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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі в юридичній науці і нормативно-

правових актах національного трудового законодавства однією з ключових 

тенденцій стала євроінтеграційна спрямованість зовнішньої та внутрішньої 

національної політики. Впровадження ринкових механізмів правового 

регулювання праці шляхом внесення змін до певних законодавчих актів, 

внесення на розгляд проектів Трудового кодексу в цілому сприяє до виконання 

Україною своїх міжнародних зобов’язань перед Європейським Союзом. Реалії 

сьогодення дозволяють констатувати необхідність залучення сторін трудових 

та пов’язаних з ними відносин до нормотворчого процесу, адже в результаті 

впроваджені в дію норми трудового законодавства вплинуть на 

взаємовідносини працівників і роботодавців, що в цілому є одним із факторів 

дестабілізації економічної кризи. 

Одним із завдань України як незалежної правової держави є створення 

ефективної правової бази, яка буде врегульовувати трудові відносини у 

відповідності із потребами сьогодення. Законодавство України, яке врегульовує 

трудові правовідносини, відрізняється наявністю великої кількості нормативно-

правових актів, які є такими, що не відповідають сучасному стану суспільного 

розвитку, а кодифікований нормативно-правовий акт, який наразі є основним 

зібранням положень спрямованих на врегулювання даного виду правовідносин 

є застарілим, тому існує необхідність проведення кодифікації трудового 

законодавства та розроблення нових концептуальних підходів щодо правового 

регулювання трудових відносин.  

Актуальність нашого дослідження полягає у встановленні зв’язку між 

трудо-правовою та законодавчою технікою у процесі правотворення, 

оптимізація засобів і правил конструювання трудо-правових норм, 

встановлення відповідності між загальновизнаними принципами трудового 

права (наприклад, свободою праці, забороною примусової праці, рівності, 

заборони дискримінації, єдності і диференціації тощо) як загальними 

правовими приписами і спеціальними нормами, що забезпечують 

впровадження відповідних міжнародних та європейських стандартів у 

національне законодавство. Також, необхідність прийняття нового Трудового 

кодексу України назріває протягом декількох десятиліть, а тому розробка 

рекомендацій із оптимізації законодавчої техніки у сфері кодифікації трудового 

законодавства є основним рушієм його реформування. 

Зокрема, це обумовлено потребою з’ясування необхідності усунення 

колізій, протиріч, заповнення прогалин правового регулювання з врахуванням 

потреби збалансування інтересів сторін трудового договору та участі держави у 

процесах праці. Саме для з’ясування місця таких відносин постає питання 

вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. 

Питання кодифікації трудового законодавства України досліджували 

наступні вчені-правники: А.С. Амеліна, М.Г. Александров, В.М. Андріїв, Ю.В. 

Баранюк, О.О. Білоус, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. 
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Вишновецька, Л.П. Гаращенко, В.О. Голобородько, А.С. Гоменюк,Н.Д. 

Гетьманцева, О.М. Дарморіс, С.В. Дріжчана, М.О. Жильцов, Д.В. Журавльов, 

Т.А. Занфірова,  С.О. Іванов, М.І. Іншин, М.О. Карданова, М.М. Клемпарський, 

О.Я. Копиленко, В.Л. Костюк, Є.В. Краснов, Д.Є. Кутоманов, О.Я. Лаврів, І.П. 

Лаврінчук, Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, 

М.О. Міщук, Л.В. Могілевський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.В. 

Пятаков, М.П. Стадник, О.А. Трюхан, Н.М. Хуторян, Ф.А. Цесарський, 

Г.І. Чанишева, Н. Ф. Чубоха, І. І. Шамшина, О. М. Ярошенко та інші. Названі 

нaукoвцi тa їх прaцi мaють нaукoву цiннiсть, проте сучасні тенденції вимагають 

вироблення якісно нових підходів до дослідження кодифікації трудового 

законодавства. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до основних положень 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 

травня 2015 року № 276/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, затвердженої 

Постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 

3 березня 2016 р. Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми 

Донецького юридичного інституту МВС України «Теоретико-прикладні 

проблеми наукового забезпечення діяльності МВС України» (0115U007082)». 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем кодифікації трудового законодавства України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити місце і роль кодифікаційної діяльності у системі трудового 

права України; 

 розкрити методологічні підходи до розуміння кодифікації трудового 

законодавства; 

 встановити ґенезу розвитку кодифікації трудового законодавства; 

 охарактеризувати специфіку співвідношення кодифікації трудового 

законодавства з іншими формами систематизації права; 

 з’ясувати сутність правового статусу суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства та конкретизувати їх систему; 

 виокремити принципи, завдання та функції діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства; 

 проаналізувати особливості правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства; 

 здійснити характеристику підстав виникнення, зміни і припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства; 

 виділити види правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства; 
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 здійснити аналіз оптимізації законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства України; 

 виявити основні тенденції розвитку взаємодії суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства; 

 узагальнити аспект вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства; 

 сформулювати шляхи запозичення позитивного європейського та 

міжнародного досвіду щодо кодифікації трудового законодавства. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері праці. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми кодифікації 

трудового законодавства України. 

Методи дослідження. Положення, висновки та рекомендації, що 

містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані і 

достовірні. 

Наукове дослідження побудовано на застосуванні загального системно-

структурного методу, основні елементи якого забезпечили високий ефект 

побудови моделей розв’язання поставлених задач. В основі системи 

методології наукового аналізу проблеми кодифікації трудового законодавства 

України лежать наступні методи: 1) діалектичний метод – дає змогу 

досліджувати внутрішню сутність речей в процесі їх розвитку, а також 

внутрішніх та зовнішніх суперечностей, зокрема, за допомогою даного методу 

проаналізовано кодифікацію трудового законодавства як особливої форми 

систематизації права (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4); 2) системний метод – 

дозволив здійснити повне та об’єктивне дослідження відповідного конкретно 

окресленого предмету, зокрема, дав змогу дослідити механізм специфіку 

суб'єктів кодифікації трудового законодавства (підрозділ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4); 3) 

порівняльно-правовий метод – використано для аналізу позитивного 

зарубіжного досвіду кодифікації трудового законодавства і визначення шляхів 

їх запозичення в Україну (підрозділ 4.4); 4) логічні методи і прийоми – 

дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез простежуються впродовж 

здійснення усього наукового аналізу. У науковому дослідженні 

використовувалися й інші методи пізнання, наприклад, за допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній сфері, 

зокрема, визначено такі поняття: «кодифікаційна діяльність у системі трудового 

права України», «система трудового законодавства», «адміністративно-

правовий статус суб'єктів кодифікації трудового законодавства», «суб'єкт 

кодифікації трудового законодавства», «система суб'єктів кодифікації 

трудового законодавства», «принципи діяльності суб'єктів кодифікації 

трудового законодавства», «правовідносини у сфері кодифікації трудового 

законодавства», «підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства», «об’єкт правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства», «вдосконалення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.3). Застосування структурно-логічного методу та моделювання дозволили 
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виділити аспекти оптимізації законодавчої техніки кодифікації трудового 

законодавства (підрозділ 4.1).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

специфіку проблем кодифікації трудового законодавства. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, що 

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

є такі: 

уперше:  

– визначено систему суб’єктів кодифікації трудового законодавства як 

сукупнысть осіб та груп осіб, які об’єднані спільною метою, а також наділені 

певним обсягом прав та обов’язків, які надають можливість брати участь у 

процесі кодифікації трудового законодавства і які відрізняються 

адміністративно-правовим статусом, що обумовлює певні закономірності їх 

розташування та функціонування по відношенню одне до одного 

– встановлено, що підстави виникнення, зміни та припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства – це передбачені 

нормами права події, стани та дії (як правило, правомірні), що вчиняються 

суб’єктами, уповноваженими на здійснення правотворчих функцій держави, з 

настанням або здійсненням яких (як окремих фактів, так і їх сукупності) 

пов’язується виникнення, зміна або припинення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства; 

– визначено, що тенденцією взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства є напрям розвитку зв’язку між учасниками кодифікаційних 

процесів із приведення трудового законодавства у формальну та змістовну, 

структурну і функціональну відповідність з метою стабілізації економіки, 

забезпечення балансу ринкових процесів, інтересів працівників та 

роботодавців;  

– розкрито сутність поняття «вдосконалення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства» як процесу покращення, підвищення 

ефективності, внесення змін у законодавство, що регулює трудові й пов’язані з 

ними відносини з метою підвищення ефективності правового регулювання, 

зміни змістових характеристик нормативно-правових актів у сфері праці, 

встановлення пропорційності у співвідношенні індивідуальних та колективних 

інтересів працівників, роботодавців і їх об’єднань; 

удосконалено:  

– характеристику кодифікації трудового законодавства, до ознак якої 

віднесено наступні: 1) це діяльність компетентних державних органів, тобто 

державна діяльність, результат якої має бути належним чином санкціонований і 

введений в дію за допомогою правових інструментів, які узгоджуються в 

єдиному механізмі запровадження цього результату в життя, тобто мати 

офіційний характер; 2) кінцевим результатом такої діяльності є новоутворений 

кодифікований акт, який буде містити правові норми, що були належними 
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способами та методами системно оброблені, при цьому діючі норми, які є 

дієвими та ефективними,  упорядковуються та вносяться в цей акт, а застарілі 

норми  –  скасовуються і замінюються новими, тобто наслідком такої діяльності 

є впорядкування змісту та форми законодавства; 3) зведений кодифікований акт 

може мати зовнішню форму у вигляді кодексу, положення, статуту; 4) 

кодифікований акт повинен мати вищу юридичну силу порівняно з іншими 

нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини у даній 

сфері, а також нормативно-правові акти, що будуть створюватись в 

майбутньому, повинні відповідати основному кодифікованому акту задля 

уникнення колізій та прогалин; 

– класифікацію кодифікації трудового законодавства за такими 

критеріями: 1) залежно від регулювання трудових відносин: а) часткова 

(кодифікація певного інституту трудового права, що регулює трудові 

відносини); б) повна (здійснюється упорядкування всього обсягу нормативного 

матеріалу, що регулює відносини у системі трудового права); 2) залежно від 

часу дії: а) постійна (на необмежений строк дії); б) тимчасова (строк дії 

зазначений); в) перехідна (ця потреба може виникнути із зобов’язань України 

перед міжнародними органами здійснити кодифікацію трудового законодавства 

з 20.. року по 20.. рік для адаптації трудового права до міжнародних норм); 3) 

