації яких залежить й втілення певних прав чи 

обов’язків є наслідком. Основною ж причиною можливо вважати надмірну 

врегулюваність трудових відносин, а також застарілість, як самої структури 

норми, так і методів для встановлення та обчислення строків, що залишились 

незмінними ще із часів СРСР. Відповідно, для того щоб вирішити питання 

відповідності строків та можливості реалізовувати власні права, спершу 

потрібно змінити самі основи, що й впливають на виникнення негативних 

наслідків. 

На більш практичну проблему вказує Г. І. Чанишева: правило ч. 5 ст. 

241-1 КЗпП, не можна вважати загальним правилом, що застосовується до 

інших строків, визначених у ст. 241-1 КЗпП. Це правило слід застосовувати у 

тих випадках, коли строк випробування обчислюється у днях. Не можна 

погодитися з тим, що обчислення строку випробування починається з 

наступного дня після того, як був виданий наказ і працівник приступив до 

роботи (якщо наказ видано1 квітня 2007 р. і працівник приступив до роботи 
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цього ж дня) [11, с. 119]. Тобто, виникає певна колізія у законодавстві, яка 

спричиняє невірне розуміння суб’єктами трудових відносин змісту правової 

норми, а також й її застосування. Проте, знову ж, дане дослідження через 

свою конкретність не може визначити головної проблеми, якою є 

невідповідність загальної норми актуальним відносинам. Так, особливістю 

загальних норм повинно бути всеохоплюючий характер, однак його 

неможливо забезпечити лише однією нормою, як це є, на сьогодні, в Кодексі 

законів про працю України. 

Варто наголосити, що висновок про існуючі проблеми у правовому 

регулюванні повинен ґрунтуватись на повноцінному та всебічному 

дослідженні трудового законодавства та нормативно-правових актів, що 

стосуються питання строків у трудовому праві. Вирішення єдиної проблеми 

щодо, до прикладу, робочого часу не може бути дієвим, доки не буде 

поєднано із іншими інститутами трудового права. Саме тому, спершу слід 

здійснити детальний аналіз строків і лише на його основі виділяти проблеми 

та способи їх вирішення.  

 Однією із найбільших за обсягом частин Кодексу законів про працю 

щодо строків є строки трудового договору. Найперше, це ж звісно, загальні 

строки, що визначаються ст. 23 КЗпПУ трудовий договір може бути: 

безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, 

встановлений за погодженням сторін; таким, що укладається на час 

виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у 

випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на 

невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її 

виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених 

законодавчими актами [8]. Так, виникає проблема із різницею між договором 

на певний строк та таким, що уклався на час виконання певної роботи, 

оскільки зрозуміло, що критерій тимчасовості для них є спільним. Посилання 

ж на визначену у договорі дату або ж на отримання кінцевого результату є 

важливим лише у дуже конкретних випадках і зазвичай дані види можуть 
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бути взаємозамінні. Саме тому, було б доцільно не просто вказати на їх 

існування, а чітко й законодавчо визначити різницю між ними та застосувати 

такі формулювання, що саме підкреслюватимуть дану різницю. Ще однією 

негативною особливістю є підстави для укладання строкового трудового 

договору, оскільки факт доцільності саме строкового доводиться лише у суді, 

про що не вказано у самій нормі. Крім того, судовий розгляд питання є 

занадто тривалим та створює певні перешкоди для виконання особами 

трудових обов’язків, як наслідок, на практиці, даний спосіб захисту права є 

неефективним. Також, підстави строкового договору визначенні доволі 

загально, що може стати причиною для майбутніх невірних тлумачень змісту 

норми права.  

Окрім закінчення строку трудового договору існують й інші підстави, 

що уже стосуються будь-якого виду. Так, згідно з ст. 36 КЗпПУ у випадках, 

передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає 

звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, 

організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної 

сили, а у випадку, передбаченому пунктом 7-2, особа підлягає звільненню з 

посади у порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади" [8]. 

У даному випадку, сутність проблеми полягає у тому, що максимально-

граничного строку отримання листа органами публічної влади немає. 

Відповідно, існує певна прогалина, коли особа, яку відповідно до закону 

повинно бути звільнено, однак вона може ще доволі тривалий час або ж 

працювати на посаді, або ж фактично займати вакантну посаду без виконання 

трудових обов’язків. Саме тому, варто більш детально визначити даний 

процес не лише в контексті провадження щодо притягнення до юридичної 

відповідальності, але й в контексті припинення трудових відносин. Оскільки, 

дані відносини є спеціальними, то й їх регуляція повинна здійснюватися на 

основі трудового законодавства, а не адміністративного. Тобто, найперше, 

вірним є автоматично вважати особу звільненою із дати прийняття рішення 
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судом, якщо воно не може бути оскаржене, або ж до набрання ним законної 

сили.  

Відповідно до ст. 38 КЗпПУ, працівник має право у визначений ним 

строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або 

уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови 

колективного чи трудового договору [8; 148]. Дана норма має цілий ряд 

недоліків. Так, незрозуміло, яким саме чином працівник повинен визначати 

строк, чи повинна це бути усна або ж письмова форма, а також й осіб, яких 

потрібно повідомляти про дане рішення. Крім того, сама реалізація даного 

права можлива лише після певного правопорушення з боку роботодавця. 

Оскільки мова йде про порушення, його факт повинен бути підтверджений 

відповідними органами. Проте, самі причини, як порушення умов або ж не 

виконання законодавства є занадто розмитими. Так, роботодавець може не 

виконувати норми права щодо надання перерв по догляду за дитиною для 

жінки-матері, однак це не може стати причиною для звільнення іншої особи. 

Аналогічні й норми стосуються й положень трудового та колективного 

договору. Тобто, законодавчий припис варто вдосконалити через уточнення 

щодо обов’язкового негативного впливу поведінки роботодавця щодо 

недотримання законодавства та договорів саме для даного працівника. 

Також, необхідно й зробити посилання на точний перелік можливих 

правопорушень та вказати ефективний механізм їх встановлення. Лише дані 

дії допоможуть обґрунтовано визначити, яким чином та, найголовніше, у які 

реальні строки особа зможе звільнитись.  

Існує й певна ускладнена процедура розірвання трудового договору, а в 

нормах, що її регулюють є й згадка про строки. Так, відповідно до ст. 43 

КЗпПУ, у випадках, передбачених законодавством про працю, виборний 

орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, 

розглядає у п'ятнадцятиденний строк обґрунтоване письмове подання 

власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору 

з працівником. Виборний орган первинної профспілкової організації 
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(профспілковий представник) повідомляє власника або уповноважений ним 

орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його 

прийняття [8; 149; 150]. З метою глибше зрозуміти необхідність певного 

строку, спершу слід зупинитись на самій процедурі. Аналізуючи ст. 43 

КЗпПУ можливо дійти до висновку, що у профспілкової організації існує 

лише 2 обов’язки: розглянути справу та повідомити про рішення, відповідно 

самого обов’язку вирішити справу не передбачено. Даного висновку 

можливо дійти саме завдяки передбаченню строків та їх відсутності щодо 

вирішення справи, особливо у разі негативної відповіді. Таким чином, саме 

інститут строків виступає одним із найдієвіших інструментів забезпечення 

існування та виконання обов’язків, а отже й повинен бути використаний 

задля встановлення чіткого процесу виконання профспілками своїх 

обов’язків. 

Крім того існують й випадки зміни строкового трудового договору та 

безстроковий. Згідно з ст. 39-1, якщо після закінчення строку трудового 

договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові відносини фактично тривають і 

жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається 

продовженою на невизначений строк. Трудові договори, що були 

переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених 

частиною другою статті 23, вважаються такими, що укладені на 

невизначений строк [8]. Варто зазначити, що сама норма та її цілі є вірними, 

однак для того щоб її ефективно реалізовувати, елементи механізму повинні 

бути чітко встановленні. Разом з тим, у законодавчому приписі вжито 

формулювання «переукладені один чи декілька разів». В даному контексті, 

логічним є запитання щодо точної кількості разів, після яких можливо 

вважати, що строковий договір уже є безстроковим. Вживання таких 

формулювань зменшує можливості працівника щодо захисту власних прав та 

інтересів, відповідно й зменшується ефективність використання інституту 

строків в трудовому праві. Саме тому, використання даної норми є фактично 

неможливим та її потрібно змінювати щодо визначення точної кількості 
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дозволених змін у строковому договорі щодо самого строку до визнання його 

безстроковим.  

Одну із ключових проблем яскраво висвітлює ст. 49-4 КЗпПУ, 

ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове 

зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або 

штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки 

після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання 

[8]. Так, поняття «завчасно» теж відноситься до строків, однак, на відміну від 

посилань на звичайні природні процеси зміни дня та ночі, використовуються 

загальні формулювання. Варто вказати, що хоч термін «завчасно» нерідко 

зустрічається в законодавстві, ще й досі не визначено його поняття. 

Відповідно до Сучасного словника української мови, завчасний, це який 

настає, приходить, відбувається і т. ін. раніше від можливого, звичайного або 

призначеного часу; передчасний [8]. Тобто, навіть на теоретичному рівні не 

встановлено точних критеріїв, які б допомогли встановити, мінімально 

дозволений час для повідомлення. В контексті строків у трудовому праві, 

така ситуація дозволяє повідомляти належні органи в останні дні, 

безпосередньо, перед проведенням процедури, реорганізації, ліквідації чи 

скорочення, коли уже зміни ситуацію є неможливим. Як наслідок, права 

працівників є порушеними при формальному дотриманні закону. Дану 

проблему можливо вирішити двома шляхами. Суть першого шляху полягає у 

наданні визначення поняттю завчасно та вказання критеріїв допустимості. 

Суть іншого шляху полягає у точному встановленні строків для кожного 

виду реорганізації, ліквідації та скорочення та відповідальності за його 

порушення. Кожен із них має власні недоліки, саме тому найбільш доцільним 

є поєднання точного строку із вказівкою на загальний правовий принцип, 

який би дозволив вірно врегулювати відносини, щодо яких існують 

прогалини у законодавстві.  

Проте, трудовий договір є не єдиним, із строками якого існують певні 

проблеми. Так, відповідно до ст. 17 КЗпПУ, колективний договір набирає 
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чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного 

у ньому. Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує 

діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть 

чинний, якщо інше не передбачено договором [8]. Якщо із підписанням усе є 

зрозумілим, то щодо дати закінчення можливо виділити цілий ряд недоліків. 

Так, не визначення строку для виконання обов’язку зміни колективного 

договору сприятиме збільшенню застарілих норм, нормативів та стандартів, 

неврахування нових суспільних відносин. У свою чергу, це матиме негативні 

наслідки для прав та свобод працівників. Крім того, визначення лише 

можливості без точного строку до якого необхідно виконати перегляд 

договору, а також й відповідальності, на практиці, призводять до того, що 

колективний договір або ж підписується лише раз або ж взагалі дана норма 

ігнорується. Відповідно, задля забезпечення інституту колективного 

договору повинна бути забезпечена взаємодія із інститутом строків, що у 

сукупності дозволить результативно здійснювати охорону та захист прав, 

свобод та інтересів працівників.  

Ще одна значна частина трудового законодавства щодо строків 

складається із правових норм в питаннях робочого часу та виконання 

трудових обов’язків. Так, у ст. 87 КЗпПУ вказано, що норми праці 

встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у 

зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані (стаття 85) [8]. Для того 

щоб зрозуміти чи відповідає дана норма сучасним вимогам необхідно 

проаналізувати її зміст щодо доцільності саме невизначеного строку та 

посилання на певну подію. Так, посилання на подію є доречним лише у тих 

випадках, коли сама факт її настання є ймовірним. Дійсно, норми праці 

можуть уже не відповідати умовам, однак виникає питання хто ж саме 

здійснює перевірку відповідності та в які строки, які критерії для цього 

використовувались. Саме тому, встановлення безстрокової чинності має 

негативний вплив на правове регулювання суспільних відносин. Так, слід або 

ж на підзаконному рівні встановити періодизацію зміни норм праці 
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відповідно до міжнародних норм та стандартів або ж встановити точний 

строк на рівні закону. Такий строк повинен визначати граничний, 

максимальний строк до якого зміни обов’язково уже повинні були відбутись. 

Разом з тим, із обов’язку зміни норм праці виникає й обов’язок змін умов, 

тому варто деталізувати положення щодо їх якості та зв’язку із нормами 

щодо охорони праці та соціального забезпечення й захисту.  

Відповідно до ст. 164 КЗпПУ, власник або уповноважений ним орган 

повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та 

інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк 

видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні 

кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника власник 

або уповноважений ним орган зобов'язаний замінити їх за свій рахунок [8]. У 

даному випадку, хоча й із самий обов’язок передбачено вірно, відсутня 

вказівка на строк його виконання. Тобто, коли саме буде відшкодована 

вартість залишається незрозумілим. Крім того, виникає проблема реалізації 

права на заміну робочого одягу, якщо він купувався за власні кошти, які 

навіть не були повернуті. Аналіз даної норми, свідчить, що не існує жодного 

правового методу охорони й захисту власних прав працівниками щодо 

компенсації витрат на спеціальні речі для виконання трудових обов’язків. 

Відповідно, дана норма не просто потребує доповнення, більш ефективним 

видається повна її зміна щодо структури норми та, власне, змісту, оскільки 

це дозволить створити дієвий механізм її реалізації, усуне прогалини та 

дозволить використовувати норму на практиці працівниками.  

Аналогічна проблема прослідковується й у ст. 183 КЗпПУ, де вказано, 

що строки і порядок надання перерв установлюються власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації із врахуванням бажання матері [8]. Проаналізувавши 

дану норму виникає питання, коли ж повинно здійснюватися дане 

погодження. Так, дана процедура передбачає співпрацю аж 3 суб’єктів: 
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жінки-працівника, роботодавця та профспілки. У кожного із них є певні 

обов’язки та розпорядок дня, відповідно, якщо узгодження думок не матиме 

певних термінів, то може надмірно затягуватись аж поки сама актуальність 

питання не відпаде. Крім того, варто враховувати й час витрачений на 

розробку самого графіку та час на ознайомлення із ним іншими суб’єктами 

даних правовідносин. Відповідно, без чіткого часового та логічного 

упорядкування процедури, що повинна визначатись лише на підзаконному 

рівні, де є можливість оперативно зміни, порушення права жінки-працівника 

на перерву буде постійно порушуватись.  

Правове регулювання строків у договорах та щодо трудових обов’язків 

має одну спільну рису, що стосується використання загальних термінів та 

понять. Так, відповідно до ст. 245 КЗпПУ, власник або уповноважений ним 

орган зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь 

працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. 

Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у 

встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції 

працівників і повідомляти їх про вжиті заходи [8; 151]. Головним недоліком є 

використання формулювання «встановлений термін», що передбачає 

існування такого, одна ні вказівки де ж такий термін знаходиться, ні на хоча 

б галузь права немає. Тобто, для того щоб застосувати дану норму особа 

повинна володіти спеціальними юридичними знаннями, що порушує 

принцип загальності. Разом з тим, аналізуючи саму норму щодо змісту, 

можливо дійти висновку, що мова йде про строки із Закону України «Про 

звернення громадян», одна ст. 3 даного Закону передбачено наступні види 

звернення: скарга, пропозиція та заява [8]. Коли ж у нормі вживаються 

вирази «критичні зауваження та пропозиції», тлумачення яких відсутнє 

взагалі в національному законодавстві. Таким чином, де ж встановленні дані 

строки залишається відкритим. Дана ситуація пов’язана із відсутністю 

узгодженості між частинами трудового законодавства та трудовим й рештою 

законодавства. Тобто, вирішити проблему можливо не просто осучаснивши 
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норму до актуальних юридичних термінів, необхідно змінити увесь процес 

застосування трудових норм, що містить цілий ряд прогалин.  