залежно від характеру юридичних норм, що регулюють трудові відносини: а) 

норми Загальної частини системи трудового права; б) норми Спеціальної 

частини (регулювання робочого часу тощо); 4) залежно від направленості на 

певну категорію осіб: а) регулювання трудових відносин жінок та 

неповнолітніх; б) регулювання трудових відносин інвалідів; в) регулювання 

трудових відносин осіб без громадянства тощо; 

– обґрунтовання, що оптимізація законодавчої техніки в межах 

кодифікації трудового законодавства повинна передбачати: 1) удосконалення 

законодавчої термінології шляхом стислого і логічного конструювання 

визначень основоположних понять трудового права у єдиному законодавчому 

акті – Трудовому кодексі України; 2) побудову законодавчих конструкцій із 

врахуванням насамперед інтересів працівників як соціально незахищеної 

верстви; 3) оптимальне збалансування виробничої і захисної функцій трудового 

права через зведення до мінімуму застосування єдності правових норм у 

формулюванні їх змісту; 4) удосконалення мови та стилю нормотворення в 

межах нормативно-правового регулювання праці; 5) узгодження змістових 

норм з різних нормативно-правових актів різної юридичної сили – інкорпорація 

в Трудовий кодекс ключових законів (наприклад, «Про оплату праці», «Про 

охорону праці» тощо); 

– аналіз принципів кодифікації трудового законодавства, якими названо 

такі: 1) чітка ієрархічність нормативно-правових актів; 2) логічна 

структурованість елементів; 3) адаптація норм національного трудового 

законодавства до норм законодавства Європейського Союзу; 4) однаковість 

тлумачення кодифікованої норми; 5) техніко-юридична досконалість; 6) 

довершеність та утвердженість суспільних відносин у даній сфері; 
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– трактування правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства – це врегульовані нормами права суспільні відносини 

правотворчого характеру між суб’єктами кодифікації – уповноваженими 

органами законодавчої та виконавчої влади (а у передбачених законодавством 

випадках – народом України як суб’єктом всенародного референдуму), а також 

факультативними учасниками процесу кодифікації, спрямовані на 

систематизацію, а також формальну та сутнісну переробку чинних нормативно-

правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні, з метою усунення 

застарілих норм, неточностей, прогалин, колізій, недоліків юридичної техніки 

таких актів для забезпечення регулювання основних елементів трудових 

правовідносин одним або декількома кодифікованими актами законодавчого 

та/або підзаконного характеру, що сприятимуть підвищенню рівня 

забезпечення трудових прав людини і громадянина в Україні шляхом 

врахування як національного, так і міжнародного досвіду регулювання 

трудових правовідносин; 

– пропозиції щодо врахування міжнародного досвіду щодо кодифікації 

трудового законодавства, що передбачає: 1) врахування міжнародного досвіду 

правового регулювання в частині положень, що регламентують 

антидискримінаційну політику в частині розширення переліку 

дискримінаційних дій та факторів; 2) закріплення в Статуті МОП повноваження 

Комітету експертів, включаючи функцію тлумачення міжнародних норм про 

працю, зобов’язувати держави-учасниці змінювати національне законодавство; 

3) посилення інформаційної взаємодії, зменшення кількості законодавчих актів, 

посилення відповідальності у сфері охорони праці; 4) створення центру з 

трудової міграції та розширення прав трудових мігрантів в Україні, зокрема в 

частині їх соціального забезпечення; 5) механізми підвищення мінімальної 

заробітної плати повинні корелюватися зі зміною «споживчого кошика»; 

дістали подальшого розвитку:  

– арґументація, що система трудового права України містить в собі не 

лише юридично закріплені законодавцем норми, а й неофіційні джерела: 

погляди та обґрунтування вчених, а також міжнародно-правові акти, зокрема 

конвенції, рекомендації Міжнародної організації праці, стандарти та звичаї, що 

регулюють суспільні відносини у сфері праці; 

– тлумачення інкорпорації трудового законодавства, яка полягає у 

систематичній обробці нормативного матеріалу, що склалась за роки нашої 

незалежності у сфері праці, для більш зручного способу використання цих норм 

у більш доступній, лаконічній і чіткій формі (можливо, навіть порівняльній) для 

роботодавців, працівників і т.д., однак при цьому об’єднуючи в єдине ціле, але 

не змінюючи зміст норм трудового законодавства; 

– твердження про те, що принципи діяльності суб'єктів кодифікації 

трудового законодавства – це основні засади, правила, які покладені в основу 

створення, а також забезпечення функціонування суб'єктів систематизації норм 

трудового законодавства, а також сукупність вимог, які зумовлені 

об’єктивними та суб’єктивними умовами існування суспільства та ставляться 
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до суб'єктів упорядкування трудового законодавства з метою чіткого 

визначення змісту формування таких суб'єктів, а також належного поєднання 

інтересів цих суб'єктів з інтересами інших суспільних груп; 

– положення про те, що функція суб'єктів кодифікації трудового 

законодавства – це діяльність суб’єктів кодифікації трудового законодавства, 

напрями якої визначають призначенням, метою створення і завданнями, які 

ставляться перед суб'єктами кодифікації трудового законодавства, а також 

задля виконання і досягнення яких вони наділяються відповідним колом 

повноважень; 

– характеристика системи суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства, до якої входять (входять у випадку створення): 1) Верховна Рада 

України; 2) Кабінет Міністрів України; 3) Президент України; 4) комітети 

Верховної Ради України; 5) Апарат Верховної Ради України; 6) міністерства; 7) 

робоча група; 8) Голова Верховної Ради України; 9) центральні органи 

виконавчої влади; 10) органи місцевого самоврядування; 11) наукові установи, 

навчальні заклади, науковці, юристи-практики; громадські організації, 

об’єднання громадян; особи, заінтересовані у тому, щоб взяти участь у 

кодифікаційному процесі, які були залучені до участі в робочій групі 

відповідного комітету ВРУ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем кодифікації 

трудового законодавства; 

– у правотворчості – 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 

кодифікації трудового законодавства; 

– 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», 

«Проблеми трудового права», у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права та науки 

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 були 
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оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір держави і 

права» (м. Львів, 30-31 травня 2014 р.), «Актуальні проблеми сучасного 

правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ,  25–26 лютого 

2016 р.), «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–

11 березня 2016 р.), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції» (м. Одеса, Україна, 20-21 січня 2017 р.), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 

2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(м. Львів, 27–28 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, сімнадцятьох статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у 

наукових виданнях іншої держави, а також у семи тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 16 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

412 сторінок. Список використаних джерел складається із 415 найменувань і 

займає 43 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан 

її наукової розробки. Визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та 

методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика кодифікації трудового 

законодавства як особливої форми систематизації права» складається з 

чотирьох підрозділів та присвячений дослідженню наукових підходів до 

визначення кодифікації трудового законодавства, її сутності й особливостей, 

методології дослідження кодифікації трудового законодавства, а також 

співвідношенню кодифікації трудового законодавства з іншими формами 

систематизації права. 

У підрозділі 1.1 «Сутність, значення та роль кодифікації трудового 

законодавства» вказано, що системою права є система узгоджених між собою 

елементів, які взаємодіють і взаємовпливають один на одного, становлять 
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внутрішню форму права і складаються із галузей, підінститутів, інститутів, 

норм тощо. 

Обґрунтовано, що поняття «система трудового права» слід розглядати як 

об’єктивно існуючу сукупність правових норм, що об’єднуються у 

підінститути, інститути, підгалузі трудового права, які базуються на принципах 

гуманізму і справедливості, рівності і свободи праці та існують на рівнях 

центрального, локального і договірного регулювання й покликані регулювати 

суспільні відносини у сфері праці. 

Відмічено, що не можна стверджувати про виключну роль у кодифікації 

трудового законодавства Верховної Ради України. Враховувати специфіку 

останнього, потрібно брати до уваги інших суб’єктів, які створюють джерела 

права, в тому числі на локальному рівні. 

Зроблено висновок, що безпідставними є твердження щодо співставлення 

кодифікації трудового законодавства із правотворчістю, оскільки не треба 

забувати про те, що навіть при вдосконаленні змісту та форми ключовим є 

слово «вдосконалення», тобто фактично можна стверджувати лише про ті 

норми, які є якісно кращі і більш ефективні, іншими словами, тільки у такому 

напрямку може змінюватись нормативний матеріал. Додатково зауважено, що 

важливим є унеможливлення зниження того рівня, який реалізується за 

допомогою суб’єктивних прав та юридичних гарантій, закріплених Основним 

Законом держави, а також відхилення від тих демократичних та гуманних 

принципів правової і соціальної держави, які проголосила України, визначаючи 

вектор проведення соціальних реформ. 

Констатовано, що роль кодифікації полягає в утворенні чіткої внутрішньо 

узгодженої системи трудового законодавства на основі Конституції України, 

встановленні науково-обґрунтованого оптимального співвідношення законів, 

підзаконних та відомчих актів. Кодифікація трудового законодавства 

неможлива без теоретичних напрацювань, які мають довгострокову 

перспективу, удосконалення змісту нормативно-правових актів, а також 

планування правотворчої діяльності держави. Особливість трудового 

законодавства диктує напрямок кодифікації, пов’язаний з реальним суспільним 

розвитком, оскільки розходження з його потребами негативно вплине на 

подальші суспільні відносини у сфері праці. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні основи дослідження кодифікації 

трудового законодавства» вказано, що вироблення універсальних 

методологічних підходів до розуміння кодифікації трудового законодавства 

сприяє розширенню можливості компетентного на те органу отримати в 

результаті якісно новий акт, який буде відповідати потребам розвитку 

суспільних відносин у сфері праці, що склалися на сьогоднішній момент. Для 

цього потрібно чітко розуміти наступні питання: методологічні засади 

дослідження кодифікації трудового законодавства, юридичну природу 

кодифікаційного процесу; стадії, етапи, які повинен проходити трудовий 

кодифікаційний акт; направленість цієї діяльності, тобто об’єкт і предмет 

кодифікації; принципи, на яких базується кодифікаційна робота тощо. 
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Арґументовано, що методологією кодифікації трудового законодавства є 

сукупність прийомів, засобів та методів, що застосовуються для оцінки та 

побудови дієвого трудового нормативно-правового матеріалу, який повинен 

відповідати реальному стану суспільних процесів у сфері праці. 

Оскільки на кодифікацію трудового законодавства впливають і політичні, 

і економічні чинники, то діалектичний метод є найкращим засобом для аналізу 

потреб суспільства щодо розвитку трудового законодавства. За його допомогою 

можливо встановити, які саме норми є дієвими, які вже застаріли та не 

виконують свою роботу стосовно регулювання трудових відносин.  

Системний метод передбачає те, що всі дослідження проводяться у 

взаємодії щодо взаємопов’язаних елементів: інститутів, підінститутів, норм 

трудового законодавства. Наприклад, повна кодифікація трудового 

законодавства буде ефективнішою порівняно з частковою кодифікацією, адже у 

такому випадку різні інститути трудового законодавства розглядатимуться у 

поєднанні, будуть усунені протиріччя між ними, тому системний підхід є 

важливим при проведенні зазначеної діяльності. 

Структурно-функціональний метод вказує про правильну 

структурованість і виділення інститутів у Трудовому кодексі в результаті 

кодифікації, а також про те, щоб кожний із них виконував свою функціональну 

спрямованість. Наприклад, інститут робочого часу має бути розроблений без 

прогалин, протиріч та колізій і бути чітко викладеним (структурованим за 

елементами), саме в цьому полягає основне завдання структурно-

функціонального підходу. 

Історичний метод зумовлює з’ясування процесів виникнення, 

становлення й розвитку кодифікації трудового законодавства, тобто дослідити 

її генезис. За допомогою синергетичного методу, наприклад, досліджується 

формування кодифікації трудового законодавства як виду систематизації.  

Відзначено, що внутрішня будова системи законодавства має бути 

узгодженою внутрішньо, тобто нормативно-правові акти, які складають її, не 

повинні суперечити один одному, і все ж таки, враховуючи певну 

суб’єктивність її утворення, має прагнути наблизитись до норм системи права. 

Зауважено, що система трудового законодавства – це зовнішня форма 

трудового права, яка базується на вироблених наукою принципах трудового 

права, об’єднує сукупність чинних нормативно-правових актів, що 

безпосередньо регулюють суспільні відносини у сфері праці і мають бути 

узгоджені між собою. 

У підрозділі 1.3 «Генезис кодифікації трудового законодавства» 

зауважено, що до ХІХ століття кодифікація в значній мірі мала приватний 

характер, оскільки здійснювалася вченими, суддями, юристами, державними 

діячами. Однак як офіційна, так і неофіційна кодифікація в подальшому стає 

фундаментальною теоретичною базою наукових досліджень сучасності. 

Фактично кожний випадок кодифікації характеризувався унікальними 

особливостями того часу, в який був прийнятий той чи інший кодекс. Все ж, не 

дивлячись на ці спроби, у зв’язку з відсутністю сформованого трудового права 
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як окремої галузі, ми не можемо говорити про кодифікаційну діяльність 

трудового законодавства того часу. 

І етап кодифікації трудового законодавства (кінець ХІХ століття – 1917 

р.) ознаменувався тим, що за нього формується трудове право як окрема галузь, 

відбувається відхід від так званого фабричного законодавства, яке було 

створено наприкінці ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. Цей етап мав такі наслідки: 

остаточне формування системи фабричного законодавства шляхом прийняття 

Статуту про промислову працю; запровадження норм, які в подальшому будуть 

використовуватись законодавчим органом; виділення науки трудового права в 

автономну галузь; закладення основи кодифікації трудового законодавства. 

ІІ етап (1918-1921 рр.) є визначний тим, що було прийнято перший 

Кодекс законів про працю 1918 року. У той час відбувався стрімкий розвиток 

суспільних відносин у сфері праці, які не були усталеними і змінювались у 

дуже екстремальних умовах. Таким чином, не все залежало від прийняття 

доброякісного і правильно внутрішньо організованого акта. З початку потрібно 

було вдосконалити теоретичну базу підходів до кодифікаційної діяльності, 

поставити завдання, що будуть відповідати реаліям розвитку суспільства, 

розробити кодифікаційну техніку і, найважливіше, чітко осмислювати, які 

наслідки матиме ця діяльність і як вони вплинуть на суб’єктів трудового права. 

Якщо сказати коротко, то цьому періоду властивий саме кількісний, а не 

якісний підхід. 

ІІІ етап (1922 р.-1950-ті рр.) характеризується, перш за все, прийняттям 

Кодексу законів про працю 1922 року. Відбувалась фактично рекодифікація, 

хоча теоретичні підходи до кодифікаційної діяльності, її визначення, стадії 

були досить вагомо на той час розроблені, тобто можна прослідкувати 

внутрішню структуру Кодексу. Порівняно із другим етапом кодифікації, на цій 

стадії більш досконало використовувалась кодифікаційна техніка, більш 

систематично підходили до потреб суспільства, удосконалена була і структура 

Кодексу 1922 року, більш повно оброблено зміст, увага приділялась мовно-

юридичній техніці. Однак потрібно нагадати, що трудове законодавство, а, 

отже, і його кодифікація перебувало під особливим контролем з боку держави. 

ІV етап кодифікації трудового законодавства (1950-ті рр.-1971 р.). 

Сутність його полягає у процесах, що призвели до прийняття Кодексу законів 

про працю 1971 року, який діє і наразі та є основним кодифікованим актом у 

галузі праці і соціальної політики незалежної України. Однак уже після 

прийняття Кодексу почали вносити зміни до нього шляхом прийняття 

спеціальних галузевих актів, що фактично призвело до декодифікації трудового 

законодавства. 

V етап кодифікації трудового законодавства триває з кінця ХХ століття. 

Йому властиві такі зміни: прийняття Указу Президії Верховної Ради 

Української РСР «Про внесення змін до Кодексу законів про працю Української 

РСР» від 27.05.1988, Закону Української РСР «Про внесення змін і доповнень 

до Кодексу законів про працю при переході до ринкової економіки» від 

20.03.1991, Закону України «Про внесення змін і доповнень, що стосуються 
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розгляду індивідуальних і трудових спорів, до Кодексу законів про працю 

УРСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів» 

від 18.02.1992. Прийняття великого обсягу спеціальних законодавчих актів, які 

регулюють певні інститути трудового права. Також незалежна Україна 

пережила вже три законопроекти Трудового кодексу, останній з яких ще 

знаходиться на доопрацюванні у Верховній Раді України 

У підрозділі 1.4 «Порівняльно-правовий аналіз кодифікації трудового 

законодавства з іншими формами його систематизації» виокремлено такі 

суттєві відмінності кодифікації від інкорпорації трудового законодавства: 1) 

найсуттєвіша відмінність полягає в тому, що інкорпорація не змінює зміст 

трудового законодавства, а кодифікація спрямована на зміну як форми, так і 

змісту нормативно-правових актів, тобто остання має правотворчу сутність; 2) 

інкорпорація може здійснюватись на постійній основі для підтримки трудового 

законодавства в належному стані, однак проводити кодифікацію систематично і 

постійно немає сенсу, тому що відносини у трудовій галузі мають бути більш-

менш усталеними для проведення такої діяльності, тобто остання проводиться 

періодично для безпосереднього оновлення законодавства; 3) предметом 

впливу інкорпорації є нормативно-правові акти у сфері праці, на відміну від 

цього кодифікація спрямована на юридичні норми, правові інститути і форму 

нормативно-правових актів; 4) зовнішня форма результату інкорпорації 

трудового законодавства втілюється у збірниках, зводах законів, а кодифікації – 

зазвичай у кодексах; 5) як правило, інкорпорація здійснюється для забезпечення 

текстами нормативно-правових актів, що були піддані інкорпорації 

зацікавленим особам, тобто певній категорії осіб, але кодифікація охоплює всіх 

осіб, що вступають у трудові правовідносини і в її результаті зацікавлені всі; 6) 

кодифікація, на відміну від інкорпорації, спрямована на чинне, діюче трудове 

законодавство, а інкорпорація, наприклад, може бути здійснена щодо 

нормативно-правових актів у сфері праці з ХІХ по ХХ століття; 7) при 

кодифікації можуть скасовуватись «віджиті» або ті, що застаріли і не мають 

практичного значення трудові норми, проте у процесі інкорпорації така робота 

не проводиться; 8) види інкорпорації і кодифікації трудового законодавства 

різняться, інкорпорація може бути офіційною, офіціозною і неофіційною, а 

також алфавітною, хронологічною, системно-предметною; кодифікація ж 

поділяється на такі види: загальну, міжгалузеву, галузеву, інституціональну.  

Консолідація окреслює структуру майбутнього акта і слугує підготовчим 

етапом до здійснення кодифікації трудового законодавства, обумовлюючи,  які 

дефекти, колізії та прогалини у нормативному масиві у сфері праці мають бути 

усунені. 

Резюмовано, що у європейських країнах склалася тенденція щодо 

здійснення кодифікаційної діяльності не законодавчим органом, а органом, 

який буде складатись з представників громадськості (коли мова йде про новий 

Трудовий кодекс України доречно говорити про тимчасову комісію, яка буде 

складатись з представників держави, представників Всеукраїнського 

об’єднання профспілкових організацій та представників Всеукраїнського 
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об’єднання роботодавців); не можна надавати додаткові повноваження 

законодавчому органу на рівні закону, який фактично суперечить Основному 

Закону держави. Наголошено, що законодавець має усунути ці недоліки та 

узгодити норми права між собою, щоб прийняття такого закону не було 

суперечливим та неоднозначним.  

Розділ 2 «Особливості суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства» складається з чотирьох підрозділів та присвячений 

характеристиці адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, аналізу їх системи, принципів діяльності, а також 

завданням та функціям таких суб’єктів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правовий статус суб'єктів 

кодифікації трудового законодавства» розкрито, що під суб’єктом кодифікації 

трудового законодавства необхідно розуміти учасників правовідносин із 

кодифікації трудового законодавства, як окремих індивідів, так і колективних 

суб’єктів або груп осіб, які наділені обсягом певних прав, а також колом 

відповідних обов’язків, які дають їм змогу брати участь у процесі здійснення 

кодифікації трудового законодавства як в обов’язковому, встановленому 

відповідними нормативно-правовими актами, порядку, так і в добровільному. 