Згідно із ст. 52 КЗпПУ, п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень 

встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового 

колективу і за погодженням з місцевою радою [8]. Дана норма є прикладом 

застарілого врегулювання. Так, на сьогодні використовується гнучкий графік 

роботи, що необхідно змінювати залежно від погодних та природних умов, а 

також від виду робіт. До прикладу, якщо мова йде про сезонні роботи, 

особливо влітку, то робочий день може бути продовжений, що 

обґрунтовується можливістю збереженням нормальних умов праці, 

збільшенню розміру оплати, а також й результатів праці. Однак, якщо мова 

йде про зимовий період, то збільшується час на дорогу. Тому більш логічним 

видається змінювати та коригувати тривалість залежно від природних умов, 

що визначається на законодавчому рівні та залежно від тривалості дороги, 

що визначається на рівні трудового договору.  

Тож, на основі проаналізованих наукових робіт та нормативно-правових 

актів, можливо дійти висновку про існування наступних проблем у 

правовому регулюванні строків в трудовому праві: 

1. Архаїчність 

2. Невпорядкованість 

3. Відсутність процесуальних елементів 

Так, архаїчність правових норм щодо строків у трудовому праві є 

однією із найбільших за обсягом проблем, оскільки, фактично, стосується 

кожного припису у трудовому законодавстві та ускладнює їх застосування 

через не послідовну процедуру та використання не актуальних юридичних 

термінів. Застарілість може проявлятись декількома шляхами. Найперше це, 

звісно ж, невідповідність строків сучасним трудовим відносинам та 

пов’язаним із ними. Тобто, строки є надмірно широкими, що призводить до 
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втрати актуальності певного трудового інтересу або ж потреби працівника. 

До прикладу, строк розгляду заяви щодо перерви для годування дитини 

немає кінцевого обмеження, що може спричини невиконанням даної норми 

роботодавцем.  

Інша ж проблема пов’язана із скороченням строку у порівнянні із 

реальним часом витраченим на вирішення питання. Так, Комісії із трудових 

спорів може знадобитись значно більше часу, ніж 10 днів, для того щоб вірно 

вирішити справу, особливо якщо й таких справ є декілька. Проте, значно 

збільшити даний строк не є можливим через збіг позовної давності. 

Відповідно, основну свою функцію даний орган не може виконати через 

замалий строк на вирішення справи та відсутність взаємозв’язку із позовною 

давністю. Як наслідок, працівнику доводиться все одно звертатись до суду.  

Тож, основним способом вирішення даної проблеми є встановлення на 

рівні законодавства основних принципів обчислення строків, що 

сформувались на основі міжнародної практики. Відповідно, ч. 1 ст. 241-1 

Кодексу законів про працю слід змінити на наступну: 1. Суб’єкти 

трудових відносин та безпосередньо пов’язаних із ними при встановленні та 

обчисленні строків у трудовому праві повинні використовувати наступні 

правові принципи: розумність, достатність, рівність, законність, а також й 

засади трудового законодавства, що визначенні ст. 2-1 та 3 даного Кодексу.  

Наступним видом прояву проблеми застарілості строків є застосування 

невірного способу встановлення строку. Так, за часів УРСР можливо було 

лише централізовано впливати на трудові відносини, а отже й самі відносини 

завжди відповідали правовій нормі. Однак, на сьогодні, існує велика 

кількість різновидів трудових відносин для кожного із яких потрібен 

особливі строки. Хоча на законодавчому рівні усього процесу передбачити 

неможливо, проте, самі строки не можуть бути визначені лише за допомогою 

встановлення його наявності.  

Для того, щоб вирішити дану проблему, найперше, необхідно виділити 

найбільш важливі та сталі строки у трудовому праві встановити на рівні 
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законодавства. На їх основі, дозволити локально встановлювати власні межі 

виконання певного обов’язку або ж реалізації права, як роботодавцем, так й 

працівником чи профспілкою. Однак, локальні повноваження повинні бути 

під постійним контролем органів публічної влади. Процедура перевірки, у 

свою чергу, теж повинна містити уже чіткі й послідовні, достатні строки для 

здійснення, а отже потрібно передбачити обов’язок та відповідальність у 

компетентних органів, як щодо проведення перевірок, так й щодо створення 

самого підзаконного правового акту. Тож, вирішення проблеми залучає усі 

рівні правового впливу, а також й усіх можливих суб’єктів трудового права, а 

як наслідок, виникає певний постійний взаємозв’язок та взаємодія між ними, 

що підтримують постійне функціонування усього комплексу. Відповідно, ст. 

141 Кодексу законів про працю України, що містить лише один пункт, 

варто доповнити ще двома наступними: 2. Роботодавець зобов’язаний в 

межах власних повноважень визначити строки реалізації суб’єктами 

трудових відносин їх прав та обов’язків у письмовій формі та надати їх для 

перевірки й затвердження компетентним органам державної влади протягом 

5 днів з моменту прийняття. 3. За порушення обов’язку встановлення строків, 

а також не надання відповідної інформації до центральних органів влади 

настає юридична відповідальність. 

На основі аналізу нормативно-правових актів щодо строків у трудовому 

праві можливо дійти висновку про їх неузгодженість між собою, а також й 

відсутність зв’язку із іншими елементами механізму реалізації, охорони та 

захисту прав й свобод працівника чи роботодавця. Дана проблему неможливо 

виявити одразу, але саме вона найбільше впливає на ефективність реалізації 

строків. Причиною її виникнення є значний обсяг самої інформації щодо 

строків, а також й різноманітність трудових відносин. Відповідно, зміни 

вносились непослідовно та відокремлена від решти трудового законодавства. 

Як наслідок, прогресивна частина строків не може бути реалізована через 

прогалини у взаємозалежних інститутах.  
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Тож, єдиним шляхом вирішення даної проблеми є системність підходу 

до реформування та трансформації. Н. М. Оніщенко вказує, що 

використання системного методу в юридичній науці зумовлене загальною 

потребою аналізу й узагальнення складних соціально-правових явищ з 

урахуванням особливостей не тільки самого предмета дослідження, а й цілої 

низки суміжних понять. Значний обсяг наукової інформації у багатьох 

галузях знань потребує комплексності досліджень, ретельної систематизації 

наукового пізнання [152, с. 46]. Тобто, при вирішення питання яким же 

чином необхідно змінювати законодавства, в першу чергу, слід 

проаналізувати наукові роботи з даного питання та порівняти їх із 

законодавством, як щодо самих строків, так і їх підстав та відповідальності. 

Одним із основних критеріїв при виборі того чи іншого підходу повинна 

бути наявність взаємодії та покращення процесу внаслідок впровадження 

даної зміни. Таким чином, вдасться позбутись не лише неузгодженості 

правових норм, але й такого соціального явища як реформа заради реформи, 

що практично немає користі.  

Крім того, система характеризується не лише наявністю взаємозв’язків. 

Власне, їх наявність повинна певним чином обґрунтовуватись, чому і слугує 

визначення мети встановлення строків. У Сучасному словнику української 

мови визначено, що мета — це те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти 

[153]. Варто наголосити, що мету не слід однаково тлумачити із ціллю, 

оскільки остання є досяжною, коли мета постійно видозмінюється. В 

контексті правового регулювання строків у трудовому праві, метою їх 

встановлення можливо вважати як і забезпечення належного рівня реалізації 

та забезпечення прав працівників та роботодавців на охорону та захист, так й 

більш конкретну щодо встановлення логічної послідовності реалізації певної 

процедури, права, обов’язку. Проте, науково-теоретичний рівень не 

допоможе вирішити питання щодо мети.  

Саме тому, необхідно не лише створити систему шляхом комплексної 

трансформації законодавства щодо строків. На рівні закону, слід 
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обов’язково створити законодавчий припис, який би визначав загальну 

мету встановлення строку в трудовому праві.  Так, слід виділити ч. 2 ст. 

241-1 Кодексу законів про працю, що повинна містити наступну правову 

норму: «2. метою встановлення строків у трудовому праві є забезпечення 

можливості усім суб’єктам трудових відносин та безпосередньо пов’язаних із 

ними вчасно, належно й правомірно реалізовувати власні повноваження, 

права та обов’язки». Відповідно, при визначенні певного строку уже на рівні 

підзаконних актів або ж локальних, існував би головний критерій 

обґрунтованості. Крім того, саме дана норма дозволяла б у разі порушення 

оскаржувати рішення у суді через посилання на порушення закону. Також, 

створення окремої правової норми дозволить виділяти строки у трудовому 

праві серед усієї сукупності строків законодавства.  

Таким чином, неузгодженість правових норм щодо строків є одним із 

головних причин порушення прав та інтересів суб’єктів трудового права. 

Така ситуація складається не лише через зловживання з боку роботодавця 

або працівника. На рівні законів, часто може бути відсутній самий механізм 

реалізації вказаного строку, а бажання самого суб’єкта не враховується. 

Відповідно, лише створення системи допоможе ефективно відслідковувати 

необхідність зміни, наявність прогалин, перехід актуальної норми до 

застарілої, а також забезпечить можливість захисту власних прав 

працівниками при невірному локальному регулюванні через можливість 

обґрунтованого доведення факту недоцільності вказаних строків.  

Ще однією проблемою є відсутність процесуальних елементів. Для 

того щоб зрозуміти у чому ж полягає проблема необхідно спершу дослідити 

саме поняття процесу. Так, сучасний словник української мови визначає 

процес, як послідовну зміну станів або явищ, яка відбувається закономірним 

порядком; хід розвитку чого-небудь, сукупність послідовних дій, засобів, 

спрямованих на досягнення певного наслідку [153]. Основною рисою, в 

контексті строків в трудовому праві, можливо виділити динамічність, тобто 

процес завжди має на увазі саме активну діяльність. Закономірність та 
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послідовність уже залежать від законодавця та ефективного вирішення ним 

двох попередніх проблем. Більш детальне визначення надає Л. М. 

Касьяненко, що тлумачить правовий процес, як свідому, цілеспрямовану 

діяльність, яка полягає в реалізації владних повноважень суб’єктами 

публічної влади, що взаємодіють один з одним і з невладними суб’єктами; 

вона запрограмована на досягнення певного юридичного результату, на 

вирішення конкретної справи; вона документується [154, с. 192]. Виходячи із 

даних визначень можливо дійти висновку, що, на сьогодні, строки у 

трудовому праві не забезпечують процесуальну складову. Звісно, якщо мова 

йде про певну процедуру розгляду звернення або ж правопорушення, то 

самий процес визначається вірно із посиланням на строки. Водночас, коли 

строки стосуються реалізації відокремленого права або ж обов’язку суб’єкта 

трудового права, то виділити чіткий процес є неможливим.  

Таким чином, проблема щодо відсутності процесуальних елементів 

полягає у тому, що правова норм вказуючи певний строк не містить жодних 

вказівок щодо вірного їх практичного втілення. Як наслідок, виконання 

строків є незабезпеченим, а самі ж строки можуть накладатись один на 

одного, що теж ускладнює процедуру. Крім того, відсутність 

процесуальності у законодавчих приписах щодо строків у трудовому праві 

збільшує й правові колізії у самому законодавстві, що спричиняє невірне їх 

застосування.  

Тож, найбільш доцільним виходом із даної ситуації є формування 

нормативно-правового припису із обов’язковими матеріальною та 

процесуальною частиною або ж чітким посиланням на норму, де такий 

процес деталізований. Таким чином, правова норма у ч. 1 ст. 116 Кодексу 

законів про працю України, що, на сьогодні, має наступний зміст: при 

звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, 

установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день 

звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше 

наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про 
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розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, 

власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити 

працівника перед виплатою зазначених сум [8] повинна бути вдосконалена за 

структурою, при цьому основний зміст буде збережено. Відповідно, сам 

текст даної норми КЗпПУ буде наступним: 1. При звільненні працівнику 

повідомляється про належні йому суми від підприємства, установи, 

організації та здійснюється виплата всіх сум, що належать йому від 

підприємства, установи, організації. 2. Роботодавець зобов’язаний виплатити 

дані суми у день звільнення, або ж у день звернення звільненого працівника, 

про що складається відповідний письмовий документ. 3. За порушення 

строків передбачається юридична відповідальність, встановлена у Кодексі 

про адміністративні правопорушення, що не звільняє роботодавця від 

обов’язку виплати належні працівнику суми. Дані законодавчі зміни 

допоможуть зменшити складність щодо реалізації та обчислення строків 

самими працівниками та роботодавцями, а отже й рівень невірних тлумачень 

та застосувань правової норми. Крім того, процесуальність строків дозволить 

суб’єктам чітко усвідомлювати кінцевий результат та шлях його досягнення, 

що було б неможливо при відсутності логічного зв’язку між матеріальною й 

процесуальною частиною, а також без послідовності строків, яку й 

забезпечує процес, без чого, на сьогодні, строки можуть накладатись один на 

одного або ж взагалі бути відсутніми.  

На сьогодні, існує велика кількість різних підходів визначення 

майбутніх шляхів розвитку та зміни правового регулювання та 

законодавства, в тому числі й строків у трудовому праві. Однак, 

використовувати їх усі безсистемно є некорисним, так як призведе до значної 

неузгодженості правових норм, їх колізій та прогалин. Відповідно, варто 

визначити основні тенденції зміни правового регулювання строків у 

трудовому праві, що допоможе здійснювати реформування послідовно та 

відповідно до єдиної мети. Слід наголосити, що дані тенденції повинні 
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узгоджуватись не лише між собою, але й в контексті загальних принципів 

трудового права та загальний природних та соціальних прав людини.  

Так, розпочинаючи із найбільш загальних основ, що мають 

безпосередній вплив на строки у трудовому праві О. Я. Лаврів міжнародно-

правові норми включаються в національне законодавство, у структуру 

конкретних правових актів. Закріплені у проекті Трудового кодексу назви 

основних принципів трудового права України в цілому відтворюють 

принципи, закріплені у Хартії [155, с. 89]. Хоча дана тенденція є загальною 

для усього трудового права, все ж вона й має вплив на строки. Такі зміни 

пов’язані із самим підходом до встановлення строків, що викликано 

необхідністю у дієвості строків. Так, принципи уже було виділено вище, 

проте тенденція до гармонізації розкривається й через наближення 

формулювань, що не повинні містити загальних термінів, а також й бути 

більш гнучкими.  

Крім того, до уваги слід й взяти вказати процесуальні принципи, що 

виділенні у європейському законодавстві. Так, Європейським судом з прав 

людини у справах «Сердюк проти України» «Бельямінсон проти України» 

було виділено декілька критеріїв розумності строків. Найперше, слід 

звертати увагу на рівень складності самої справи, на рівень взаємодії із 

державними органами, а також на важливість справи для заявника та його 

зацікавленість й поведінку [156; 157; 158]. Необхідність дотримання даного 

принципу саме для трудового права обґрунтовується можливістю розгляду 

спору не лише у суді, де даний принцип задекларований, але й, до прикладу, 

комісіями із трудових спорів, у правовому регулюванні діяльності яких 

міститься велика кількість прогалин щодо строків здійснення тієї чи іншої 

дії. Крім того, принцип «розумність строків» варто й теж окремо розкрити, як 

частину саме трудових відносин. Вище уже було проаналізовано правові 

норми, де загальність термінів зменшує можливість вірного застосування та 

призводить до частих невірних тлумачень. Тож, й саме принцип розумності 
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може стати одним із критеріїв для подальшого захисту прав працівника в 

належних органах.  