Визначено коло прав, які можуть бути притаманні суб’єктам 

кодифікаційної діяльності: 1) право ініціювати початок здійснення процесу 

систематизації трудового законодавства. При цьому слід зазначити, що дане 

право можна розглядати з декількох сторін. Це пов’язано  з тим, що дане право 

може бути реалізоване як з результатом, що тягне настання відповідних 

правових наслідків, так і з результатом, який по суті своїй буде мати виключно 

теоретичний інтерес. Це пов’язано з існуванням двох видів кодифікації 

трудового законодавства: офіційної та неофіційної. Офіційний процес 

кодифікації має правовий результат – розроблення проекту кодифікованого 

нормативно-правового акта, який в подальшому може набути офіційного 

статусу. Неофіційний же процес кодифікації хоч і завершується розробкою 

відповідного проекту, проте він не може набути статусу нормативно-правового 

акта; 2) право на розробку кодифікованого нормативно-правового акта. Таким 

правом наділена більшість суб’єктів кодифікації трудового законодавства. 

Проте найбільш повно дане право реалізується відповідними комітетами 

Верховної Ради України або створеною у відповідному випадку спеціальною 

тимчасовою комісією; 3) право на перевірку розробленого проекту 

кодифікованого нормативно-правового акта. Це право належить невизначеному 

колу суб’єктів; 4) право на розгляд та затвердження розробленого 

кодифікованого нормативно-правового акта. Дане право належить виключно 

Верховній Раді України як єдиному законодавчому органу; 5) право на 

внесення змін до затвердженого кодифікованого нормативно-правового акта, а 

саме на розробку змін, перевірку змін, затвердження змін. Зазначене право 

реалізується за такими самими етапами, що й право на розробку, перевірку 

кодифікованого нормативно-правового акта. 
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Основним обов’язком, який покладається на суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, є дотримання процедури розробки і прийняття 

кодифікованого нормативно-правового акта трудового законодавства. Окрім 

того, до обов’язків суб’єктів кодифікації трудового законодавства належить 

здійснення своєї діяльності в межах прав, які надані відповідними нормативно-

правовими актами.  

Адміністративно-правовий статус суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства містить такі складові частини: права та обов’язки; обмеження у 

діяльності; гарантії діяльності; мета розробки; компетенція; завдання та 

функції; правомочності; форми діяльності. 

У підрозділі 2.2 «Система суб'єктів кодифікації трудового 

законодавства» обґрунтовано, що офіційним суб’єктом кодифікації, на який 

покладено обов’язок із подальшої розробки кодифікованого нормативно-

правового акта трудового законодавства, є комітет Верховної Ради України, 

який наділений спеціальними повноваженнями і який створюється для 

забезпечення розробки та реалізації державної політики у сфері трудових 

відносин. 

Тісно пов’язаним з даним суб’єктом є ще один суб’єкт офіційної 

кодифікації – робоча група, яка може бути створена комітетом для підготовки 

проектів актів Верховної Ради України.  

До складу робочих груп можуть входити не тільки члени відповідного 

комітету, але й інші народні депутати як індивідуальні суб’єкти кодифікації, а 

також співробітники науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, 

автори проектів законодавчих актів та інші. Також можуть бути запрошені 

посадові та службові особи державних органів, а також органів місцевого 

самоврядування. При цьому в законодавстві не встановлено обмежень щодо 

кількості залучених осіб. Проте негативним аспектом є відсутність механізму 

залучення зазначених суб’єктів, а також відсутність обов’язку створення таких 

робочих груп із залученням різного роду суб’єктів, які можуть надати допомогу 

у створені кодифікованого нормативно-правового акта. 

Ще одним суб’єктом офіційної кодифікації є тимчасова спеціальна 

комісія, яка утворюється у спеціальному порядку з метою здійснення нею 

розробки проекту нормативно-правового акта. Тимчасова спеціальна комісія 

наділена рядом переваг по відношенню до комітету. Такими перевагами є: 1) 

чітка визначеність мети та завдань, за для яких створюється даний суб’єкт, 

оскільки завдання відповідного постійно діючого комітету носять більш 

абстрактний характер; 2) тимчасовий характер діяльності такого суб’єкта, 

оскільки в постанові про створення такої комісії повинен бути чітко 

встановлений термін її діяльності; 3) встановлюється обов’язок звітувати про 

виконану роботу, при цьому найбільш позитивним моментом є те, що 

встановлюється чіткий термін, протягом якого повинні бути досягнуті 

відповідні результати (шість місяців з дати створення).  
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Наголошено на нагальності створення спеціального суб’єкта кодифікації. 

Ідея щодо створення спеціальної комісії як суб’єкта кодифікації усіх галузей 

права є позитивною, проте більш доцільно створювати суб’єкта лише з 

конкретною галузевою належністю. Це пов’язано з тим, що неможливо 

створити загальний суб’єкт кодифікації, який би зміг в повній мірі врахувати 

особливості певної галузі права, навіть у випадку запрошення відповідних 

фахівців. При цьому до такого суб’єкта повинні бути залучені не лише 

спеціалісти відповідної галузі права (науковці, юристи-практики, наукові 

установи, навчальні заклади), а й пересічні громадяни. Така участь може бути 

забезпечена шляхом проведення публічних обговорень, а також через 

можливість письмового висловлення своїх думок, зокрема шляхом мережі 

Інтернет. При  цьому повинні бути встановлені відповідні гарантії, що 

висловлені відповідними суб’єктами пропозиції будуть розглянуті в 

обов’язковому  порядку, а також у випадку їх доцільності та обґрунтованості 

(необхідно також встановити відповідні критерії, за якими відповідна 

пропозиція буде вважатися доцільною та обґрунтованою, оскільки у випадку 

встановлення можливості врахування «на власний розсуд», можливі певні 

зловживання з боку офіційних суб’єктів кодифікації) включені до проекту 

кодифікованого нормативно-правового акта та подані на розгляд 

уповноваженого державного органу – Верховної Ради України. 

У підрозділі 2.3 «Принципи діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства» визначено, що принципи діяльності системи суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства за такими критеріями: 1) за 

універсальністю дії: а) загальні, до яких відносяться принципи, які 

розповсюджуються на всіх суб’єктів без винятку, тобто такі, що  мають 

універсальний характер: верховенство права, законність, гласність, відкритість, 

прозорість, демократизм, гуманізм, доступність процесу кодифікації, 

доцільність, функціональність; б) спеціальні,  до них відносяться ті, які 

обумовлюються особливостями адміністративно-правового статусу суб’єкта 

кодифікації, а також специфікою здійснюваної діяльності: колегіальності, 

єдиноначальності, безперервності; 2) за необхідністю застосування при 

здійсненні діяльності суб’єктами кодифікації трудового законодавства: а) 

обов’язкові – принципи, які кожен суб’єкт зобов’язаний застосовувати при 

здійсненні своєї діяльності. Прикладами таких принципів можуть слугувати 

принципи законності, гласності, відкритості, доцільності тощо; б) 

факультативні – принципи, які можуть застосовуватися, а можуть і не 

застосовуватися відповідними суб’єктами при здійсненні кодифікаційної 

діяльності. До таких принципів можна віднести принципи об’єктивності, 

плановості, доступності до процесу кодифікації; 3) за значенням принципів, на 

яких базується діяльність суб’єктів кодифікації трудового законодавства: а) 

основні – принципи, які визначають зміст і спрямованість функціонування 

відповідних суб’єктів, що лежать в основі створення останніх. До таких 

принципів належать законність, колегіальність, безперервність, гласність; б) 
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допоміжні – принципи, які розкривають внутрішній зміст основних принципів, 

дозволяючи застосовувати їх більш ефективно. Так, до зазначених можна 

віднести принципи відкритості, доступності до процесу кодифікації, 

прозорості; 4) за способом закріплення принципів діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства: а) безпосередні – це принципи-норми, 

тобто ті, які прямо закріплені у відповідних нормативно-правових актах; б) 

опосередковані – це принципи, які виводяться з норм за допомогою більш 

поглибленого вивчення і тлумачення відповідних нормативно-правових актів; 

5) за призначенням принципів діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства: а) загальносоціальні; б) спеціально-соціальні. 

Принцип колегіальності буде характерним для тих суб’єктів кодифікації, 

які повинні спільно приймати рішення. До таких суб’єктів можна віднести, 

наприклад, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, комітети 

Верховної Ради України тощо. Як правило, законодавством встановлюються 

чіткі вимоги щодо прийняття рішення такими суб’єктами, зокрема вимоги щодо 

необхідної кількості голосів для прийняття відповідного рішення. 

Принцип безперервності полягає у тому, що старий орган функціонує 

доти, доки не буде сформовано новий. Наприклад, коли проект кодифікованого 

нормативно-правового акта був переданий на експертизу до Кабінету Міністрів 

України, але він не завершив здійснення експертної діяльності до обрання 

нового складу Уряду, то вона буде продовжена до остаточного закінчення 

формування даного органу влади і завершиться вже ним. 

Принцип єдиноначальності є також одним з принципів, на яких базується 

діяльність певних суб’єктів кодифікації трудового права. Він означає, що 

діяльність відповідного органу із здійснення кодифікації спрямовується однією 

особою – керівником, який не тільки зобов’язаний забезпечити ефективну 

діяльність відповідного суб’єкта кодифікації, а й несе повну відповідальність за 

результати такої діяльності.  

У підрозділі 2.4 «Завдання та функції суб'єктів кодифікації трудового 

законодавства» встановлено, що завдання суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства – це попереньо встановлений, запланований для виконання обсяг 

роботи із систематизації трудового законодавства, визначений метою 

діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства, яка встановлює 

базові напрями функціонування суб’єктів кодифікації трудового законодавства, 

що формують основу їх здійснення.  

Суб’єкти кодифікації трудового законодавства повинні виконувати такі 

завдання: 1) розробити концепцію здійснення кодифікації трудового 

законодавства; 2) здійснити опрацювання усіх нормативно-правових актів, які 

врегульовують трудові правовідносини; 3) виділити норми, які є застарілими і 

існування яких не відповідає стану розвитку трудових відносин у державі; 4) 

виключити норми, які не можуть врегульовувати трудові відносини на 

належному рівні; 5) провести перевірку розробленого кодифікованого 

нормативно-правового акта трудового законодавства на предмет відповідності 

його міжнародним стандартам, і у випадку невідповідності, дослідити 
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відповідні міжнародні норми, які врегульовують трудові відносини, а також 

включити їх до кодифікованого нормативно-правового акта; 6) стабілізувати 

чинне трудове законодавство; 7) ліквідувати колізії, які існують у трудовому 

законодавстві; 8) здійснити комплексне врегулювання трудових відносин; 9) 

виключити норми, які дублюються у різного роду нормативно-правових актах; 

10) звести до мінімуму прогалини у правовому регулюванні трудових відносин. 