Також, досліджуючи загальне питання строків, О. М. Братель пропонує 

законодавчі приписи щодо строків змінити наступним формулюванням: 

строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями, 

днями, годинами або хвилинами, а також можуть визначатися календарною 

датою або вказівкою на подію, яка має настати [159, с. 9]. Таким чином, 

правова норма розширюється шляхом збільшення переліку можливих строків 

та суб’єктів, що їх встановлюють. Проте, саме в контексті трудового права, 

варто вказати, що даними суб’єктами може бути не лише суд, цей 

профспілки, державні та місцеві органи влади, а також й сам роботодавець. 

Саме тому підтримати даний підхід видається недоцільним, оскільки усі 

суб’єктів, кількість яких може збільшуватись або ж зменшуватись 

передбачити на законодавчому рівні неможливо. Тобто, більш доречним 

видається вказівка на загальні строки в трудовому праві, будь-якого 

характеру та суб’єкта видання, що повинні обчислюватись загальними, 

визначеними правилами. У свою чергу, чіткий перелік лише б звужував 

можливості такої правової норми.  

Досліджуючи уже тенденції у трудовому праві Саймон Дікін вказує, що 

навіть ті галузі трудового права, які є формально обов'язковими або 

нормативними, як то робочий час і закони про звільнення, часто посилаються 

на стандарти, засновані на практиці на трудових відносин і саморегулювання 

по галузях, так що відмінність між зовнішнім примусом і суспільним 

відображенням вже існуючих норм є розмитою [160, с. 4]. Тобто, мова йде 

про дві важливі риси, наближення законодавчих норм до реальних потреб 

суб’єктів трудових відносин та збільшення ролі локального правового 

регулювання. В контексті строків, більш важливу роль повинен мати баланс 

між законодавчим та локальним регулюванням. Оскільки, на сьогодні, 

належний рівень правової культури серед роботодавців ще не сформовано, то 

відповідно, залишати на їх розгляд питання строків вирішення важливих для 
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працівників є недоречним. Однак, їх визначення на законодавчому рівні 

спричинить потребу у частій зміні й швидку трансформацію їх із актуальних 

до застарілих. Відповідно, найбільш ефективним буде визначення граничних, 

мінімальних та максимальних строків саме за рівні законодавства, уже в їх 

межах роботодавець може діяти самостійно.  

Схожої думки дотримується й О. М. Ярошенко, який вказує, що 

оскільки трудове право втілює у собі не тільки публічно-правову, а й 

приватно-правову природу, воно повинно все більше втілювати в собі 

загальні приватно-правові методи правового регулювання. Суть першої 

тенденції – у розширенні договірної свободи сторін трудових відносин, тобто 

якщо не превалювання, то істотне посилення індивідуально-договірного 

регулювання трудових відносин. Друга – в уніфікації правового регулювання 

несамостійної праці незалежно від сфери її застосування [161, с. 64]. 

Погоджуючись із автором щодо загальних тенденцій у трудовому праві, слід 

все ж зазначити про можливу негативні риси саме для строків, а також про 

можливі шляхи узгодження. Так, уніфікація для строків є негативним 

наслідком, оскільки кожні відносини навіть в межах одного правового 

інституту наділені цілим рядом особливостей, їх об’єднання однозначно 

порушуватиме частину із щодо надмірної тривалості, інша ж частина видів 

трудових відносин може не реалізовуватись через короткі терміни. 

Відповідно, тенденцією для строків повинна бути диференціація залежно від 

факторів вказаних у законодавстві.  

Ще раз підкреслює дану думку й В. В. Жернаков вказуючи, що 

відбувається розширення сфери дії трудового права за рахунок поширення 

багатьох його норм на відносини із застосування праці у напіввійськових 

формуваннях, під час відбування кримінального покарання, в умовах 

невійськової (альтернативної) служби тощо [162, с. 47; 163]. Відповідно, для 

ефективної реалізації усіх нових для трудового права відносин необхідні й 

певні строки. Однак, варто обов’язково застосовувати саме методи трудового 

регулювання та встановлення строків, які передбачають поєднання 
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централізованого та децентралізованого впливу, використання заохочень та 

рекомендації. Лише у такому випадку, можливо буде стверджувати про 

істотну різницю між правовим регулюванням та обґрунтовувати зміну галузі 

й інститут права.  

Тож, на основі проаналізованих наукових думок вчених та 

використовуючи загально теоретичний підхід можливо дійти висновку про 

наступні тенденції у правовому регулюванні строків у трудовому праві: 

1. Зменшення тривалості робочого часу 

2. Збалансування централізованого та локального правового впливу 

на строки у трудовому праві 

3. Диференціація строків у трудовому праві за суб’єктами та видами 

діяльності. 

4. Використання строків у трудовому праві в соціальних цілях 

Зменшення тривалості робочого дня є однією із тенденцій, що зміни 

якої найменше прослідковуються саме у національному законодавстві. 

Звісно, такі норми існують щодо жінок та дітей, однак їх метою є захист 

здоров’я даних суб’єктів трудових відносин. Дещо інша ж ситуація у 

законодавстві зарубіжних країн. Так, у ч. 10-1 закону «Про працю» Норвегії 

визначено, що звичайний час роботи працівника не повинен перевищувати 

дев'яти годин протягом 24 годин, і 40 годин протягом семи днів, а зміни 

тривалості можливі лише у щодо зменшення, відповідно ч. 3 даної норми, де 

вказано, що звичайний робочий час не повинен перевищувати дев'яти годин 

за 24 години і 38 годин за сім днів для: позмінної цілодобової роботи без 

перерв [164]. Тобто, Норвезьким трудовим законодавством передбачено 

зміну тривалості, яка обґрунтовується відсутністю необхідності у більшій 

тривалості та захистом уже крім природних, соціальних й культурних прав 

людини. Крім того, враховуючи різні види діяльності та значну зміну 

трудових відносин виникає питання чи є доцільним саме 8 годинний робочий 

день на сьогодні. Так, часто працівники можуть виконати наданий обсяг 
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роботи і з меншими витратами часу, а як наслідок, час, що залишився 

використовується не продуктивно.  

Зменшення тривалості робочого часу стосується й нічної праці. Так, 

Директива ЄС 2003/88/ЄС вказує, що необхідно обмежити тривалість 

періодів нічної роботи, включаючи надурочні години. Організація праці 

відповідно до певного трудового розпорядку повинна враховувати загальний 

принцип пристосування роботи до працівника [165]. Відповідно, знову 

засвідчено потребу у зменшенні робочого часу при важких роботах. Разом з 

тим, критерієм визначення необхідного строку є самий працівник та 

необхідний йому темп й порядок роботи. Особливо це стосується тих видів 

діяльності, де головним є не постійна праця, а чіткий результат, як то 

завершення певного проекту.  

Таким чином, тенденція щодо зменшення тривалості робочого часу 

полягає у зміні самої мети встановлення обмежень для виконання 

робочих обов’язків, що має включати не лише включати не лише 

охорону й захист фізичного стану працівника, але й його потреби, як 

члена суспільства та особистості. Крім того, при встановленні 

тривалості необхідно виходити із специфіки трудових обов’язків та 

професійних якостей кожного конкретного працівника. Відповідно, дана 

тенденція розкривається у наступних напрямах: зменшення тривалості 

роботи залежно від її складності; відсутність умов, що дозволяють 

збільшувати тривалість робочого часу, особливо щодо позмінних робіт; 

збільшення рівня комунікації між роботодавцем та працівником. 

Тенденцію щодо зменшення тривалості робочого часу можливо 

реалізувати через внесення змін до Кодексу законів про працю, щодо 

робочого дня, праці у нічний час та умов трудового договору, де повинно 

й бути передбачено обов’язок встановлення тривалості робочого часу 

персонально,  а також через зміни до Закону України «Про охорону 

праці» щодо відповідальності за встановлення збільшеної тривалості 

робочого дня. 
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Збалансування централізованого та локального правового впливу, 

пов’язано із виникненням нових підходів до розуміння ролі держави в праві 

та економіці. Звертаючись до історичних етапів розвитку трудового права, 

слід відзначити, що залежно від країни його становлення відбувалось або ж 

за свавілля роботодавців, коли держава уже була змушена втручатись, або ж 

навпаки держава визначала усі можливі правила та види трудових відносин, 

як то за СРСР [166, с. 370-85]. Аналізуючи історичний шлях, можливо дійти 

висновку, що раніше не було спроб збалансувати вплив держави й 

національних інтересів із інтересами приватними роботодавців. Крім того, 

саме на основі великої кількості спроб у різних державах зробити акцент 

лише на одній із можливих влад, на сьогодні, можливо стверджувати про 

негативні наслідки, як для права, так й для економіки. Саме тому, на сьогодні 

виникла тенденція незважаючи на ринкову економіку та свободу договору 

все ж визначати сфери, де першочергово необхідно застосовувати державно-

правові методи та сфери, де повинно бути лише локальне управління.  

Строки є категорією постійно зміною та такою, що залежить від 

процесів у суспільстві відповідно, правове регулювання повинно бути 

гнучким. Роль держави у соціально-трудових відносинах полягає в тому, що 

найчастіше вона виконує законотворчу функцію, формує та удосконалює на 

основі або з урахуванням міжнародних трудових норм згідно з 

національними умовами та практикою національне законодавство й правила 

здійснення соціального партнерства між державними органами, 

організаціями роботодавців та найманими працівниками. Держава при цьому 

може виступати: ініціатором, регулятором, арбітром, посередником у процесі 

проведення соціального діалогу та колективних переговорів [167, с. 55]. 

Відповідно, у питанні регулювання строків в трудовому праві держава 

повинна виходити із мотивів зменшення можливостей для роботодавця 

утискати права працівників задля інтересів виробництва, а також зменшення 

можливостей у працівників зловживати власними права щодо підстав 

застосування строків. Разом з тим, слід пам’ятати, що необмежений вплив 
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держави призведе до того, що правове регулювання не буде відповідати 

існуючим трудовим відносинам.  

Саме тому, у  Конвенції про безпеку та гігієну праці в сільському 

господарстві № 184 визначено, що  робочий час,  нічна   праця   та   періоди   

відпочинку   для  працівників   сільського   господарства  встановлюються  

згідно  з  національними нормативно-правовими актами чи колективними 

угодами [168; 169]. До суб’єктів, що наділені повноваженнями регулювати за 

допомогою права строки в трудовому праві, раніше, МОП включала лише 

міжнародні організації та держави. Однак, включення колективного договору 

до джерел права, свідчить, що його суб’єкти, а це й профспілки та 

роботодавці теж здійснюють саме правовий вплив. Така тенденція 

пояснюється необхідність в залучені додаткових суб’єктів, однак, оскільки 

вони (роботодавець та працівник й їх об’єднання) є зацікавленими 

суб’єктами, повноваження повинні бути розроблені таким чином, щоб 

перешкоджали надмірній владі та створювали комфортні умови для 

перевірок та контролю. 

Баланс між державним та локальним управлінням можливий при 

поєднанні декількох основних чинників. Звісно, до них обов’язково слід 

включити високий рівень соціальної відповідальності та економічна 

стабільність, проте найголовнішим, все ж є право. Відповідно, на рівні 

законодавства, першим інструментом для дотримання даного балансу є уже 

вище дослідженні принципи встановлення та обчислення строків. Проте, 

крім них повинні й існувати додаткові правові засоби, до яких можливо 

включити рекомендації та заохочення роботодавця, з однієї сторони, щодо 

правомірної поведінки із забезпечення належної тривалості відпустки, 

перерви, розумного строку розгляду пропозицій та заяв, а з іншої сторони, це 

й діяльність державних органів в межах компетенції щодо контролю за 

виконанням своїх повноважень роботодавцем.  

Іншим правовим методом задля забезпечення більшого балансу та 

співпраці є передання повноважень щодо деталізації реалізації та втілення 
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строків на нижчий, підзаконний рівень. Так, ч. 3 ст. 10 проекту Трудового 

кодексу України визначено, що у випадках, передбачених законодавством, 

колективними угодами та колективними договорами, трудові відносини 

можуть регулюватися нормативними актами роботодавця. До таких віднесені 

правила внутрішнього розпорядку, що включають наступні строки: робочий 

час і порядок його використання; час відпочинку [170]. Тобто, даний проект 

розкриває тенденцію щодо збалансування, як потребу існування на рівні 

закону точного переліку необхідних строків. Однак їх тривалість, або ж 

суб’єкти повинні визначатись не просто на рівні Кабінету Міністрів, це 

мають бути профільні міністерства, особливо, якщо певний вид виробництва 

наділений спеціальними рисами, що змінюють й строки у трудовому праві. 

Таким чином, збалансованість впливу державного та локального управління 

перебуватиме у постійній динаміці та допоможе більш точно врегульовувати 

трудові відносини, визначати підстави для строків, а також їх загальну 

тривалість та можливості її зміни. 

Тож, тенденція щодо збалансування централізованого та локального 

правового впливу на строки полягає у переданні державних 

повноважень щодо встановлення та обчислення строків на нижні рівні, 

аж до локального. У свою чергу, роль держави щодо строків полягає у 

виконанні функцій контролю та захисту, що не можуть бути здійсненні 

іншими суб’єктами. Тобто взаємодія між суб’єктами базується на 

принципі субсидіарності. Відповідно, дана тенденція розкривається 

через: збільшенні суб’єктів встановлення строків; розширенні 

повноважень державних органів та органів в межах соціального діалогу 

щодо нагляду та контролю за встановленням строків; розширенні 

правових інструментів здійснення соціального діалогу щодо строків у 

трудовому праві. Її можливо реалізувати через внесення змін до Кодексу 

законів про працю, щодо порядку встановлення строків та Положень 

про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,  а також 
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через збільшення повноважень роботодавця щодо регулювання строків у 

трудовому праві. 

Диференціація строків у трудовому праві є однією із нових тенденцій, 

що обґрунтовуються збільшенням обсягів та видів суспільних відносин. В. В. 

Сичова вказує, що диференціація правового регулювання трудових відносин 

передбачає встановлення відмінностей, винятків, переваг та обмежень у 

правовому регулюванні трудових та інших безпосередньо пов’язаних з ними 

відносин. Вона враховує велике коло чинників, що впливають на процес 

трудової діяльності, а також є однією з найбільш характерних тенденцій 

розвитку трудового права [171, с. 70]. В контексті строків у трудовому праві 

диференціація проявляється найбільш яскраво, оскільки вони є особливими 

для кожного виду трудових відносин. Разом з тим, строки виконують дещо 

іншу функцію щодо забезпечення реалізації та доволі рідко виступають у 

ролі інструменту надання переваг або ж обмежень. До таких випадків 

можливо віднести право жінки на перерви за доглядом за дитиною, однак для 

чоловіка національним законодавством такого права не передбачено. 

Відповідно, застосування строків для надання привілеїв або ж обмежень має 

негативний характер.  

Саме із даного твердження виникає необхідність у першому виді 

диференціації залежно від суб’єктів. Класифікаційний критерій може 

стосуватись, як суб’єктів, що встановлюють строки, так і тих суб’єктів, що їх 

реалізовують. Так, у ч. 2 ст. 12 Конвенції про працю на риболовних суднах 

вказано, що медичне свідоцтво дійсно не більше двох років, в тому випадку 

якщо вік рибалки становить не менше 18 років, у іншому ж випадку термін 

дії медичного свідоцтва становить один рік [172]. Тобто, Міжнародна 

організація праці вказує, що строки не можуть бути однакові навіть для 

суб’єктів, що виконують одні й ті ж трудові обов’язки. Відповідно, тенденція 

щодо диференціації строків, як основний критерій визначає, мету. Вона 

полягає у збільшенні можливостей та ефективності реалізації прав та 

обов’язків. Таким чином, виділення нового суб’єкта для виконання певного 
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строку повинно бути викликане неможливістю до цього моменту даним 

суб’єктом реалізовувати власні права й обов’язки належним чином. Крім 

того, визначення нового суб’єкта строку повинно відповідати принципам 

права, особливо щодо рівності та недискримінації. Тобто, умови реалізації 

строку не повинні бути менші за обсягом, ніж у інших суб’єктів трудового 

права.  

Наступним видом диференціації є поділ залежно від видів діяльності. 

Хоча тенденція поділу строків у трудовому праві залежно від виду діяльності 

існує доволі давно, однак зазвичай її розуміють як поділ на важку (шахта, 

шкідливі умови праці) та більш легку роботу, нічну та денну. Проте, самий 

напрям виробництва не враховується, проте саме він є визначальним. Так, до 

прикладу, право на перерву повинно різним чином реалізовуватись для 

особи, що працює водієм та викладача в університеті, не лише враховуючи 

показники здоров’я. Це повинен бути комплексний підхід, що визначає 

можливості техніки, робочого місця та особливостей виконання трудових 

обов’язків конкретною особою. Продовжуючи розглядати приклад, робота 

водія пов’язана із високою концентрацією уваги, відповідно, строк перерви 

повинен мати різну тривалість та бути поділеним на частини протягом дня. 

Разом з тим, викладацька діяльність часто може бути ненормованою, отже 

перерва повинна надати можливість виконувати трудові обов’язки так, щоб 

зберігати мінімальні нормативи щодо охорони праці. Саме такий підхід 

використаний при створенні ч. 3 ст. 149 проекту Трудового кодексу України, 

де вказано, що в юридичних особах, де робота не може бути перервана в 

загальний вихідний день у зв’язку з виробничо-технічними та 

організаційними умовами, а також при роботі з підсумованим обліком 

робочого часу вихідні дні надаються кожній групі працівників почергово в 

різні дні тижня згідно з колективним чи трудовим договором або 

нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) або вільно 

обраними працівниками представниками (представником) [170]. Тобто, при 
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визначенні строку для відпочинку використовується рівний критерій, але 

оскільки умови є неоднаковими, то створюють особливі умови для реалізації 

строку. Варто зазначити, що вказана норма законопроекту визначає не лише 

диференціацію строків за видом діяльності, але за суб’єктом їх встановлення, 

якими є роботодавець та профспілка. Тобто, дотримується уже визначений 

принцип встановлення строків щодо єдності та диференціації. 

Таким чином, тенденція щодо диференціації строків у трудовому 

праві  проявляється у: розширенні розуміння принципу рівності 

реалізації строків суб’єктами трудових відносин; встановлені строків 

залежно від віку, статті, виду діяльності лише на основі обґрунтованої 

мети; об’єднані різних критеріїв в межах однієї правової норми. 

Важливо, щоб дані напрями реалізовувались послідовно та не 

відокремлено один від одного. Їх втілення можливе при внесенні змін до 

Кодексу законів про працю, як щодо зміни самої його структури, так й 

щодо виділення нових строків залежно від виду діяльності. Також, 

реалізація даної тенденції є неможливою без зміни профільних Закону 

України «Про охорону праці», де мають бути визначені критерії поділу 

тривалості робочого дня залежно від виду діяльності та Закону України 

«Про відпустки» щодо додаткових видів відпусток особам, що працюють 

в специфічних,  важких умовах.  

Строки у трудовому праві можуть використовуватись задля 

забезпечення реалізації прав і свобод працівників, задля упорядкування 

здійснення трудових обов’язків, однак тенденція щодо використання 

строків у трудовому праві в соціальних цілях дещо розширює даний обсяг. 

Тобто,  за допомогою строків, що встановлюються саме щодо суб’єктів 

трудових відносин можливо досягти збільшення рівня освіченості, охорони 

здоров’я, обізнаності щодо правових та економічних питань. Так, до 

прикладу, ст. 4 Директиви ЄС № 89/391/ЄЕС, навчання, щодо безпеки праці, 

зокрема, у формі подання інформації та інструкцій повинно проводитися в 

робочий час [173]. Тобто, інтереси роботодавця та обов’язок додержання 
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трудової дисципліни є менш пріоритетними, відповідно, за допомогою 

строку й визначається послідовність й правове значення тієї чи іншої дії 

суб’єктів.  

Аналогічну думку можливо й прослідкувати у Резолюції МОП щодо 

зайнятості молоді, де державам радять проводити наступну політику:  

сприяти введенню гнучких графіків роботи, з тим щоб молодь могла 

отримувати освіту і професійну підготовку без відриву і з відривом від 

виробництва за наявності домовленостей, досягнутих на підприємстві [174]. 

Трудова діяльність є одним із основних джерел, що забезпечують особу 

матеріально. Однак, перед її потреб існують й психологічні, культурні та 

соціальні, що є не менш важливими. Саме тому, їх розвиток особливо у 

молоді є важливим завданням саме національного рівня. Трудова діяльність 

не може й не повинна ставати перешкодою до реалізації інших правових 

можливостей. Відповідно, правове регулювання строків повинно сприяти 

соціальному діалогу й вирішенню питання на компромісних основах, що 

дозволить й не створювати перешкод для праці молодці через надмірне 

правове навантаження на роботодавця. 

Тож, сутність тенденції щодо використання строків у трудовому праві в 

соціальних цілях полягає у врівноваженні трудової та позатрудової частини 

життя працівника, надання можливості розвиватись особі всебічно та 

гармонійно. Строки допомагають виділити найбільш продуктивні способи до 

розподілення й виконання трудових обов’язків, а також інтеграції в даний 

час інших можливостей особи. Дана тенденція розкривається у наступних 

напрямах: збільшення часу на освіту й здоров’я в межах робочого дня; 

розвиток соціального діалогу; застосування заохочувальних методів 

правового регулювання та матеріальних пільг. Варто зауважити, що 

тенденції щодо використання строків у трудовому праві в соціальних цілях 

можливо реалізувати через зміни до Кодексу законів про працю щодо 

робочого часу, перерв та відпусток, до Законів України «Про загальну 

середню освіту» [175] та «Про вищу освіту» [176] щодо питання прозорої й 
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швидкої процедури створення гнучкого графіку навчання, що 

співвідноситься із строками визначеними у трудовому договорі. 

Тож, можливо дійти висновку, що тенденції розвитку правового 

регулювання строків у трудовому праві направленні на збільшення 

демократичності та встановлення балансу між різними суб’єктами трудового 

права, що найбільше стосується саме державного впливу. Дане дослідження, 

допомогло виділити основні напрями вдосконалення законодавства, що 

взаємодіють між собою та мають не лише теоретичний, але й практичний 

характер. Крім того, саме дослідження тенденцій дозволяє встановити, яким 

чином необхідно змінювати законодавство комплексно, а не окремі його 

частини, що, як наслідок має лише негативний характер.  

Отже, дослідження проблем та тенденцій правового регулювання 

строків у трудовому праві надало можливість з’ясувати основні прогалини, 

колізії та недоліки сучасного законодавства. На основі результатів даного 

дослідження, можливо стверджувати про залежність ефективності реалізації 

строків від цілого ряду факторів, як то підстави, юридична відповідальність, 

суб’єкт здійснення. Відповідно, реформування повинно охоплювати не лише 

способи правового регулювання строків, але й взаємодію елементів. Саме 

тому, існує логічний зв’язок між виділеними проблемами, тенденціями у 

правовому регулюванні трудових відносин загалом та запропонованими 

конкретними шляхами вирішення проблеми. 

 

 

3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання строків у трудовому 

праві 

 

На сьогодні, законодавство зарубіжних держав максимально 

наближується з метою спрощення доступу громадян до охорони та захисту їх 

прав та свобод, що робить правові норми більш зрозумілими для суб’єктів 

права незалежно від громадянства. Для української держави питання 
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уніфікації та вдосконалення законодавства стоїть особливо гостро через 

обраний напрям євроінтеграції. Оскільки, більша частина населення 

перебуває у трудових відносинах, які часто можуть виникати й поза межами 

власної держави, то вірним кроком є наближення усіх елементів правового 

регулювання трудових відносин, в тому числі й строків. Саме тому 

дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання строків у 

трудовому праві є актуальним. 

Дане дослідження дозволить проаналізувати законодавство тих держав, 

де правове регулювання строків у трудовому праві можливо вважати вдалим 

та виділити їх характерні риси й особливості, що сприяють розвитку та 

вдосконаленню даного інституту. Важливим є виділення рекомендацій та 

можливих шляхів вдосконалення для національного законодавства щодо 

строків у трудовому праві на основі здійсненого дослідження зарубіжного 

досвіду. Вдосконалення правового регулювання строків дозволить 

підвищити ефективність реформ щодо рівного ставлення до жінок й 

чоловіків під час здійснення ними трудових обов’язків, трудової міграції,  

соціального захисту працівників, що визначні пріоритетними у трудовій 

сфері для євроінтеграції України. Разом з тим, наукове опрацювання досвіду 

зарубіжних країн дозволить не просто запозичити норми, а пристосувати їх 

до українського законодавства та особливостей трудових відносин.  

Крім того, важливо й дослідити негативні аспекти правового 

регулювання строків у трудовому праві, які уже виправляли або ж які 

виникли внаслідок змін до законодавства у зарубіжних державах. На основі 

отриманих результатів, можливо буде більш досконало виділити відмінності 

між методами та засобами правового регулювання строків у трудовому праві, 

а також передбачити наслідки тієї чи іншої зміни у національному 

законодавстві та нівелювати можливу шкоду. Також, важливо виділити 

причини негативного результату у зарубіжній державі від провадження тієї 

чи іншої зміни. Разом з тим, необхідно й враховувати різницю у суспільному 

устрої, практиці реалізації правових норм в Україні та в зарубіжних 
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державах. Оскільки строки в трудовому праві залежать від багатьох факторів, 

головним завданням є їх віднайдення та збалансування. 

Дане питання є малодослідженим на теоретичному рівні, окремими 

питаннями строків у трудовому праві за національним та зарубіжним 

законодавством займались наступні учені: А. В. Биков, Л. Ю. Величко, С. В. 

Вишновецька, О. Є. Гапон, О. В. Гоц-Яковлєва, М. О. Данилов, Л. В. 

Єременко, О. С. Заржицький, С. О. Іванов, М. І. Іншин, Р. І. Коваленко, І. М. 

Кравченко, В. О. Кучер, І. В. Лагутіна, В. Д. Назарова, І. Б. Олексів, У. І. Пак, 

В. А Прудніков, Г. О. Спiцина, Б. І. Сташків, Г. А. Трунова, Н. В. Уварова, Ф. 

А Цесарський, Г. І. Чанишева, В. Р. Шишлюк, І. Д. Шумляєва, Ц. А. 

Ямпольська. 

Оскільки українське національне законодавство розвивається шляхом 

уніфікації із законодавством ЄС, то найбільш доцільним видається аналіз 

саме законодавства країн Західної Європи, які успішно врегульовують 

питання строків у трудовому праві. Однією із таких держав є 

Великобританія, що має тривалу історію становлення та розвитку трудового 

законодавства. Одним із основних нормативно-правових актів у даній сфері є 

закон «Про право на зайнятість» від 1996 року, що звісно ж й містить правові 

норми щодо строків. Так, відповідно до ст. 86-87 даного Закону існує поняття 

мінімального строку повідомлення про звільнення та відповідних прав 

роботодавця та працівника, такими строками є: не менше ніж за один 

тиждень, якщо його період безперервної роботи менше двох років, не менше 

ніж за тиждень попереднього повідомлення на кожен рік безперервної 

роботи, якщо період безперервної роботи становить два роки або більше, але 

менше дванадцяти років, і не менше дванадцяти тижнів попереднього 

повідомлення, якщо його період безперервної роботи становить дванадцять 

років або більше [177]. Таким чином, існує певна диференціація залежно від 

стажу роботи. Обґрунтування необхідності збільшення часу для звільнення 

обґрунтовується не лише складністю припинення трудових відносин, але й 

часом для знайдення нової роботи працівником, що збільшується залежно від 
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віку. Разом з тим, виникає питання щодо визначення різниці між вказаними 

періодами та обґрунтованості саме першого строку, як тижня на звільнення. 

Українське законодавство містить вимогу повідомляти, як мінімум за два 

тижні, однак знову ж залишається питання актуальності саме даного строку. 

Аналізуючи сучасні суспільні відносини, звісно ж більш правильним є 

диференціація, проте мінімальний строк повинен забезпечувати реальну 

можливість особою знайти іншу роботу. Саме тому, в контексті національних 

трудових відносин, строк у два тижні є недостатнім. Відповідно, як одну із 

особливостей трудового законодавства Великобританії можливо виділити 

використання соціологічних критеріїв. 

Крім того, законодавство Великобританії врегульовує й питання 

трудового стажу, так відповідно до ст. 212 Закону, будь-який тиждень, 

протягом якого відносини працівника з роботодавцем повністю або частково 

регулюються трудовим договором, зараховуються в розрахунок трудового 

стажу працівника [177]. Важливими у даній нормі є два строки, щодо 

трудового стажу та щодо необхідної тривалості трудових відносин. Так, 

щодо питання трудового стажу, то звісно, для особи є надзвичайно важливим 

максимальне нарахування усіх можливих видів праці. Саме тому й 

визначення саме тижня, як мінімальної одиниці видається недоцільним. У 

питаннях стажу роботи вирішальну роль може зіграти навіть й декілька днів. 

Погоджуючись із зарахуванням до трудових відносин й часткове виконання 

трудових відносин, все ж доцільніше б було зараховувати навіть години 

перебування у трудових відносинах, хоча й, зрозуміло, що такі випадки 

будуть доволі рідкісними. Тож, можливо дійти висновку, що даний момент 

правового регулювання строків трудовим законодавством Великобританії є 

дещо невдалим.  

Більш прогресивним є законодавство щодо суміщення трудових й 

сімейних обов’язків, так відповідно до ст. 55 Закону працівник, яка є: (А) 

вагітна, і (B) за рекомендацією зареєстрованого лікаря, зареєстрованої 

акушерки записалася на прийом в будь-яке місце з метою отримання 
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допологового догляду, має право на дозвіл свого роботодавця взяти відгул 

протягом робочого часу працівника, з тим щоб вона могла прийти на прийом. 