Законопроектна функція суб’єкта кодифікації трудового законодавства 

полягає в можливості суб’єктів кодифікації трудового законодавства брати 

участь у поетапному створенні кодифікованого нормативно-правового акта 

трудового законодавства. Наділення відповідних суб’єктів цією функцією 

забезпечує їм можливість впливу на процес кодифікації, починаючи з моменту 

внесення пропозиції про необхідність розробки кодифікованого нормативно-

правового акта і закінчуючи поданням вже готового проекту на розгляд 

уповноваженого суб’єкта. 

Контрольна функція суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

полягає у перевірці діяльності відповідних суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства стосовно виконання ними завдань, для реалізації яких вони були 

створені, а також у здійсненні нагляду з метою виявлення прогалин у 

правовому регулюванні діяльності відповідних суб’єктів або визначення 

недоліків у їх діяльності. 

Функцію правотворчості у повній мірі виконання може здійснити лише 

Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган, який наділений правом 

затверджувати зміни, внесені іншими суб’єктами кодифікації. В іншому 

випадку, навіть якщо суб’єкти кодифікації здійснять правотворчу функцію, 

вона без офіційного закріплення суб’єктом, який наділений таким правом, не 

буде мати жодного правового значення. 

Узагальнююча функція полягає в тому, що суб’єкти кодифікації 

трудового законодавства, перш ніж здійснити формування кодифікованого 

нормативно-правового акта, проводять збір і формування нормативно-

правового матеріалу, усіх нормативно-правових актів трудового законодавства. 

І лише після дослідження і узагальнення усіх нормативно-правових актів і норм 

здійснюється систематизація останніх. 

Розділ 3 «Зміст правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства України» складається з чотирьох підрозділів та присвячений 

дослідженню специфіки правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, підставам їх виникнення, зміни та припинення, аналізу об’єкту і 

змісту таких правовідносин та їх видам. 

У підрозділі 3.1 «Значення, сутність та ознаки правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства» вказано, що нормативна 

врегульованість відносин у сфері кодифікації трудового законодавства є 

притаманною для досліджуваних суспільних відносин, які прямо впливають на 

розвиток трудового права, передусім відповідно до конкретного терміна, 

обраного для їх позначення, – «правовідносини з кодифікації трудового 
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законодавства», що дозволяє прийти до висновку про знаходження вказаного 

явища у правовій площині та підпорядкування його учасників вимогам 

законодавства, яке встановлює права і обов’язки суб’єктів, задіяних у процесі 

кодифікації законодавства. 

Фактичне залучення не лише офіційних суб’єктів кодифікації, а і основних 

суб’єктів трудового права означає виникнення специфічних обмежень у колі 

основних суб’єктів кодифікаційних правовідносин, спрямованих на 

вдосконалення та систематизацію законодавства про працю. У якості таких 

основних суб’єктів виступають органи державної (законодавчої та виконавчої) 

влади, наділені відповідними повноваженнями, що стосуються правотворчості, 

спрямованої на регулювання чітко визначеної сфери суспільних відносин.  

Правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства за своєю 

суттю є правотворчими, а отже, входять до структури конституційних, 

адміністративних правовідносин (в залежності від конкретного виду 

кодифікації), незважаючи на наявність тісного зв’язку із трудовими 

правовідносинами. При цьому, їх зв’язок із трудовими правовідносинами є 

неоднорідним (якщо порівнювати характер взаємного впливу вказаних галузей 

правових відносин). 

Положення чинних норм права, що регулюють діяльність у сфері 

кодифікації трудового законодавства, не містять точних та однозначних 

вказівок на межі підзаконного та законодавчого регулювання галузі трудових 

правовідносин. У зв’язку з цим у якості практичних підстав розмежування 

сфери законодавчого і підзаконного регулювання трудових правовідносин 

виступають норми, якими закріплюються сфери компетенції органів 

законодавчої та виконавчої влади, ієрархічно розташовані положення норм 

трудового права, а також, до певної міри, міркування доцільності та вимоги 

юридичної техніки (у разі, якщо вони не суперечать положенням 

законодавства). Природним наслідком такого стану законодавчого регулювання 

стає відносна гнучкість меж між законодавчою та підзаконною кодифікацією 

норм трудового права, оскільки виникає категорія правових норм, яка за своїм 

змістом може бути закріплена як у законодавчих, так і у підзаконних 

нормативно-правових актах. 

Кількість та характер імперативних правил, що регулюють діяльність 

суб’єктів у сфері кодифікації трудового законодавства, дозволяє стверджувати 

про гнучкість меж між кодифікацією законодавства на підзаконному та 

законодавчому рівні (переважно за рахунок звуження або розширення саме 

підзаконних нормативних актів), яка дозволяє на максимальному рівні 

забезпечити досягнення цілей кодифікації трудового законодавства. Також слід 

вказати на те, що закріплена на законодавчому рівні частина норм трудового 

права містить певну кількість базових трудових норм, які не можуть бути 

віднесені до сфери підзаконного нормативного регулювання в силу 

основоположного характеру прав, а також обов’язків, які у них зафіксовані. 

Ознаки правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

вказують на такі прикметні особливості досліджуваних правовідносин: 
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порівняно високий рівень урегульованості їх нормами законодавства; участь 

факультативних суб’єктів, незважаючи на офіційний характер правовідносин; 

придатність як для ретроспективного, так і для перспективного усунення 

недоліків правового регулювання, потужна соціальна спрямованість, а також 

існування їх у тісному взаємозв’язку, проте поза межами власне трудових 

правовідносин тощо. 

У підрозділі 3.2 «Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин 

у сфері кодифікації трудового законодавства» виявлено, що юридичним 

фактам у правовідносинах з кодифікації трудового законодавства притаманна 

одна характерна риса: будучи за своєю суттю спрямованими на врегулювання 

трудових правовідносин, вони за формою є значно ближчими до 

адміністративно-правових відносин.  

Взаємозалежність юридичних фактів, що спричиняють виникнення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, знаходить своє 

вираження у їх здатності обумовлювати в імперативному порядку (на підставі 

чинних норм законодавства) вчинення інших дій, що виступають в ролі 

юридичних фактів, які повність залежать від волевиявлення уповноважених 

суб’єктів кодифікаційних правовідносин в межах їх компетенції, передбаченої 

законодавством. 

Взаємообумовленість підстав зміни правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства пояснюється наявністю передбачених на рівні 

законодавства зв’язків всередині певних груп юридичних фактів. 

Різноспрямованість юридичних фактів, що спричиняють зміну 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, є цілком 

природною характеристикою досліджуваної групи юридичних фактів, оскільки 

саме за рахунок цієї характерної риси реалізується можливість різного перебігу 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства та досягнення 

різних результатів досліджуваної категорії правовідносин. 

Факультативність як ознака окремих юридичних фактів, що спричиняють 

зміну правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, знаходить 

своє відображення у нормах чинного законодавства, які передбачають 

можливість здійснення учасниками правовідносин з кодифікації трудового 

законодавства заходів, спрямованих на зміну існуючих правовідносин щодо 

кодифікації законодавства. 

Тимчасовість як ознака окремих юридичних фактів, що спричиняють 

припинення правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, 

стосується переважно часових проміжків, протягом яких вказані юридичні 

факти можуть бути здійснені і, відповідно, можуть мати повноцінне 

правоприпиняюче значення для досліджуваних правовідносин. Вказана ознака 

обумовлюється тим, що окремі підстави припинення правовідносин з 

кодифікації трудового законодавства здатні мати юридичну вагу лише на 

окремому, чітко визначеному проміжку розвитку кодифікаційних 

правовідносин. 



20 

Альтернативність підстав припинення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства знаходить своє вираження у можливості припинення 

правовідносин декількома різними способами, кожен із яких призводить до 

окремих, обумовлених конкретними юридичними фактами правоприпиняючих 

юридичних наслідків. 

Множинність як ознака, притаманна юридичним фактам, що припиняють 

правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства, засновується на 

нормах чинного законодавства, які передбачають необхідність здійснення не 

однієї, а декількох послідовних дій, спрямованих на припинення існування 

конкретних правовідносин у сфері кодифікації трудового (так само, як і будь-

якого іншого галузевого) законодавства. 

У підрозділі 3.3 «Об'єкт та зміст правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства» вказано, що під об’єктом правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства необхідно розуміти один або декілька 

створених, узгоджених між усіма уповноваженими суб’єктами, а також 

прийнятих у встановленому законом порядку кодифікованих актів 

законодавства, які охоплюють собою ключові інститути галузі трудового права, 

є внутрішньо узгодженими актами, складеними з дотриманням всіх сучасних 

вимог юридичної техніки, що враховують вітчизняний та загальноєвропейський 

досвід практики правового регулювання трудових правовідносин, а також 

правові норми, що регулюють трудові правовідносини та входять до структури 

такого кодифікованого акта (актів).  

 Зміст правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

знаходить своє втілення у комплексі суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків суб’єктів правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, об’єднаному із їх реальною поведінкою, спрямованою на 

практичну реалізацію та виконання зазначених прав та обов’язків.  

Характерною рисою змісту правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства є його схожість із змістом інших правовідносин офіційного, 

правотворчого характеру, що спрямовані на систематизацію законодавства. 

Вказана особливість також обумовлена характерною рисою кодифікаційних 

правовідносин – переважна більшість прав та обов’язків суб’єктів 

правовідносин із кодифікації законодавства закріплена з метою створення 

загальних гарантій законності та раціональної організації правотворчого 

процесу, при цьому суб’єкти владних повноважень наділені широким полем 

розсуду при виборі змісту та формулювань правових норм, що будуть 

закріплені у прийнятих ними актах законодавства. 

Зміст правовідносин у сфері кодифікації законодавства буде так або 

інакше реалізовуватися у ході взаємодії суб’єктів таких правовідносин 

незалежно від їх результату, що дозволяє стверджувати про відносну 

незалежність змісту правовідносин від їх кінцевого результату. 

Підсумовано, що названі характеристики змісту врегульованих нормами 

права суспільних відносин з кодифікації трудового законодавства зумовлені 

потребою у вирішенні суспільно важливих проблем та виконанні суспільно 
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важливих функцій, пов’язаних із необхідністю підвищення рівня забезпечення 

реалізації трудових прав і свобод людини і громадянина. 