Для цілей цього розділу під робочою часом працівника розуміється будь-

який час, коли відповідно до трудового договору працівник зобов'язаний 

перебувати на роботі [177]. У даному випадку, важливим є уточнення 

спеціального строку щодо робочого часу, що дозволяє розуміти значення 

використаних юридичних термінів не лише особам, що володіють 

професійними знаннями, але й, власне, тими особами, що реалізують свої 

права. Крім того, важливим є встановлення нового для українського 

законодавства виду перерви пов’язаною із візитом до лікаря. Тобто, 

використання короткого строку у вигляді перерви дозволяє зберегти трудові 

відносини, особливо це є важливим у другому випадку, коли мова йде й про 

жінок, що лише намагаються завагітніти та потребують додаткових 

консультацій із лікарем. Відповідно, строк виступає гарантією, як 

дотримання інтересів роботодавця, так й працівника, що є одним із 

особливих випадків у трудових відносинах.  

Саме в даному контексті є й важливим передбачення права не лише для 

жінок, відповідно до ст. 57-ze Закону, працівник, який перебуває у певних 

відносинах з вагітною жінкою або її очікуваною дитиною, має право на те, 

щоб його роботодавець дозволив йому взяти відпустку в робочий час 

працівника, з метою супроводу жінку, коли вона відвідує за попереднім 

записом будь-яке місце з метою отримання допологового догляду. В 

кожному з цих випадків максимальний строк відпустки в робочий час 

становить шість з половиною годин [177]. Знову ж можливо побачити 

поєднання інтересів як працівника, так й роботодавця. Строк, у даному 

випадку, виступає не просто як гарантія реалізації природних прав особою, 

але й, як гарантія відсутності зловживань з боку працівника, якою виступає 

максимально можлива тривалість відпустки. Крім того, важливу роль має й 

визначення даного строку не як перерви, а саме, як відпустки, тобто вона 

оплачується додатково. Таким чином, строк цілий ряд унікальних функцій, 
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як щодо сімейного так трудового забезпечення, так й соціального та 

матеріального.  

Також, важливою соціальною гарантією виступають строки визначені 

ст. 57а Закону, відповідно до якої працівник має право на те, щоб його 

роботодавець дозволив йому взяти розумну кількість часу в робочий час 

працівника, задля отримання освіти, якщо він (А) не отримав повної 

середньої або додаткової освіти; (Б) не досяг такого рівня досягнень, який 

наказаний правилами, прийнятими державним секретарем, (2) в даному 

розділі середню освіту" - стосовно Англії та Уельсу має те ж значення, що і в 

законі Про освіту М1 1996 року, і стосовно Шотландії має те ж значення, що 

і в статті 135 (2) (b) закону Про освіту м2 (Шотландія) 1980 р. [177]. 

Особливістю у даному випадку є конкретне визначення терміну «розумний 

строк». Так, розумний строк вживається і як принцип, що вказує на 

обґрунтованість та необхідність саме вказаного працівником часу. Разом з 

тим, розумний строк конкретизований завдяки посиланням на закони, де 

визначено кількість необхідних годин та знань задля отримання певного 

рівня освіти. Таким чином, роботодавець може сам переконатись у вірності 

вказаного часу перевірки, а працівник довести свою позицію. Відповідно, 

строк виконує функцію доказу задля, як контролю, так і захисту власних прав 

суб’єктами трудових відносин  

Тож, на основі проаналізованого матеріалу, можливо дійти висновку про 

наступні особливості правового регулювання строків у трудовому праві за 

законодавством Великобританії: 

1. Рівність 

2. Зв’язок із соціальними правами 

3. Поліфункціональність 

Щодо рівності, то попередній аналіз нормативно-правових актів 

національного законодавства України дозволив стверджувати про значну 

різницю у правовому регулюванні залежно від статі, віку та сімейного 

статусу. Однак, регулювання прав і свобод працівників трудовим 
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законодавством Англії, дозволяє стверджувати про використання принципу 

рівності та недискримінації. Його сутність розкривається не через виділення 

особливих прав для жінок, певні додаткові права надаються залежно від 

необхідності та особам незалежно від статі чи сімейного положення. Так, до 

прикладу, якщо навіть жінка й чоловік не є у офіційному шлюбі, будь-кому із 

них дозволено брати відпустку за доглядом за дитиною. Таким чином, строки 

виступають засобом реалізації принципу рівності є їх гарантією. 

Іншою особливістю законодавства Великобританії щодо строків у 

трудовому праві є обов’язкове врахування соціальних прав й норм, а 

також й соціальних потреб населення. Зв’язок трудового права та соціальних 

прав є очевидним, більш детально його досліджує Г. І. Чанишева, вказуючи, 

що реалізація трудових прав залежить від рівня економічного розвитку 

пов’язана з виконанням державою певних обов’язків у сфері соціальної 

політики. Серед основних трудових прав, закріплених у міжнародних актах, 

мінімальні соціальні стандарти робочого часу, часу відпочинку, заробітної 

плати, охорони праці тощо. Їх реалізація у національній юридичній практиці 

потребує встановлення відповідних державних соціальних стандартів та 

соціальних гарантій [178, с. 137]. Особливість взаємозв’язку із соціальними 

нормами проявляється більш глибоко, уже не на рівні державних програм та 

побудови політики. Законодавство щодо строків містить спеціальні строки 

що визначають порядок здійснення особами власних соціальних прав в 

межах робочого дня та виконання трудових обов’язків. Уже вищезгадана 

норма щодо можливості навчання й обов’язку роботодавця надати такий час 

свідчить про послідовне дотримання законодавцем політики щодо пріоритету 

над трудовими соціальних прав.  

Поліфункціональність, як одна із особливостей строків у трудовому 

праві Великобританії пояснюється великою кількістю різноманітних 

функцій, що виконують строки. Власне, сам строк може здійснювати 

одночасно декілька функцій, як щодо безпосереднього регулювання певних 

відносин, так й щодо визначення напряму розвитку, впливу на спосіб ведення 
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підприємництва роботодавцем. О. М. Миронець вказує, що функція права 

визначає соціальне призначення права, а також головні напрямки його 

впливу на суспільні відносини [79, с. 71]. Таким чином, функції строків 

відображають мету його встановлення. Із аналізу саме законодавства 

Великобританії можливо прослідкувати, що строки можуть виконувати не 

лише правові функції, але й економічні та соціальні та політичні. Звісно, їх 

основний зміст залежатиме від того права чи процесу, якого він стосується, 

але саме строк може звузити або ж розширити можливості права.  

В контексті національного законодавства щодо строків, такий підхід 

повинен Тож, на основі виділених особливостей правового регулювання 

строків у трудовому праві трудовим законодавством Великобританії 

можливо дійти висновку про наступні зміни до національного 

законодавства: 

1. Поліфункціональність, як частина системного методу. 

Застосування усіх можливих функцій до кожного строку є недоцільним, 

варто враховувати цілий ряд чинників, щоб дібрати унікальну 

комбінацію тих, функцій, що підкреслюватимуть особливості певного 

права та збільшуватимуть його обсяг. Відповідно, поліфункціональність 

повинна бути наслідком роботи законодавця, а отже й зміни повинні 

вноситись не безпосередньо до законодавства щодо строків, а до 

правових норм, що регулюють використання й створення правил 

юридичної техніки за допомогою яких й створюються юридичні 

приписи. Таким чином, поліфункціональність має опосередкований 

вплив на саме законодавство, але обов’язково повинна враховуватись 

задля підвищення дієвості усієї системи реалізації строків у трудовому 

праві. Функція взаємодіє із метою строків, саме тому доцільно виділяти 

для кожного виду строків власну більш конкретну мету, яка обов’язково 

повинна вказуватись при встановлені строків та виходити із загальної 

мети строків, виділеної, як окрема стаття кодексу. Відповідно, ст. 51 

Кодексу законів про працю України, обов’язково повинна містити 
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наступну примітку: «Скорочена тривалість робочого часу 

встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на 

тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 

років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень* [8]. 

*метою встановлення даного строку є: забезпечення права неповнолітніх 

осіб на охорону праці, збереження здоров’я та гармонічного розвитку й 

здобуття освіти». 

2. Соціальна спрямованість, задля запозичення даного досвіду 

недоцільною буде зміна уже існуючого законодавства, оскільки це 

може лише призвести до розбалансування застарілої системи 

реалізації. Варто, створити нові правові норми, що містили би перелік 

соціальних прав та максимально дозволені строки для їх реалізації в 

межах робочого дня, як в сукупності так і лише певні із них. 

Особливо чітко визначений процес як і підстав, так і тривалості 

строку, а також й доказів проведення часу саме здійснюючи соціальні 

права повинен бути щодо підлітків, оскільки поєднуватиме і гарантію 

відсутності зловживання правом, і гарантію безпечних умов 

перебування для неповнолітнього. Відповідно, до Кодексу законів 

про працю України, Глави 5 Час відпочинку, варто долучити 

наступну норму, зміст якої змінюватиметься разом зі збільшенням 

можливостей для розвитку особи: «1. працівник має право на 

спеціальну перерву для підвищення рівня освіти (спортивних 

здібностей, наукової діяльності): а) якщо його право на середню або 

вищу освіту є нереалізованим, що підтверджується відповідними 

документами; б) якщо наукові проекти, розроблені працівником 

становлять значну соціальну цінність, що підтверджується 

висновками науковців у певній відповідній сфері науки; в) якщо 

спортивні навички, якими володіє працівник становлять 

національний спортивний інтерес, що підтверджується медичними 

висновками та рекомендаціями майстрів відповідного виду спорту. 2. 
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Рішення про надання перерви повинно бути прийнято протягом 3 

днів з моменту отримання заяви працівника. 3. Відмова роботодавця 

може мати лише тимчасовий характер та обґрунтовуватись 

виконанням надурочних робіт, підстави яких визначені даним 

Кодексом». 

2. Впровадження принципу рівності для строків у трудовому можливе 

завдяки розширенню переліку суб’єктів реалізації строків. На 

сьогодні, у Кодексі законів про працю існує спеціальна глава щодо 

праці жінок, у якій визначено як загальні права жінки, так і строки ще 

є гарантією прав вагітної жінки та жінки, що виховує дітей. Проте, 

більш доцільним було б виділення двох окремих розділів, один із 

яких стосувався виключно прав жінки, а уже інший прав працівника 

щодо батьківства та материнства. Такими чином, строки, що згадані в 

даних нормах були б розташовані більш послідовно, а прогалини 

можливо було б одразу виявити та подолати. Відповідно, доречним є 

виділити нову главу 13 Про здійснення працівниками сімейних 

обов’язків щодо виховання дитини у Кодексі законів про працю, 

де визначити наступні правові норми:  

 відпустка у зв'язку пологами жінки, що вагітна дитиною 

працівника: 1. На підставі медичного висновку чоловікам надається 

оплачувана відпустка у зв'язку з пологами жінки, що вагітна дитиною 

цього працівника. 2. Тривалість відпустки, визначеної ч. 1 даної 

статті, обчислюється та затверджується висновком лікаря та сумарно 

не може перевищувати 6 місяців;  

 відпустка працівникам незалежно від статті, що усиновили 

дитину: 1. Особам, незалежно від статті, які усиновили дітей  

надається оплачувана відпустка з дня усиновлення тривалістю не 

менше 2 місяців та не більше 6 місяців. 2. Заява про надання 

відпустки повинна бути розглянута та затверджена роботодавцем 
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протягом 3 днів. 3. Відмова роботодавця у наданні перерви є 

підставою для притягнення його до юридичної відповідальності;  

 перерви для чоловіків, що виконують трудові обов’язки по 

догляду за дитиною в робочий час: 1. Особам, що мають дітей віком 

до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і 

харчування, додаткові перерви для догляду за дитиною 2.  Загальна 

тривалість перерви не може бути менша ніж 2 години, тривалість 

кожної перерви не менше півгодини. 3. Відмова у наданні перерви є 

підставою для притягнення до юридичної відповідальності. 

Сутністю даної глави є врівноваження прав чоловіків та жінок 

щодо участі у сімейному житті під час здійснення трудових 

обов’язків. Відповідно, норми, що її складають повинні 

перераховувати основні права батьків, а строки, визначенні у таких 

нормах, повинні охоплювати декілька напрямів. До них входить й 

визначення строків підтвердження заяв керівником, строків на 

виконання обов’язків по догляду за дитиною,  а також й строки 

притягнення до відповідальності. 

Крім того, виділення окремих розділів дозволило б застосувати більш 

різноманітні, однак узгоджені між собою способи встановлення строків, що 

лише підкреслювали б та сприяли реалізації прав працівників. Варто 

наголосити, що рівність у законодавстві Великобританії щодо строків 

проявляється не лише у рівнозначних правах, але й однакових заборонах 

щодо зловживань. Відповідно, підстави реалізації строків повинні бути 

виключні та містити посилання на юридичну відповідальність у разі їх 

порушення. 

Польща, на сьогодні, є однією із держав-учасниць ЄС, однак, саме її 

досвід є надзвичайно важливим для національного українського 

законодавства через наближеність правових систем та термінів, а отже й 

більші можливості для застосування й використання досвіду реформування 

польського законодавства. У сфері трудового права, питання строків 
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регулюються Трудовим кодексом Польщі, де визначаються, як основні 

положення, що є спільними й для України, так й певні особливості. Саме до 

останніх можливо віднести ст. 24 ТКП, яка вказує, що протягом 2 місяців з 

моменту переходу підприємства або його частини на іншого роботодавця, 

працівник може без повідомлення, за семиденний строк, припинити трудові 

відносини [180]. Дана норма не зустрічається в українському законодавстві, 

тому найперше слід проаналізувати її мету та роль строків. Так, оскільки 

основна частина трудових відносин регулюється саме на локальному рівні, то 

зміна роботодавця може суттєво вплинути на трудову дисципліну, виконання 

й обсяг трудових обов’язків, відповідно й працівник має право змінити місце 

роботи з даних причин. Водночас, саме семиденний строк має на меті 

встановити більш швидке та послідовне припинення трудових відносин. 

Важливою є дата початку обліку, якою є перехід права власності. Така 

вимога, робить неможливим застосування даної норми у більш пізній період 

та таким чином забезпечує не лише стабільність виробництва та права 

роботодавця, але й зменшує ризики працівників через заохочення звільнення. 

Крім того, даний строк виступає інструментом унеможливлення зловживання 

правом через відстрочення звільнення, але з посилань на причини зміну 

власника.  

Разом з тим, польське трудове законодавство має й певні недоліки, до 

яких можна віднести ст. 29 Трудового кодексу, відповідно до якої 

роботодавець інформує працівника в письмовій формі про зміну його умов 

зайнятості, про які йдеться в § 2(звільнення), негайно, але не пізніше ніж 

протягом 1 місяця з дня набрання чинності цих змін, а в разі, якщо рішення 

трудового договору повинно відбуватися до закінчення цього терміну, - не 

пізніше, ніж день розірвання договору [180]. Аналіз даної норми дозволяє 

стверджувати про необґрунтованість використання саме даних термінів, а 

також їх замалу тривалість. Так, перша частина щодо негайного 

повідомлення є вірною, однак наступне уточнення строку щодо останнього 

дня трудового договору повністю нівелює його значення через посилання на 
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незрозумілу підставу. Суть правових норм щодо повідомлення про 

звільнення полягає у тому, щоб таке повідомлення надало можливість 

працівнику знайти роботу, вірно розпорядитись коштами, а також й змусити 

роботодавця планувати такі звільнення. Тобто, можливість повідомити в 

останній день автоматично позбавляє як прав у працівників, так й обов’язку у 

роботодавця. Саме дана норма яскраво підкреслює, як матеріальна частина 

може впливати на недосконале застосування чітких строків. Відповідно, 

варто змінювати не просто строки, але й підстави, що завжди повинні бути 

чітко сформульовані.  