У підрозділі 3.4 «Класифікація правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства» встановлено, що одним із видів правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства є правовідносини, що реалізуються 

лише через уповноважені органи державної влади, а саме через законодавчий 

орган державної влади. Характерною ознакою даного типу правовідносин є їх 

високий рівень нормативної врегульованості, який обумовлюється як статусом 

державного органу, що відіграє основну роль в такому виді кодифікаційної 

діяльності, так і ступенем юридичної сили, якою наділені нормативно-правові 

акти, що приймаються в ході аналізованого виду правовідносин. Зокрема, 

підвищений контроль на стадії прийняття кодифікованого правового акта 

трудового законодавства на рівні Верховної Ради України виправдовується тим, 

що зміст прийнятого таким чином акта трудового законодавства не лише 

безпосередньо застосовуватиметься учасниками трудових правовідносин, але і 

визначатиме у загальних рисах зміст підзаконних нормативно-правових актів, 

які не можуть йому суперечити. 

Іншим видом є правовідносини, що реалізуються лише через уповноважені 

органи державної влади, а саме через спеціально уповноважені органи 

виконавчої влади. Процедурна частина участі міністерства в процесі 

кодифікації трудового законодавства може обмежитися стадією звернення до 

відповідного органу державної влади із нормотворчою ініціативою, 

незважаючи на можливість подальшого прийняття відповідного нормативно-

правового акта у сфері трудового законодавства іншим органом державної 

влади. 

Наступним видом є правовідносини з кодифікації, що реалізуються під час 

всеукраїнського референдуму. Механізм прийняття кодифікованих правових 

актів трудового законодавства шляхом затвердження їх народом України в ході 

всенародного референдуму залишається повноцінним механізмом прийняття 

нормативно-правових актів законодавчого характеру, незважаючи на 

відсутність практики прийняття кодифікованих актів законодавства шляхом 

референдуму як загалом, так і в сфері регулювання трудових правовідносин 

зокрема. 

Правовідносини, які спрямовані на прийняття основного кодифікованого 

акта трудового законодавства характеризуються тим, що незважаючи на 

важливість здійснення заходів щодо кодифікації трудового законодавства в 

цілому, неможливо не відзначити, що не всі кодифіковані акти трудового 

законодавства, прийняття яких є можливим на тому чи іншому етапі розвитку 

трудових правовідносин, є рівноцінними з точки зору їх важливості для 

функціонування системи трудових правовідносин, стабільності правових 

положень, що у них містяться, статусу в ієрархії нормативно-правових актів, 

ролі у забезпеченні реалізації трудових прав і свобод людини і громадянина в 

Україні тощо. 
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Правовідносини, які спрямовані на прийняття додаткових кодифікованих 

актів трудового законодавства обумовлюється тим, що за наявності в системі 

трудового законодавства декількох кодифікованих правових актів, один із них 

матиме превалюючу роль над усіма іншими кодифікованими актами (зокрема, у 

зв’язку з тим, що найбільш вірогідним у такому разі видається існування 

одного законодавчого кодифікованого правового акта, а також одного або 

декількох кодифікованих актів підзаконного характеру), на окрему увагу 

заслуговує дослідження особливостей правовідносин щодо прийняття правових 

актів у сфері трудового законодавства, які відіграють другорядну роль. 

Правовідносини, спрямовані на прийняття кодифікованого акта трудового 

законодавства, характеризуються тим, що стабільність чинного основного 

кодифікованого акта трудового законодавства слід розглядати не як його 

перевагу, а як ключовий недолік, який значною мірою зумовлює незадовільний 

стан реалізації трудових прав і свобод людини на території України. У зв’язку 

із зазначеним якісна кодифікація положень трудового законодавства видається 

одним із найбільш актуальних напрямків правової роботи у державі. 

Правовідносини, спрямовані на приведення інших нормативно-правових 

актів у відповідність до норм кодифікованого акта, є ще одним видом 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. Незважаючи на 

пріоритетність заходів щодо створення основного тексту кодифікованого акта 

трудового законодавства у порівнянні з іншими процесами, що мають місце під 

час впровадження заходів, спрямованих на систематизацію та вдосконалення 

законодавства, важливо звертати достатню кількість уваги і на інші важливі 

процеси, без яких неможливе якісне завершення правовідносин із кодифікації 

трудового законодавства. Одним із таких процесів є приведення інших 

нормативно-правових актів у відповідність до положень новоствореного 

кодифікованого акта трудового законодавства. Даний процес є надзвичайно 

важливим з огляду на необхідність максимально простої та ефективної 

інтеграції нового кодифікованого акта трудового законодавства в існуючу 

систему правових актів з метою забезпечення максимально точного виконання 

нормативних положень, що містяться в такому акті трудового законодавства, а 

також уникнення неточностей та колізій у правовому регулюванні трудових 

правовідносин.  

Розділ 4 «Оптимізація кодифікації трудового законодавства України» 

складається із чотирьох підрозділів та присвячений з’ясуванню напрямів 

вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, 

оптимізації законодавчої техніки кодифікації трудового законодавства, а також 

основним тенденціям розвитку взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства. 

У підрозділі 4.1 «Оптимізація законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства України», обгрунтовано, що оптимізація правових 

конструкцій трудового законодавства в межах його кодифікації включає: 1) 

забезпечення логічної завершеності правових конструкцій припинення 

трудового договору шляхом закріплення у ньому усіх підстав, з яких може бути 
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припинений трудовий договір; 2) межі вдосконалення правових конструкцій 

повинні корелюватися із центральним місцем інституту трудового договору в 

науці трудового права, тобто всі визначення повинні враховувати мету 

трудового законодавства; 3) при побудові правових конструкцій варто 

застосовувати сучасну методологію трудового права, а саме методи 

централізованого і локального правового регулювання, єдності і диференціації 

тощо. 

Оптимізація законодавчої техніки трудового законодавства охоплює 

встановлення оптимального балансу між виробничою та захисною функціями 

трудового права за допомогою: 1) зведення до мінімуму застосування єдності 

правових норм у формулюванні їх змісту – забезпечення врахування умов 

праці, особи працівника і роботодавця, сфери реалізації трудової функції тощо; 

2) уникнення конструювання громіздких статей – формулювання і 

перенасичення змісту правових норм складними і незрозумілими для 

пересічних громадян термінами; 3) визначення мети кодифікації – встановлення 

відповідності між трудо-правовими нормами і статтями Трудового кодексу 

України для зразкового вирішення питання  щодо співвідношення структури 

галузі трудового права і структури трудового законодавства.  

Оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового законодавства за 

напрямом удосконалення мови та стилю нормотворення передбачає: 1) 

застосування офіційно-ділового стилю при здійсненні мовного викладення 

правових норм; 2) мова законодавства повинна відповідати чинним нині 

лексичним, граматичним і синтаксичним нормам з врахуванням чинних правил 

правопису; 3) дефініції у нормативно-правових актах підлягають визначенню з 

врахуванням офіційно-ділового стилю та повинні містити перелік виключно 

основних ознак певного трудо-правового процесу чи явища і бути 

розширеними – механізм реалізації полягає у встановленні глосарію при 

прийнятті кодифікованого нормативно-правового акта; 4) не повинні 

застосовуватись механічні прийоми перенесення досвіду правового 

регулювання інших галузей права в галузь трудового законодавства – 

національні терміни «працівник», «роботодавець» та інші повинні зберегтися у 

національному законодавстві і локальному правовому регулюванні. 

Поряд з подальшою кодифікацією трудового законодавства, необхідно 

розробити та вдосконалити систему заходів, що забезпечують підвищення 

ефективності правозастосування. У новому кодифікованому акті – Трудовому 

кодексі України – доцільно визначити орган, який буде перевіряти ефективність 

застосування нормативного акта і давати рекомендації щодо максимально 

ефективної реалізації відповідних законодавчих положень на практиці. 

Зазначено, що забезпечення мінімального рівня гарантій працівника і 

сприятливих умов для роботодавця – це основна мета кодифікації трудового 

законодавства. При цьому законодавча техніка є тим інструментарієм 

методології трудового права, за допомогою якого відображаються реальні 

зв’язки між змістом і формою правових норм і інститутів, а також інших 

галузей права. Нормативний матеріал може змінюватися якісно лише за умови 
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поєднання в ньому якісно однорідних, дієвих і практично реалізованих норм, 

що поєднуються у відповідні правові інститути. Кодифікація передбачає, поряд 

із об’єднанням нових якісно однорідних норм, усунення застарілих правових 

положень, що перешкоджають досягненню мети систематизації трудового 

законодавства. 

Правові орієнтири систематизації трудового законодавства ґрунтуються 

на усуненні внутрішніх структурних протиріч за допомогою інструментарію 

законодавчої техніки, що займає одне з центральних місць у методології 

трудового права і передбачає використання і створення власних юридичних 

конструкцій та презумпцій. 

Відзначено, що до особливостей узгодження змістових норм в межах 

оптимізації законодавчої техніки кодифікації трудового законодавства 

належать такі: 1) необхідно вважати законодавчу техніку інструментарієм при 

кодифікації трудового законодавства; 2) з появою нових норм, застарілі норми 

повинні усуватися шляхом внесення змін до чинних кодифікованих актів або 

прийняттям нових; 3) необхідно створити орган у межах проведення 

кодифікаційних робіт, який би визначав, чи застосовуються втілені трудо-

правові норми на практиці – кодифікаційну комісію в комітетах Верховної Ради 

України.  

Оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового законодавства є 

поступовим і складним процесом, який здійснюється в межах послідовних 

кодифікаційних процедур і на кожній з них знаходить різні шляхи свого 

прояву. Відповідно, при здійсненні оптимізації передбачається вдосконалення 

не тільки системи трудового законодавства, а й структури галузі трудового 

права в цілому, його подальшої експансії. 

Оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового законодавства 

охоплює як формальні, так і змістовні особливості процесу нормотворення і 

передбачає здійснення правового регулювання у різноманітних аспектах. При 

цьому субординаційна залежність структурних елементів трудового 

законодавства залежить не лише від формальних, а й від змістовних ознак. При 

застосуванні тих чи інших засобів законодавчої техніки потрібно мати на увазі, 

що структурно-змістовні ознаки кодифікованих актів зумовлені специфікою 

відносин, які вони регулюють, що надає таким актам підвищену юридичну 

силу. 

У підрозділі 4.2 «Основні тенденції розвитку взаємодії суб'єктів 

кодифікації трудового законодавства» визначено, що національне 

законодавство повинно орієнтуватися на забезпечення насамперед рівного 

доступу працівників та роботодавців до питань регулювання трудових та 

пов’язаних з ними відносин. При цьому, у правозастосовній діяльності має бути 

забезпечено рівність роботодавців та працівників у частині реалізації 

колективних прав останніх.  

В межах здійснення кодифікаційної діяльності для забезпечення 

належного рівня взаємодії суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

необхідно, щоб комітети Верховної Ради з питань зв’язків з громадськістю та з 
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питань праці забезпечували належний рівень поінформованості населення про 

необхідність прийняття проектів кодифікованих законодавчих актів про працю 

та їх основні положення. Взаємодія суб’єктів кодифікації повинна бути 

спрямована на посилення всебічного захисту і розширення прав сторін 

трудового договору з метою утвердження ринкових механізмів правового 

регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Важливою тенденцією розвитку взаємодії суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства є делегування розв’язання питань, що вирішуються на 

централізованому рівні, на локальний рівень. Мається на увазі розширення 

повноважень сторін трудових та пов’язаних з ними відносин у локальному 

порядку вирішувати питання, що безпосередньо стосуються юридичного 

забезпечення координації працівників і роботодавців у процесі праці. 

За умов належної взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства в Україні та на європейському рівні можливе подальше 

поглиблення євроінтеграційного курсу України, адже врахування європейських 

вимог при здійсненні національної кодифікації посилить позиції України як 

демократичної держави в європейському просторі. Творче застосування 

європейського досвіду дозволить у межах кодифікації національного 

законодавства відобразити більш високий рівень стандартів праці; створить 

стимули для економічного і правового зростання населення; дозволить 

попередити колективні звільнення і масові порушення прав працівників у сфері 

праці; сприятиме на локальному рівні нормотворчості поглибленню соціальних 

гарантій захисту трудових прав працівників. 

 Ще однією тенденцією взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства є посилення колективно-договірного регулювання у межах 

соціального діалогу, що впливає на формування нових положень проекту 

Трудового кодексу України.  

 Арґументовано, що підвищенню наукової обґрунтованості 

підготовлюваних кодифікованих актів сприятимуть наукові програми, що 

включають: всебічне дослідження розвитку трудових відносин; моделювання 

майбутнього правового акта або здійснення правового експерименту; 

подальший контроль за ефективністю застосування нового акта. Вивчення 

ефективності застосування законодавства про працю вимагає наукової 

методики. 

У підрозділі 4.3 «Напрями удосконалення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства» відмічено, що економічна криза в 

державі виокремила серед пріоритетів і прийняття нового кодифікованого акта 

у сфері регулювання права на працю – Трудового кодексу України. Однак 

протягом тривалого часу даний акт так і не був прийнятий, а внесення змін до 

ще чинного кодифікованого акта не виправило ситуації, за якої 

неврегульованими в більшій мірі залишаються питання дискримінації у сфері 

праці, нормування праці, запозиченої праці, аутстаффінгу, дистанційної праці 

тощо. За цих обставин дієвим механізмом трудового законодавства стало 
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локальне правове регулювання, що дозволяє оперативно заповнювати 

прогалини у його правовому регулюванні. 

Вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства є процесом покращення, підвищення ефективності, внесення 

змін у законодавство, що регулює трудові й пов’язані з ними відносини з метою 

підвищення ефективності правового регулювання, зміни змістових 

характеристик нормативно-правових актів у сфері праці, встановлення 

пропорційності у співвідношенні індивідуальних та колективних інтересів 

працівників, роботодавців і їх об’єднань. 

Наразі відбувається змішування концепцій трудових та пов’язаних з ними 

відносин через невизначеність у кодифікованому акті місця примусу у 

трудовому праві. Така невизначеність призводить до застосування принципів 

охоронних відносин до власне трудових і разом із цим – досягнення абсолютної 

господарської влади роботодавця над працівником. За таких обставин 

непотрібною і невизнаною стає галузь трудового права, значення якої з часом 

применшується через недієвість захисту трудових прав та інтересів 

працівників.  

Поряд з подальшою кодифікацією трудового законодавства, необхідно 

розробити та вдосконалити систему заходів, що забезпечують підвищення 

ефективності правозастосування. У нових кодифікаційних актах доцільно 

визначати орган, який буде перевіряти ефективність застосування 

нормативного акта і давати рекомендації щодо максимально повної його 

реалізації на практиці з метою недопущення змішування примусових норм із 

диспозитивними принципами регулювання трудових відносин. 

Окреслено, що сфера чинності закону не повинна співпадати із 

предметом галузі трудового права, вираженого в сукупності трудових і 

пов’язаних з ними відносин. У кодифікованому акті трудового законодавства в 

Україні повинна дзеркально відображатися структура галузі трудового права як 

«предмет регулювання Трудового кодексу», у той же час сфера чинності 

кодифікованого закону має відображати сфери господарської діяльності 

працівника і роботодавця, на які поширюється його застосування у сфері праці.  

 Одним із аспектів вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства має стати встановлення місця і кодифікація правового 

регулювання трудових процесуальних правовідносин поряд із відповідними 

матеріальними. Мова не йде про розмежування таких відносин, а стосується 

того, що кодифікація трудового законодавства не зводиться виключно до 

необхідності прийняття нового Трудового кодексу України. Кодифікація 

трудового законодавства як тривалий процес охоплює також і приведення у 

відповідність системи нормативно-правових актів і створення правових засад їх 

ієрархії та, відповідно, можливе прийняття нових кодифікованих актів у сфері 

регулювання пов’язаних з матеріальними трудовими відносинами 

процесуальних. 

Потреба прийняття Трудового процесуального кодексу випливає із 

необхідності спеціалізації судів, тобто створення трудових судів (зовнішня 
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спеціалізація) або перерозподіл справ на суддів, які займаються виключно 

трудовими спорами (внутрішня спеціалізація). При цьому даний підхід 

дозволив би встановити зв’язок між загальними положеннями щодо вирішення 

трудових спорів в цілому як Загальною частиною норм та індивідуальних і 

колективних трудових спорів – як Особливою частиною. 

Вдосконалення відносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

повинно здійснюватися не лише в межах офіційного централізованого 

нормотворення, а й у сфері неофіційної кодифікації локальних актів трудового 

права, що існують на конкретному підприємстві, в установі, організації. Крім 

цього, встановлення так званих «кодексів практики» дозволить сприяти 

якнайбільш повному дотриманню прав і обов’язків працівниками на 

підприємстві, оскільки останні будуть повністю проінформовані про їх правові 

можливості. 

У підрозділі 4.4 «Європейська інтеграція та врахування позитивного 

міжнародного досвіду щодо кодифікації трудового законодавства» 

встановлено, що необхідною є всебічна регламентація на рівні проекту 

Трудового кодексу у частині закріплення принципу заборони дискримінації у 

сфері праці наступних положень: забезпечення рівного ставлення до чоловіків і 

жінок, осіб різного релігійного віросповідання, раси, кольору шкіри, мови, віку, 

політичних переконань і світогляду, сексуальної орієнтації, інвалідності, 

майнового і соціального статусу, етнічного і територіального походження тощо. 

Система оплати праці на підприємстві повинна бути прозорою і 

відкритою, в іншому випадку роботодавець буде змушений доводити 

відсутність непрямої дискримінації, якщо більшість представників однієї статі 

отримує меншу заробітну плату. Відповідно, дані положення повинні бути 

відображені у національному законодавстві шляхом закріплення такої норми у 

проекті Трудового кодексу України: «Якщо особи різної статі, віросповідання, 

ознак раси і кольору шкіри, етнічного чи релігійного походження, інших 

дискримінаційних ознак отримають на одній і ті й же посаді, на одному і тому 

ж підприємстві, виконуючи рівну чи рівноцінну роботи, заробітну плату 

нерівного розміру, то дане питання слід трактувати як непряму 

дискримінацію». 

Правовий статус вагітних-жінок працівниць, які працюють на роботах із 

шкідливими умовами праці повинен бути покращений в Україні, адже ці 

питання регулюються наказами і актами, які уже містять застарілі положення і 

не відповідають існуючим професіям та реаліям суспільних відносин. Більше 

того, враховуючи викладені положення Директиви, вважаємо за доцільне 

передбачити норми-гарантії для вагітних жінок у національному законодавстві 

більш розширено. 

Необхідно врахувати міжнародний досвід правового регулювання у 

частині положень, що регламентують антидискримінаційну політику в 

контексті розширення переліку дискримінаційних дій та факторів. Ст. 3 

проекту Трудового кодексу України необхідно доповнити наступними 

формулюваннями дискримінаційних ознак: «підозра чи наявність вірусного 
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захворювання, непрацездатність, сімейний стан та сімейні обов’язки», а також 

дискримінаційних дій: «надання переваг працівникам залежно від певних видів 

робіт, які стосуються статі». 

Існуюча в Україні ситуація у сфері умов і охорони праці в цілому вимагає 

вироблення нових концептуальних підходів, що відповідають реаліям 

часу. Станом на сьогодні необґрунтованим є існування окремого законодавчого 

акта у сфері охорони праці, низьких штрафів за адміністративні 

правопорушення, відсутність мотивації роботодавців для створення безпечних і 

здорових умов праці, неможливість і відсутність механізмів моніторингу 

дотримання відповідного законодавства у сфері охорони праці. 

Підвищення ставок мінімальної заробітної плати перебуває у тісному 

зв’язку із отриманням доходів державою, виплатою податків тощо. Однак 

механізми підвищення мінімальної заробітної плати повинні корелюватися із 

зміною «споживчого кошика», що в нашій державі наразі не відбувається. 

Проте  міжнародні стандарти встановлення мінімальної заробітної плати 

вказують на те, що державі необхідно передбачати такий її розмір, який би 

задовольнив мінімальні потреби пересічної людини у харчуванні, одязі, 

проживанні і пересуванні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й нове 

вирішення наукової проблеми, яка полягає у розкритті теоретико-практичних 

проблем кодифікації трудового законодавства, а також розробці пропозиції 

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Кодифікація трудового законодавства – це офіційна діяльність щодо 

вдосконалення та упорядкування змісту та форми юридичних норм, які є 

предметом врегулювання трудових та тісно пов’язаних з ними суспільних 

відносин, шляхом їх систематичної обробки у зведений єдиний внутрішньо і 

зовнішньо узгоджений кодифікований акт, який має найвищу юридичну силу у 

системі трудового права серед інших законодавчих актів, окрім Основного 

Закону держави. 