Дана ідея, але уже у позитивному аспекті ілюструється ст. 115 

Трудового кодексу Польщі, згідно якої працівник може розірвати трудовий 

договір без попередження, якщо видається медична довідка про шкідливий 

вплив роботи, що виконується на здоров'я працівника, і роботодавець не 

переводить його на дату, зазначену в медичному сертифікаті на іншу посаду, 

що не завдає шкоди його здоров'ю та відповідає професійній кваліфікації 

[180]. Так, у даному випадку, строк виступає у ролі не лише гарантій, але й 

покарання для роботодавця. Оскільки порушення звичайного трудового 

розпорядку, невихід на роботу, прогул, порушення трудової дисципліни 

може значно вплинути на функціонування усього підприємства. Відповідно, 

у разі недотримання роботодавцем вимог щодо соціального захисту та 

охорони праці, він не матиме жодного важеля впливу на поведінку 

працівника, який може залишити роботу. У свою чергу, обґрунтованість саме 

негайного розірвання гарантується наявність попередження та довідки від 

кваліфікованого лікаря, інформація від якого згодом буде перевірятись.  

Ще однією особливістю є встановлення строків для дистанційної 

роботи, питання якої ігнорується сучасним українським законодавством. Так, 

відповідно до ст. 678 Трудового кодексу Польщі, кожна сторона може подати 

обов’язкову заяву про припинення роботи у вигляді дистанційної роботи та 

відновлення попередніх умов роботи. Сторони встановлюють дату, з якої 

попередні умови роботи будуть відновлені, але не довше 30 днів з дати 
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отримання заяви [180]. Відповідно, саме дана норма допомагає підтвердити 

тезу щодо обов’язкового виконання й строком функції гарантії. Так, 

визначення максимально можливого терміну для встановлення дати дозволяє 

стверджувати, що така дата обов’язково буде визначена. Крім того, важливо 

пам’ятати, що дистанційна робота може бути не єдиною, а отже більш 

доцільно було виділяти можливості й строки не лише виходу із дистанційної 

робити, але й початку таких відносин. Також, при визначенні дати на 

законодавчому рівні важливо й вказувати критерії обрання саме певного 

строку, оскільки закороткий строк для переходу на недистанційний графік 

роботи може призвести до порушення прав особи та нормального виконання 

трудових обов’язків нею. 

В контексті реформування національного законодавства має й значення 

ст. 70 Трудового кодексу Польщі, де вказано, що співробітник, найнятий за 

призначенням, може бути в будь-який час - негайно або в зазначений термін 

– звільнений з посади органом, який його призначив. Це також стосується 

працівника, який на підставі особливих правил був призначений на посаду на 

певний час [180]. Так, відсутня додаткова процедура залучення суду та 

виконавчих органів, застосування певних строків для прийняття рішення. 

Тобто, дані строки незважаючи на регулювання діяльності суб’єктів 

публічної влади, все ж мають характер трудових та використовують саме 

правові методи правового впливу. Відповідно, строк, у даному випадку, є 

інструментом для трудового впливу на суспільні відносини.  

Тож, на основі проаналізованих матеріалів, можливо дійти висновку про 

наступні особливості правового регулювання строків у трудовому праві 

трудовим законодавством Польщі: 

1. Прогресивність 

2. Ізольованість 

3. Відсутність балансу між державним та приватним 

управлінням 
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Прогресивність є однією із найбільш характерних особливостей 

польського законодавства та законодавства щодо строків у трудовому праві 

особливо. Така ситуація пов’язана із реформуванням що відбувалось уже в 

сучасний період розвитку права. Відповідно, найперше, чого вдалось 

досягнути це скасувати усі недієві та несучасні правові норми, а на їх місце 

встановити ті, що відповідають потребам працівників та роботодавців. 

Зрозуміло, що із зміною правових норм, змінювались й строки. Проте й їх 

прогресивність розкривається не лише через нещодавні зміни, але й через 

методи, які дозволяють встановлювати строки таким чином, щоб вони могли 

гнучко пристосовуватись до змін суспільних відносин.  

Відповідно, даний досвід можливо й застосувати для українського 

законодавства, де варто змінити усі формулювання строків, що є розмитими 

та у яких відсутнє їх точне хронологічне розуміння. До прикладу, це такі 

терміни як розумні строки, строки визначені законодавством, належні 

строки. Як наслідок, зменшиться рівень застарілості та недієвості, що є 

першим кроком до встановлення актуальних строків.  

 Наступний етап передбачає вироблення спеціального методу, що є 

особливим для кожної окремої держави та виходить із статистичних даних 

щодо найбільш проблемних аспектів законодавства щодо строків, а також й 

тих суспільних відносин, що повинні вважатись трудовими, однак 

законодавство досі звужує таке поняття. На основі отриманих даних та 

використовуючи системний метод варто розпочати процес реформування, 

кінцевим результатом якого є не прийняття змін, а повністю нового 

трудового кодексу. Досвід інших держав хоч і є корисним, але не настільки 

наближеним до історичного шляху українського права, саме тому й зміни у 

правовому регулюванні в Польщі є такими важливими для України. Так, 

прийняття нового Трудового Кодексу України дозволить підкреслити 

початок використання нових підходів, крім того повністю й зміниться 

система строків, що повинна мати характер системності, але й певної 

різновекторної щодо видів трудових відносин. 
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Ізольованість, як особливість правового регулювання строків у 

трудовому праві за законодавством Польщі можливо віднести саме до 

негативної його сторони. Сутність ізольованості полягає у тому, що строки у 

трудовому праві не є пов’язаними між собою та відсутній зв’язок із строками 

більш загального рівня. Відповідно, у певних випадках можливі накладання 

строків, а також й необґрунтованості їх тривалості. Оскільки строки у 

трудовому праві часто можуть бути визначенні локально роботодавцем, то 

сама підстава може бути невказаною або ж допускати можливість 

зловживань. Крім того, відокремленість строків найбільш негативний вплив 

має на здатність реалізовувати права та обов’язки суб’єктами трудового 

права, тому що відстороненість сприяє виникненню прогалин у 

законодавстві.  

 В контексті національного правового регулювання, запозичити саме 

практику з даного питання є недоречним, однак самий досвід все ж є 

корисним. Так, в українських нормативно-правових актах теж часто 

зустрічаються прогалини та колізії, а дослідження досвіду Польщі дозволило 

визначити основну їх причину, що полягає у відсутності системності. Дана 

проблема була більш детально розглянута вище, однак саме в контексті 

досвіду, варто наголосити, на необхідності планування та програмування, як 

методів правового впливу, що дозволяють передбачити за допомогою 

логічних прийомів можливі наслідки впровадження. Саме тут є й корисним 

навіть невдалий досвід формально позитивної реформи. Таким чином, задля 

вирішення проблеми відокремленості варто реформувати діяльність органів, 

що визначають строки, однак уже в більш чітких межах, тобто мова йде про 

спеціалізовані органи публічної влади та роботодавців. Відповідно, на 

підзаконному рівні варто створювати певні рекомендації та примірні зразки 

процесу реалізації певного права із вказанням строків, а також застосовувати 

методи заохочення до розроблення та виконання аналогічних документів на 

місцях через зменшення перевірок або ж додаткові права та пільги.  
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Ще однією негативною особливістю польського правового регулювання 

строків у трудовому праві є відсутність балансу між державним та 

приватним управлінням. Так, якщо в певних питаннях щодо строків 

відпустки або ж перерви дозволяється певна свобода для роботодавця, то у 

питаннях захисту прав очевидно, що строки має визначати держава, однак із 

проаналізованого матеріалу слідує, що строк просто залишається 

невизначеним. У даному випадку, варто зазначити, що відсутність 

державного впливу забезпечує й актуальність строків. Однак, питання, у яких 

безпосередньо зацікавлений роботодавець або ж, які стосуються 

колективних, місцевих чи регіональних інтересів не можуть нівелюватись з 

боку держави, оскільки права працівників та профспілок гарантовано будуть 

порушені. Таким чином, при вирішенні питання щодо строків та обмеження 

права роботодавця на їх визначення слід керуватись критерієм 

обґрунтованості та правового характеру.  

На сьогодні, в національному законодавстві загалом прослідковується 

тенденція до зменшення ролі держави, державного примусу в суспільних 

відносинах. Проте, досвід Польщі підкреслює небезпечність надмірних 

заходів. Саме тому, повинен існувати певних набір правових методів та 

засобів для визначення та встановлення балансу. Одним із таких критеріїв, 

звісно ж, є принципи права, що визначають основи розвитку та реалізації 

строків у трудовому праві. Разом з тим, до критеріїв слід й віднести 

розумність строків, необхідність у їх гнучкості, пріоритетності прав людини 

й громадянина. Виходячи із цього, нове трудове законодавство, що 

охоплюватиме й питання строків, вони повинні мати певну структуру 

розташування. Так, доцільно виділити загальну частину, де були б вказані 

основні принципи, мета та методи встановлення строків, а також 

відповідальність за встановлення строків не згідно із вказаними вимогами, а 

уже спеціальна частина щодо видів строків може містити й посилання на 

локальні акти. Саме даний спосіб дозволить вирішити питання 

збалансованості та гармонічності строків та значно вдосконалить існуючі 
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загальні норми щодо строків у трудовому праві, що визначають лише 

порядок їх обчислення.  

Тож, на основі виділених особливостей можливо дійти висновку про 

необхідність наступних законодавчих змін: 

1. Обов’язкове визначення правил встановлення строків на локальному 

рівні, що повинні бути закріплені у новій ст. 142 Кодексу законів 

про працю Україние у вигляді наступної правової норми: 1. при 

встановленні на локальному рівні строків роботодавець зобов’язаний 

використовувати визначенні законодавчо принципи строків та діяти 

в межах досягнення мети строків. 2. Встановлення строків 

обов’язково повинно мати письмову форму та враховувати практику 

здійснення врегульованої ними дії. 3. Для перевірки та затвердження 

визначених строків центральними органами виконавчої влади 

обов’язково додаються й пояснення, що містять наступні положення: 

статистичні дані щодо тривалості здійснення трудових відносин для 

яких встановлюється строк; обґрунтування обраних строків. 4. 

Зауваження отриманні від центральних органів виконавчої влади 

виконуються протягом тижня з моменту отримання.  

2. Видання рекомендацій та зразків. До законодавства, що регулює 

питання діяльності органів державної влади, а саме: ст. 7 та 17 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

[181], ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» [182] 

слід внести зміни щодо доповнення їх наступною правовою нормою: 

1. Створення на основі статистичних даних примірних зразків та 

рекомендацій щодо тривалості та підстав застосування строків, що 

реалізовуються суб’єктами трудових відносин та безпосередньо 

пов’язаних із ними. 2. Такі примірні зразки та рекомендації повинні 

оновлюватись щорічно. 

3. Закріплення принципу встановлення строків. Дане питання уже було 

досліджене раніше у роботі, проте, на основі проведеного 
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дослідження доцільним є доповнити ч. 1 ст. 241-1 Кодексу законів 

про працю України та наступними принципами: обґрунтованість, 

тобто відповідність встановленого строку меті, визначеній ч. 2 даної 

статті; правовий характер, тобто відповідність встановленого строку 

законодавству про працю (ст. 4 даного Кодексу).  

Тож, трудове законодавство Польщі щодо строків у трудовому праві є 

наближеним до українського завдяки чому можливо максимально ефективно 

використати як його позитивні впровадження, так й негативний досвід. 

Звісно, що правове регулювання значно відрізнятиметься щодо самих 

суспільних відносин, однак його сутність залишається однаковою. Саме 

тому, результати даного дослідження надали можливість реформувати 

сучасне правове регулювання не просто на основі припущень та іноземних 

наукових теорій, але завдяки практиці втілення. Особливе значення має саме 

негативний досвід, оскільки його аналіз дозволить більш реалістично уявляти 

наслідки змін та коригувати відповідно до результатів й тривалість та 

послідовність зміни законодавства. 

Трудове законодавство Німеччини не сформоване у єдиному 

нормативно-правовому акті та має певні особливості порівняно із 

українським та іншими зарубіжними актами. Так, найперше основні 

положення щодо строків у трудовому праві сформовані у Цивільному 

Кодексі, де ст. 622 вказує, що трудові відносини працівника або роботодавця 

можуть бути припинені з чотиритижневий терміном до п'ятнадцятого числа 

або ж до кінця календарного місяця [183]. У даному випадку застосовується 

дещо інша мета та логіка звільнення. Так, проведення звільнення в точно 

визначену дату дозволяє полегшити контроль за дотриманням законодавства, 

а також й обчислення строків звітності, вирахування заробітної плати та 

інших виплат. Таким чином, відбувається уже взаємодія держави та 

роботодавця. Проте, інтереси працівника теж враховані та уже ч. 2 ст. 622 

вказуються строки повідомлення: пройшло два роки - місяць до кінця 

календарного місяця; пройшло п'ять років - два місяці до кінця календарного 
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місяця; пройшло вісім років - три місяці до кінця календарного місяця; 

пройшло десять років - чотири місяці до кінця календарного місяця; пройшло 

дванадцять років - п'ять місяців до кінця календарного місяця; пройшло 15 

років - шість місяців до кінця календарного місяця; пройшло 20 років - сім 

місяців до кінця календарного місяця [183]. Схожий спосіб правового 

регулювання зустрічається у законодавстві Великобританії, однак саме дані 

правова норма є більш досконалою. Так, обрахунок триває уже в місяцях, що 

в першу чергу дозволяє працівникові знайти нове місце роботи. Крім того, не 

передбачається можливості для роботодавця скоротити даний термін через 

форс-мажорні обставини, тобто права працівника із великим стажем роботи 

завжди будуть захищені й гарантовані. Також, за допомогою відсутності 

зв’язку між причинами та звільненням працівника дозволяє стимулювати 

правомірну поведінку роботодавця, у якого вже відсутня потреба у 

забезпеченні власних інтересів незаконним шляхом. Також, варто й виділити 

незначні проміжки та тривалість між різними етапами, що зроблено з ціллю 

зменшити дискримінацію за віком.  

Наступним законодавчим актом, що регулює строки у трудовому праві є 

закон «Про робочий час». Так, ст. 4 даного Закону визначено, що робота 

здійснюється через заздалегідь встановлені перерви на відпочинок не менше 

30 хвилин в робочий день, що триває від 6 до 9 годин, а якщо він робочий 

день є більшим, то 45 хвилин. Крім того, можуть передбачатись перерви у 15 

хв через кожну годину, проте, понад шість годин поспіль працівникам не 

дозволяється працювати без відпочинку [184]. Так, знову ж акцентовано 

увагу на значній деталізації строків у кожному конкретному випадку. 

Цікавим є поєднання різних способів визначення строків у одній правовій 

нормі. Вираз «понад шість годин» означає визначення максимального 

дозволеного часу роботи, а вже вираз «30 хв в день» є точним і не допускає 

змін залежно від бажання будь-якого із суб’єктів трудових відносин. Така 

ситуація свідчить, що головним є не метод встановлення, а гармонічність у 
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законодавстві, що у сукупності може вдало врегулювати відносини навіть, 

якщо й існують певні прогалини.  

Цікавими є положення п. 4 ст. 21 даного Закону, відповідно до якого 

робочий час не може перевищувати 48 годин на тиждень. Його можна 

продовжити до 60 годин якщо це робиться протягом чотирьох календарних 

місяців або 16 тижнів у середньому 48 годин на тиждень не перевищувати; п. 

3 ст. 10 працівники можуть працювати в недільні та святкові дні в пекарнях і 

кондитерських на термін до три години з виготовлення і перевезення 

кондитерських виробів і в цей день [184]. У першому випадку мова йде про 

водіїв авто, у другому про пекарів та кондитерів, аналізуючи дану 

інформацію, можливо дійти висновку, що відбувається диференціація 

залежно від виду діяльності. Так, існує загально заборона щодо праці у 

вихідні та святкові дні, а також щодо тривалості робочого дня. Проте, 

специфіка певних видів діяльності дозволяє стверджувати про їх 

необхідність іншого способу правового регулювання. Саме дана норма 

яскраво ілюструє потребу не в уніфікації трудового законодавства щодо 

строків, а в гармонізації та упорядкуванні.  

Дану думку підкреслює й ст. 23 закону «Про захист зайнятості» від 1951 

року, згідно з якою, диференціація оплати залежить від тривалості робочого 

дня, працівники, зайняті за ставками є неповними працівниками, якщо вони 

працюють з регулярним щотижневим робочим часом не більше 20 годин - 0,5 

ставки № 1-2; якщо не більше 30 годин - 0,75 ставки № 1-2 [185]. Дана норма 

містить цілий ряд різних класифікацій робочого часу. Однак важливо, що 

саме тривалість робочого часу використана для загальної оцінки можливої 

оплати праці. Так, сама ставка визначена уже на підказаному рівні й 

відповідно може змінюватись, але головним є рівність та справедливість 

оплати праці залежно від виконаної роботи незалежно від точного виду 

діяльності. Однак, саме така норма більш детально розкриває проблему зміни 

сутності трудових відносин. Так, якісна робота може бути здійснена за дві 

години, або ж сама важливість й складність роботи може бути вища, ніж 
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робота у повний день. Відповідно, особливі випадки потребують, як 

наслідок, окремих законодавчих приписів задля не порушення трудових прав 

осіб.  

Тож, на основі проаналізованого матеріалу можливо дійти висновку, що 

строки у трудовому праві за законодавством Німеччини володіє наступними 

особливостями: 

1. Диференціація 

2. Вичерпність  

Диференціація найбільш яскраво проявляє себе саме у трудовому 

законодавстві Німеччини. Її особливістю є закріплення на рівні законів усі 

деталей строків щодо тривалості та специфіки певного виду діяльності, 

суб’єктів, які їх реалізовують. Як наслідок, самий обсяг законодавства є 

доволі великим. Однак, і з цього слідує ще один позитивний момент 

диференціації, правові норми є зрозумілими для широкого кола осіб, а 

посилання на інші норми здійснюються, найчастіше, в межах одного 

законодавчого акту. Важливо, що усі деталі визначені на рівні закону, що 

звісно, ж зменшує можливості роботодавця щодо неправомірної поведінки в 

межах закону, проте й свідчить про меншу їх гнучкість та змінність 

відповідно до потреб працівників. Таким чином, сутність диференціації 

правового регулювання строків за законодавством Німеччини полягає у 

тому, що вона допомагає найбільш ефективні та загальні стоки, що є 

актуальними протягом тривалого часу та зменшує ризики зловживань з боку 

будь-якого із суб’єктів трудового права. 

Наступною особливістю правового регулювання строків у трудовому 

праві в Німеччині є їх вичерпність. Так, поза межами визначених у законі 

строків та їх тривалості, інших встановлено не може бути. Така ситуація 

пояснюється бажанням законодавця захистити права та свободи працівника, 

а також й зменшити владний вплив роботодавця задля дотримання принципу 

рівності. Крім того, вичерпність полягає й у передбачені на рівні закону 

дійсно усіх можливих видів строків, тобто якщо виникають нові трудові 
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відносини, то при їх правовому регулюванні визначаються й строки. 

Відповідно, потреби у додатковому регулюванні з боку інших суб’єктів не 

виникає. Разом з тим, важливим елементом є комунікація між законодавчим 

органом та органами, що представляють інтереси певних суб’єктів трудового 

права, саме завдяки цьому й реалізується можливість швидкої зміни чи 

доповнення законодавства. Таким чином, сутність вичерпності правового 

регулювання строків у трудовому праві полягає тому, що на законодавчому 

рівні, який забезпечений державним примусом передбачити усі можливі та 

важливі строки.  

Відповідно, враховуючи дані особливості існують наступні шляхи зміни 

національного законодавства щодо строків у трудовому праві через 

запозичення досвіду їх правового регулювання Німеччиною: 

1. Деталізація строків. Приклад Німеччини свідчить про позитивні 

зміни, які відбуваються при збільшенні обсягу видів строків у 

трудовому праві. Проте, закріплення їх саме на законодавчому рівні 

для України є недоречним через поки що низький рівень 

узгодженості законодавства. Відповідно, варто здійснити комплекс 

дій щодо реалізації даного питання. Найперше, на рівні Трудового 

кодексу слід закріпити усі можливі види строків без уточнення 

деталей, але із чітким та лаконічним визначенням. Також, саме у 

Трудовому кодексі слід визначити відповідальні державні або ж 

місцеві органи влади та їх відповідальність за невиконання обов’язку 

щодо деталізації. Наступний елемент реформування полягатиме уже 

видання нових підзаконних нормативно-правових актів, 

визначеними Трудовим Кодексом органами. Зрозуміло, що оскільки 

трудова діяльність існує у всіх сферах державної діяльності та 

приватного підприємництва, то даний обов’язок покладатиметься на 

кожне із профільних міністерств, агентств та служб. Таким чином, 

буде створена єдина система строків, що має визначену ієрархічну 

структуру та може бути швидко змінена задля відповідності 
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існуючим потребам суб’єктів трудового права. Тож,  необхідним є 

створення нової ст. 241-2 Кодексу законів про працю України, 

яка міститиме наступну правову норму: строки визначаються 

наступними суб’єктами та мають ту ж юридичну силу, якою 

наділений відповідний суб’єкт: 1. Верховна Рада України 2. Органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 2. 

Роботодавці.  

2. Створення спеціалізованих органів. Досвід Німеччини яскраво 

проілюстрував важливість швидких змін до законодавства та шляхи 

його забезпечення. Відповідно, для вдосконалення правового 

регулювання строків у трудовому праві в Україні доцільним теж 

було забезпечити таку продуктивність. Одним із найдієвіших шляхів 

вважається соціальне партнерство, однак, на сьогодні, даний 

інститут на території України не забезпечує необхідну мобільність. 

Саме тому, необхідно створити спеціалізований орган головним 

завданням та функцією якого було б прийняття звернень суб’єктів 

трудових відносин щодо пропозицій вдосконалення або ж скарг на 

невідповідність сучасного законодавства, в тому числі й щодо 

тривалості строків, прогалини та необхідності у встановленні строку, 

особливо щодо діяльності самих державних органів. На основі уже 

зібраних даних повинні подаватись обов’язкові до затвердження 

зміни у Трудовий кодекс, якщо вони стосуються нових строків, або 

ж їх вдосконалення на підзаконному рівні. Таким чином, необхідно 

доповнити національне законодавство наступним нормативно-

правовим актом: Постанова Кабінету Міністрів Про затвердження 

Положення про Департамент з питань вдосконалення правового 

регулювання трудових відносин, де в статі щодо завдань визначити, 

що одним із них є «прийняття та розгляд звернень від громадян 

України, що перебувають у трудових відносинах щодо встановлення, 

зміни чи скасування певного строку у трудовому праві; направлення 
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пропозиції на основі звернень до відповідних суб’єктів встановлення 

строків; розробка пропозиції щодо вдосконалення трудового 

законодавства з питань строків». 

3. Законодавство Німеччини складається із значної кількості різних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання строків у 

трудовому праві. Однак усі вони взаємодіють між собою завдяки 

використанню спільних термінів та понять, а також завдяки наданню 

однакового тлумачення поняттям у кожному законодавчому акті, без 

посилання на інші. Саме тому, для національного українського 

трудового законодавства щодо строків у трудовому праві доцільним 

є визначення переліку однакових термінів та їх понять, які повинні 

складати окрему норму права. Відповідно, Кодекс законів про 

працю України слід доповнити ст. 241, що міститиме наступну 

правову норму: 1. усі терміни щодо строків в даному законодавчому 

акті вживаються у наступному значенні: розумні строки — це 

строки, що є логічно обґрунтованими, достатніми для реалізації 

суб’єктами трудових відносин прав й обов’язків та відповідають 

правовим нормам й принципам та встановлення задля реалізації 

передбаченої законодавством мети; встановленні строки — це 

строки, що визначені даним законодавчим актом та, які не можуть 

суперечити або ж порушувати визначенні трудовим законодавством 

правові принципи, принципи встановлення та обчислення строків, а 

також мету такого встановлення щодо конкретних трудових 

відносин. Разом з тим, кожна правова норма яка їх вживає, повинна 

містити уточнення із даним визначенням, ключовою особливістю, у 

даному випадку, є відсутність посилання на саму норму. Оскільки, 

правова норма повинна міститись у загальній частині Трудового 

кодексу щодо строків, а уже окремі спеціальні строки можуть 

знаходитись й в інших нормативно-правових актах. Таким чином, 

збільшиться рівень доступності й розуміння змісту правової норми 
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серед самих суб’єктів реалізації, а отже й випадки невірного 

застосування будуть зменшені. 

Тож, правове регулювання строків у трудовому праві трудовим 

законодавством Німеччини акцентує увагу саме на захисті прав працівників 

та дотриманні рівноправних умов. Важливо, що хоч роль й держави у 

правовому регулюванні є збільшеною, її сутність полягає у врівноваженні та 

вирішенні конфліктів між суб’єктами, власних же інтересів вона не 

встановлює за допомогою законодавства. Для національного правового 

регулювання доречним було б перейняти саме рівень відповідальності 

держави за належність трудових відносин, що забезпечується цілим рядом 

правових методів та засобів правового регулювання строків у трудовому 

праві. 

Ще однією державою, що володіє власними особливостями щодо 

правового регулювання строків у трудовому праві є Франція. Основним 

документом, що визначає порядок, тривалість, підстави застосування строків 

є, звісно ж, Трудовий Кодекс. Праве регулювання строків у Франції часто 

може визначати власні терміни та строки. Так, відповідно до ст. L1222-13 

період безпечної добровільної мобільності передбачений доповненням до 

трудового договору, який визначає мету, тривалість, дата вступу в силу і 

термін періоду мобільності, а також термін, протягом якого працівник в 

письмовій формі інформує роботодавця про своє рішення розірвати трудові 

відносини [186]. Тож, визначається уже новий строк, тривалість якого 

визначається за домовленістю. Слід, окремо визначити, що поняття 

мобільності розкривається через можливість працівника певний час не 

виконувати трудові обов’язки або ж виконувати їх не в повному обсязі. 

Відповідно тривалість строку мобільності буде залежати від мети. Саме у 

даному випадку й проявляється перший недолік, оскільки незрозумілим є 

яким саме чином взаємопов’язаними є мета та тривалість та які є критерії 

диференціації. Тобто, можливість застосувати правову норму залежить від 

того чи зможуть працівник та роботодавець домовитись. В контексті 
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українського правового регулювання запозичення саме даного досвіду було б 

не доцільним через низький рівень соціальної відповідальності суб’єктів 

трудових відносин.  

Дещо більш детальне правове регулювання строків встановлене ст. 

L1243-7 відповідно до якої, коли укладено строковий трудовий договір на 

заміну тимчасово відсутнього працівника строк початкового встановленого 

закінчення контракту може бути перенесений на наступний день чи день, 

коли особа замінена відновлює свою роботу [186]. У даному випадку, 

вирішується питання такої частої в Україні проблеми пов’язаної із 

зловживанням найменшими строками. Так, продовження трудового договору 

до моменту виходу працівника дозволяє як забезпечити безперервність 

трудового процесу, так й зменшити ризики для роботодавця щодо штрафів та 

невірного застосування законодавства. Також, значно зменшується 

навантаження щодо звітування та декларацій та їх контролю через точне 

передбачення можливості у нормі права, що задовольняє інтереси усіх 

суб’єктів у випадку правомірності їх дій. Якщо ж виникає все перерва між 

припиненням трудових відносин та відновленням на посаді особи, то логічно 

постає питання про її причини та наявність правопорушення. Тобто, 

послідовність строку у дану випадку є індикатором для державних органів, 

аналіз якого може свідчити про класифікацію поведінки як правомірної або ж 

неправомірної. Відповідно, строк у трудовому праві має ще й велике 

значення для галузей юридичної відповідальності.  

Згідно із ст. L3142-15 терміни для повідомлення роботодавцем 

працівника про прийняття відпустки, її передбачувану тривалість, 

поновлення та умови повернення працівника до закінчення строку 

встановлюються постановою [186]. Так, дана норма, знову ж вирішує одну із 

існуючих в українському законодавстві щодо строків у трудовому праві 

проблем, яка пов’язана із письмовим підтвердженням дотримання того чи 

іншого строку. Так, будь-які зміни строку обов’язково визначаються 

постановою, використати яку можливо при захисті власних прав й свобод. 
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Крім того, важливою є варіативність строків та швидкість їх зміни, чого 

знову ж не вистачає національному законодавству щодо строків. 

Тож, на основі проаналізованих матеріалів, можливо дійти висновку про 

наступні особливості правового регулювання строків у трудовому праві: 

1. Інноваційність 

2. Гарантованість  

Інноваційність, як ознака правового регулювання строків у трудовому 

праві розкривається через велику кількість нових та прогресивних понять. 

Такі поняття, в контексті, строків можуть визначати новий вид строку або ж 

нове позначення тривалості. Важливо, що новими є не просто терміни, які 

винайдені у французькому законодавстві, але саме правове явище 

зустрічається й у інших державах, такі терміни визначають саме нові строки 

у трудовому праві. Останні, у свою чергу, суттєво покращують можливості 

здійснення контролю за реалізацією прав та обов’язків та, звісно ж, 

впливають на саму реалізацію правових норм. Крім того, інноваційність й 

полягає у визначенні нових методів встановлення строків у трудовому праві, 

які виникають завдяки взаємодії між державою та суб’єктами трудових 

відносин. Таким чином, сутність такої ознаки, як інноваційність полягає у 

постійному застосуванні все нових та нових правових методів та засобів, що 

сприяють розвитку та прогресу правового регулювання строків у трудовому 

праві. 

Гарантованість, як ознака правового регулювання строків у трудовому 

праві трудовим законодавством Франції полягає у тому, що усі вказані 

строки повинні бути забезпеченні реальною можливістю до втілення. Тобто, 

повинна існувати чітка процедура їх обчислення та втілення. Крім того, 

гарантованість розкривається через пов’язані елементи, такі як підстави та 

юридична відповідальність. Якщо роль останньої полягає у забезпечення 

притягнення до відповідальності особи, що перешкоджає реалізації прав чи 

обов’язків, то на підставі строків, як гарантії слід зупинитись більш детально. 

Строки можуть бути застосовані лише при певних умовах, що й називаються 
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підставами. Проте, для того, що гарантувати реалізацію строку необхідно, 

щоб така підстава була обґрунтованою. Відповідно, усі підстави повинні 

мати письмову форму та бути пов’язаними із реальними обставинами, що 

підтверджуються компетентними особами.  

Тож, на основі виділених особливостей правового регулювання строків 

у трудовому праві трудовим законодавством Франції можливо дійти 

висновку про наступні зміни до національного законодавства: 

1. Розвиток соціального партнерства. Аналіз, досвіду правового 

регулювання строків у трудовому праві за трудовим французьким 

законодавством, дозволив стверджувати про значне збалансування 

локального та державного впливу. З метою досягнення аналогічного 

у результату у національному законодавстві необхідно стимулювати 

розвиток соціального партнерства щодо сфери строків. Саме тому, 

необхідно найперше вдосконалити самий Закон України «Про 

соціальний діалог» [187]. Так слід доповнити ст. 8 даного Закону 

наступним приписом: соціальний діалог здійснюється між 

сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: 

спільного формування пропозицій щодо зміни трудового 

законодавства. Також, слід доповнити ст. 11 даного Закону: в межах 

Національної тристоронньої соціально-економічної ради створюється 

Комітет з питань правового регулювання строків до повноважень 

якого належить: питання щодо вирішення проблем, прогалин та 

колізій у законодавстві щодо строків у трудовому праві та віднесення 

її до компетенції законодавчого органу, виконавчих органів або ж 

локального управління. Завдяки чому досягнуто максимального 

охоплення інтересів та проблем. Основні повноваження даного 

органу повинні стосуватись саме допомоги у вирішенні ситуацій, що 

пов’язані із існуючими проблемами у правовому регулюванні 

строків, також створення статистики на їх основі щодо кількості 

таких проблем та застосованих способів вирішення.  
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2. Зміна структури правової норми. Правове регулювання строків у 

трудовому праві за законодавством Франції пов’язано із якістю самої 

правової норми. Аналіз таких правових норм свідчить про 

обов’язкову перевірку підстав застосування певного строку, точну 

вказівку на порядок та його тривалість, а також й санкції за 

порушення. Проте, правові норми національного законодавства 

далеко не завжди мають аналогічну структуру. Основною причиною 

є незручність самої структури законодавчого акту, яка розміщує 

норми права щодо строків хаотично. Саме тому, вирішення даної 

проблеми має декілька етапів. Найперше слід узагальнити та 

виділити саму систему строків у трудовому праві, а уже згодом 

втілити її у Трудовому кодексі. Завдяки таким діям, зв'язок між 

структурними частинами як самого правового інституту строків у 

трудовому праві, так елементами правової норми буде чіткий, а 

проблеми із правовим регулюванням строків буде більш легко 

віднайти та виправити. Разом з тим, зміни до кожного із елементів 

структури правової норми Кодексу законів про працю, Закону 

України «Про охорону праці», Закону України «Про відпустки» 

повинні містити наступні зміни: ст. Стаття 169. КЗпПУ 1. Обов'язкові 

медичні огляди працівників певних категорій: Власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний організувати проведення 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах 

із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового 

медичного огляду осіб віком до 21 року [8] 2. Суб’єктів, що 

порушують строк організації та/чи проходження медогляду 

покладається юридична відповідальність. 

3. Визначення чіткого переліку видів юридичної відповідальності. Так, 

визначати у кожній конкретній нормі вид юридичної відповідальності 

є недоречним, саме тому норма щодо її видів повинна міститись у 
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загальній частині. Оскільки трудове законодавство уже містить види 

юридичної відповідальності, дана норма повинна їх уточнювати та 

деталізувати, оскільки не усі із можливих форм дисциплінарної 

відповідальності є доречними саме для строків. Відповідно, Глави 18 

Кодексу законів про працю України слід доповнити ст. 266 із 

наступною правовою нормою: 1. За порушення строків суб’єкта 

трудових відносин може бути притягнуто до наступних видів 

юридичної відповідальності: а) дисциплінарної: догана; б) цивільної; 

в) адміністративної. 2. За порушення законодавства щодо 

встановлення строків, суб’єктів такого встановлення може бути 

притягнуто до наступних видів юридичної відповідальності: а) 

дисциплінарної; б) адміністративної; в) кримінальної. 

Тож, правове регулювання строків у трудовому праві за законодавством 

Франції є найбільш демократичним із усіх проаналізованих держав, оскільки 

засновано на правових принципах, а інтереси держави, роботодавців та 

працівників знаходяться у постійному розвитку та балансі. Дане дослідження 

дозволило висвітлити важливість не лише змін виключно правових норм 

щодо строків, але й їх взаємозв’язок із соціальними інститутами та 

необхідність комплексного реформування.  

Отже, кожна із держав у правовому регулюванні строків у трудовому 

праві володіє власними особливостями пов’язаними із специфікою 

технологій, рівнем економічної забезпеченості, однак завдяки ретельному 

аналізу можливо виділити певні елементи, що були б корисні для 

національного правового регулювання. Основним серед яких є положення 

щодо необхідності змінити сам Кодекс законів про працю України, структура 

та норми якого не відповідають сучасній практиці. Крім того, важливо й 

створити систему, а отже нові законодавчі акти щодо строків у трудовому 

праві повинні формуватись уже на основі практики та виділених трудових 

відносин, а також обов’язково взаємодіяти та збільшувати зв’язки із 

юридичними гарантіями в інших правових галузях.  
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Висновки до Розділу 3 

1. Виведено наступний перелік тенденції у правовому регулюванні 

строків у трудовому праві: 1) зменшення тривалості робочого часу; 2) 

збалансування централізованого та локального правового впливу на строки у 

трудовому праві; 3) диференціація строків у трудовому праві за суб’єктами 

та видами діяльності; 4) використання строків у трудовому праві в 

соціальних цілях 

2. Тенденція щодо збалансування централізованого та локального 

правового впливу на строки полягає у переданні державних повноважень 

щодо встановлення та обчислення строків на нижні рівні, аж до локального. 

У свою чергу, роль держави щодо строків полягає у виконанні функцій 

контролю та захисту, що не можуть бути здійсненні іншими суб’єктами. 

Тобто взаємодія між суб’єктами базується на принципі субсидіарності. 

Відповідно, дана тенденція розкривається через: збільшенні суб’єктів 

встановлення строків; розширенні повноважень державних органів та органів 

в межах соціального діалогу щодо нагляду та контролю за встановленням 

строків; розширенні правових інструментів здійснення соціального діалогу 

щодо строків у трудовому праві. Її можливо реалізувати через внесення змін 

до Кодексу законів про працю, щодо порядку встановлення строків та 

Положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,  а 

також через збільшення повноважень роботодавця щодо регулювання строків 

у трудовому праві. 

3. Ізольованість, як особливість правового регулювання строків у 

трудовому праві за законодавством Польщі можливо віднести саме до 

негативної його сторони. Сутність ізольованості полягає у тому, що строки у 

трудовому праві не є пов’язаними між собою та відсутній зв’язок із строками 

більш загального рівня. Відповідно, у певних випадках можливі накладання 

строків, а також й необґрунтованості їх тривалості. Оскільки строки у 

трудовому праві часто можуть бути визначенні локально роботодавцем, то 



 

 

171

сама підстава може бути невказаною або ж допускати можливість 

зловживань. Крім того, відокремленість строків найбільш негативний вплив 

має на здатність реалізовувати права та обов’язки суб’єктами трудового 

права, тому що відстороненість сприяє виникненню прогалин у 

законодавстві.  

4. Встановлено, що на основі досвіду Франції необхідно вдосконалити 

Закон України «Про соціальний діалог». Так, слід доповнити ст. 8 даного 

Закону наступним приписом: соціальний діалог здійснюється між сторонами 

соціального діалогу відповідного рівня у формах: спільного формування 

пропозицій щодо зміни трудового законодавства. Також, слід доповнити ст. 

11 даного Закону: в межах Національної тристоронньої соціально-

економічної ради створюється Комітет з питань правового регулювання 

строків до повноважень якого належить: питання щодо вирішення проблем, 

прогалин та колізій у законодавстві щодо строків у трудовому праві та 

віднесення її до компетенції законодавчого органу, виконавчих органів або ж 

локального управління. Завдяки чому досягнуто максимального охоплення 

інтересів та проблем. Основні повноваження даного органу повинні 

стосуватись саме допомоги у вирішенні ситуацій, що пов’язані із існуючими 

проблемами у правовому регулюванні строків, також створення статистики 

на їх основі щодо кількості таких проблем та застосованих способів 

вирішення. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

удосконалення правового регулювання строків у трудовому праві України. 

1. Строк у трудовому праві – це юридичний факт та юридична модель 

часу, встановлені нормами трудового законодавства, локальними актами, 

договорами та угодами, які окреслюють певний період у часі, із настанням 

якого суб’єкти трудового права можуть реалізувати права і вчиняти дії, та 

виступають засобом правового регулювання трудових відносин і є мірою 

дисциплінованої поведінки для суспільства. 

2. Для строків у трудовому праві характерні наступні ознаки: 

1) нормативність; 2) організаційність; 3) дисциплінарність; 4) спрямованість 

на захист прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин; 5) матеріально-

процесуальний характер. 

3. Позитивними аспектами міжнародного законодавства, яке 

врегульовує строки в трудовому праві, є наступні: 1) встановлення 

правових принципів; 2) диференціація правового регулювання; 3) 

стимулювання координації. 

Позитивні аспекти національного законодавства, яке врегульовує 

строки в трудовому праві: 1) деталізованість; 2) принциповість; 3) 

системність законодавства; 4) захист соціально вразливих верств населення. 

4. Спільні риси понять «строки у трудовому праві» та «період у 

трудовому праві»: 1) є чітко виділеними елементами у часі; 2) мають 

обумовлений порядок обрахунку (хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки 

тощо); 3) являють собою часові рамки, в межах яких особа може здійснити 

свою правореалізацію; 4) визначені нормами права або договорами, що 

наділені приписами трудового характеру; 5) мають на меті дисциплінувати 

суспільні відносини, підпорядковуючи їх часовим критеріям; 6) є 

різновидами строків; 7) виступають елементами, що забезпечують 

дотримання верховенства права в державі та суспільстві. Відмінні риси: 1) 
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«строк» завжди виділений проміжком у часі, «період» також наділений таким 

елементом, однак він може вказувати на окрему конкретну подію чи 

календарну дату, яка має настати; 2) «період» у своєму правовому розумінні 

може бути і «строком», і «терміном». 

5. Спільні риси правових категорій «строк» та «завчасно» у 

трудовому праві: 1) є різновидами строків; 2) мають спільний порядок 

обрахунку; 3) є елементами, що забезпечують дотримання верховенства 

закону в державі; 4) обов’язково повинні бути закріплені в законі або 

договорі. Їх відмінні риси: 1) «строк» передбачає чіткі часові рамки – 

початок і кінець, «завчасно» означає, що такі часові рамки є мінливими, 

вони не мають конкретного вираження; 2) «строк» у трудовому праві 

відноситься до конкретної сфери суспільних відносин, «завчасно» – до 

будь-якої. 

6. «Строк» та «невизначений строк» у трудовому праві наділені 

наступними спільними рисами: 1) характеризуються однаковим юридичним 

змістом (протягом перебігу таких явищ суб’єкти здатні реалізовувати свої 

права та обов’язки); 2) окреслюють у своєму змісті певний період часу. 

Відмінні риси цих категорій: 1) різні критерії часової визначеності («строк» 

має чіткий початок та момент закінчення, «невизначений строк» не 

виражається часовими орієнтирами, він може мати як початок та кінець 

перебігу, так й існувати поза межами цих критеріїв); 2) «строк» у трудовому 

праві відноситься до конкретної сфери суспільних відносин, «невизначений 

строк» – до будь-якої. 

7. Наведено наступну класифікацію строків у трудовому праві за 

різними критеріями, а саме: 1) за юридичною силою та відповідним 

нормативним закріпленням: а) нормативно встановлені строки; б) 

договірні строки; в) локальні строки; г) правозастосовні строки; 2) за 

ступенем самостійності учасників правовідносин: а) імперативні строки; 

б) диспозитивні строки; в) імперативно-диспозитивні строки; 3) за 

ступенем визначеності строку: а) абсолютно визначені строки; б) відносно 
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визначені строки; в) абстрактні строки; 4) за тривалістю строків: а) 

загальні строки; б) спеціальні строки; 5) за цільовим призначенням: а) 

строки, що породжують трудові права і обов’язки; б) строки здійснення 

трудових прав та виконання трудових обов’язків; в) строки захисту 

трудових прав; 6) за способами відліку: а) астрономічні строки; б) 

дуалістично обмежені строки; в) строково відсильні строки; г) календарно 

відсильні строки; ґ) фактологічно відсильні строки. 

8. Запропоновано ст. 141 Кодексу законів про працю доповнити 

наступним чином: «1. Роботодавець зобов’язаний у межах власних 

повноважень визначити строки реалізації суб’єктами трудових відносин їх 

прав та обов’язків у письмовій формі та надати їх для перевірки й 

затвердження компетентним органам державної влади протягом 5 днів з 

моменту прийняття. 2. За порушення обов’язку встановлення строків, а 

також ненадання відповідної інформації до центральних органів влади настає 

юридична відповідальність». 

9. Слід обов’язково створити законодавчий припис, який би 

визначав загальну мету встановлення строку в трудовому праві.  Для 

цього потрібно викласти ч. 2 ст. 241-1 Кодексу законів про працю в 

такій редакції: «2. Метою встановлення строків у трудовому праві є 

забезпечення можливості усім суб’єктам трудових відносин та 

безпосередньо пов’язаних із ними вчасно, належно й правомірно 

реалізовувати власні повноваження, права та обов’язки». Відповідно, 

при визначенні певного строку уже на рівні підзаконних або ж 

локальних актів існував би головний критерій обґрунтованості. Крім 

того, саме дана норма дозволяла б у разі порушення оскаржувати 

рішення у суді через посилання на порушення закону. Також 

запровадження окремої правової норми дозволить виділяти строки у 

трудовому праві серед усієї сукупності строків законодавства. 

10. На основі досвіду Великобританії запропоновано ст. 51 Кодексу 

законів про працю України доповнити наступною приміткою: «Скорочена 
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тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 

років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 

14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень*. 

*Метою встановлення даного строку є: забезпечення права неповнолітніх 

осіб на охорону праці, збереження здоров’я та гармонійного розвитку й 

здобуття освіти». 

На основі досвіду Польщі запропоновано закріпити обов’язкове 

визначення правил встановлення строків на локальному рівні. З цією метою 

ст. 142 Кодексу законів про працю необхідно викласти у такій редакції: 

«1. При встановленні на локальному рівні строків роботодавець зобов’язаний 

використовувати визначені законодавчо принципи строків та діяти в межах 

досягнення мети строків. 2. Встановлення строків обов’язково повинно мати 

письмову форму та враховувати практику здійснення врегульованої ними дії. 

3. Для перевірки та затвердження визначених строків центральними 

органами виконавчої влади обов’язково додаються й пояснення, що містять 

наступні положення: статистичні дані щодо тривалості здійснення трудових 

відносин, для яких встановлюється строк; обґрунтування обраних строків. 

4. Зауваження, отриманні від центральних органів виконавчої влади, 

виконуються протягом тижня з моменту отримання».  
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ДОДАТОК 1 
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3. Платонова Г.В. Проблеми правового регулювання строків у 

трудовому праві. Науковий вісник Ужгородського національного 
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трудовому праві. Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). 

2018. № 6/2. Р. 94–101. 
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трудовому праві. Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року). Одеса: ГО «Причорноморська 
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ДОДАТОК 2 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року); 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 

січня 2017 року); «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 14 

червня 2019 року). 
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