Кодифікація трудового законодавства є складною формою 

систематизації, що може містити елементи правотворчості, яка полягає у 

цілеспрямованій державній діяльності, направленій на обробку та приведення 

форми та змісту неупорядкованої або частково неупорядкованої сукупності 

нормативно-правових актів з метою їх узгодження з потребами часу, уникнення 

прогалин, колізій, дефектів та розробки й прийняття єдиного, логічно 

побудованого та внутрішньо узгодженого акта, який максимально повно 

охоплюватиме суспільні відносини у сфері праці. 

2. Об’єктом кодифікації трудового законодавства є чинне трудове 

законодавство, що регулює весь комплекс суспільних відносин у сфері праці і 

соціальної політики, які існують і розвиваються на теренах нашої країни, а 
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предметом кодифікації трудового законодавства (не потрібно плутати з 

предметом інкорпорації трудового законодавства) виступають правові приписи 

нормативно-правових актів трудового законодавства, які потребують 

оброблення і вдосконалення свого змісту для їх якісно-організаційного 

оновлення. 

Декодифікація трудового законодавства негативно позначається на 

розвитку і узгодженні норм між собою. Це процес навмисної діяльності органів 

державної влади щодо прийняття і введення в дію норм, які фактично 

суперечать чинному законодавству, не враховують принципових положень і по 

новому санкціонують суспільні відносини у сфері праці. Тобто це ті дії 

державних органів, які призводять до виникнення суперечностей та колізій у 

системі трудових нормативно-правових актів. 

Особливістю рекодифікації є те, що у її процесі кодифікація фактично 

здійснюється вдруге. Головною причиною такого явища є невдала спроба 

першої кодифікації, що є неприпустимим у правовій державі, і за це 

компетентні органи, на яких покладалось проведення першої кодифікації, 

мають притягуватись до відповідальності. Однак, на відміну від негативних 

наслідків декодифікації, рекодифікація повинна оновлювати трудове 

законодавство, а отже, сприяти позитивним змінам у розвитку суспільства. 

3. Процес розвитку кодифікації трудового законодавства охоплює п’ять 

етапів: 1) І етап (кінець ХІХ століття – 1917 р.) – формується трудове право як 

окрема галузь, відбувається відхід від так званого фабричного законодавства, 

яке було сформовано наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.; 2) ІІ етап (1918-1921 рр.) - 

було прийнято перший Кодекс законів про працю 1918 року; 3) ІІІ етап (1922 р. 

– 1950-ті рр.) – характеризується, перш за все, прийняттям Кодексу законів про 

працю 1922 року; 4) ІV етап кодифікації трудового законодавства (1950-ті рр. – 

1971 р.) – сутність його полягає у процесах, які призвели до прийняття Кодексу 

законів про працю у 1971 році, який є чинним і основним на сьогоднішній день 

кодифікованим актом у галузі праці і соціальної політики незалежної України; 

5) V етап (триває з кінця ХХ століття) – прийняття великого обсягу спеціальних 

законодавчих актів, які регулюють певні інститути трудового права. 

4. Систематизація трудового законодавства характеризується таким: 1) це 

діяльність державних органів або компетентних органів; 2) основна її мета 

полягає у впорядкуванні та вдосконаленні діючого законодавства; 3) в 

результаті її проведення утворюється якісно нова правова база, що не 

переобтяжена тимчасовими нормативно-правовими актами і актами локального 

характеру, тобто містить найважливіші правові норми певної галузі і не є 

громіздкою за обсягом; 4) її результат оформлений у вигляді єдиної внутрішньо 

узгодженої системи, в якій відсутні протиріччя, дефекти і прогалини; 5) для неї 

характерний високий рівень застосування на практиці, тобто можливість 

запровадження та використання здобутків такого процесу на практиці і, якщо є 

потреба, санкціонування такого процесу компетентними органами, а також 

доступність, чіткість та зрозумілість мови систематизованого акта для 

пересічної особи. 
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Надано наступну класифікацію форм систематизації законодавства: 1) 

залежно від мети і спрямованості систематизації: а) зовнішня, що передбачає 

зміну змісту нормативно-правових актів, тобто є кодифікацією; б) внутрішня, 

яка спрямована на упорядкування форми нормативного матеріалу, тобто є 

інкорпорацією законодавства; 2) залежно від проведення змін: а) інкорпорація 

законодавства; б) кодифікація законодавства. 

5. Адміністративно-правий статус суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства – це встановлений на нормативно-правовому рівні комплекс прав 

та обов’язків суб’єктів кодифікації трудового законодавства, утворених для 

досягнення чітко визначеної мети шляхом виконання встановлених завдань, 

реалізація яких забезпечується встановленням відповідних гарантій, а також 

здійснюється із дотриманням встановленої законами форми.  

Виділено наступні ознаки суб’єктів кодифікації трудового законодавства: 

1) вони є учасниками особливого виду правовідносин – правовідносин із 

кодифікації трудового законодавства; 2) наділяються певним колом прав, а 

також обов’язків, які дають  їм змогу бути учасниками процесу кодифікації 

трудового законодавства; 3) можуть бути як обов’язковими учасниками 

процесу систематизації (наприклад, Верховна Рада України або комітети 

Верховної Ради України), так і добровільними учасниками процесу кодифікації 

трудового законодавства (наприклад, наукові установи, вищі навчальні заклади 

тощо). 

6. Систему суб’єктів кодифікації трудового законодавства класифіковано 

за наступними критеріями: 1) залежно від виду кодифікації, який здійснюється 

відповідними суб’єктами: а) коло суб’єктів, які здійснюють офіційну 

кодифікацію; б)  коло суб’єктів, які здійснюють неофіційну кодифікацію; 2) 

залежно від обсягу прав та обов’язків, якими наділені суб’єкти кодифікації 

трудового законодавства: а) суб’єкти, які наділені правом ініціації розробки 

кодифікованого нормативно-правового акта; б) суб’єкти, які здійснюють 

розробку кодифікованого нормативно-правового акта; в) суб’єкти, які 

здійснюють перевірку кодифікованого  нормативно-правового акта; г) суб’єкти, 

які здійснюють розгляд та затвердження розробленого кодифікованого 

нормативно-правового акта; ґ) суб’єкти, які наділені правом ініціації внесення 

змін до затвердженого кодифікованого нормативно-правового акта; д) суб’єкти, 

які наділені правом затверджувати зміни, які внесені до кодифікованого 

нормативно-правового акта; 3) залежно від складу учасників, які здійснюють 

кодифікацію: а) індивідуальні; б) колективні; 4) залежно від кількості функцій, 

які здійснюються в процесі кодифікації трудового законодавства: а) 

монофункціональні; б) поліфункціональні. 

7. Класифікація принципів діяльності суб'єктів кодифікації трудового 

законодавства поділяється за наступними критеріями: 1) за універсальністю дії 

принципів діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства: загальні; 

спеціальні; 2) за необхідністю застосування при здійсненні діяльності 

суб'єктами кодифікації трудового законодавства: обов'язкові; факультативні; 3) 

за значенням принципів, на яких базується діяльність суб’єктів кодифікації 
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трудового законодавства: основні; допоміжні; 4) за призначенням принципів 

діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства: загальносоціальні; 

спеціально соціальні; 5) за способом закріплення принципів діяльності суб'єктів 

кодифікації трудового законодавства: безпосередні; опосередковані. 

8. Завдання суб’єктів кодифікації трудового законодавства класифіковано 

за такими критеріями: 1) залежно від етапів проведення робіт з кодифікації 

трудового законодавства: а) завдання, які виконуються з метою початку 

процесу систематизації трудового законодавства; б) завдання, які виконуються 

в процесі розробки кодифікованого нормативно-правового акта; в) завдання, які 

виконуються в процесі перевірки кодифікованого нормативно-правового акта, 

його поглибленого аналізу; г) завдання, які виконуються у процесі розгляду 

кодифікованого нормативно-правового акта; ґ) завдання, які виконуються в 

процесі прийняття кодифікованого нормативно-правового акта трудового 

законодавства; д) завдання, які виконуються в процесі редагування 

кодифікованого нормативно-правового акта; 2) залежно від обов’язковості 

виконання завдань суб’єктами кодифікації трудового законодавства: а) 

обов’язкові; б) факультативні; 3) залежно від значення завдання на шляху 

досягнення мети – створення кодифікованого нормативно-правового акта: а) 

головні (першочергові); б) другорядні. 

Поділ функцій кодифікації трудового законодавства здійснено за такими 

критеріями: 1) залежно від напрямів діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства: а) законопроектні; б) організаційні; в) контрольні; 2) залежно 

від правового статусу суб’єктів кодифікації трудового законодавства: а) 

загальні; б) спеціальні; 3) залежно від етапів проведення робіт з кодифікації 

трудового законодавства: а) функції, які виконуються на початку процесу 

систематизації трудового законодавства; б) функції, які виконуються у процесі 

розробки кодифікованого нормативно-правового акта; в) функції, які 

виконуються у процесі перевірки кодифікованого нормативно-правового акта, 

його поглибленого аналізу; г) функції, які виконуються у процесі розгляду 

кодифікованого нормативно-правового акта; ґ) функції, які виконуються у 

процесі прийняття кодифікованого нормативно-правового акта трудового 

законодавства; д) функції, які виконуються у процесі редагування 

кодифікованого нормативно-правового акта. 

 9.  До переліку ознак правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства відносяться наступні: 1) нормативна врегульованість відносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства; 2) фактичне залучення не лише 

офіційних суб’єктів кодифікації, а й основних суб’єктів трудового права; 3) 

неінтегрованість у структуру трудових правовідносин; 4) придатність для 

усунення існуючих недоліків та для створення запобіжних механізмів у системі 

трудового законодавства; 5) відносна гнучкість меж між підзаконною та 

законодавчою кодифікацією норм трудового законодавства; 6) спрямованість 

на покращення стану реалізації трудових прав людини і громадянина.  
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 10. До особливостей підстав виникнення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства відносяться такі: альтернативність; 

множинність; взаємозалежність. 

Особливостями підстав зміни правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства є наступні: взаємообумовленість; різноспрямованість; 

факультативність (щодо деяких підстав зміни правовідносин). 

Особливостями підстав припинення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства є такі: тимчасовість (щодо окремих юридичних 

фактів); альтернативність; множинність.  

11. Зміст правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

характеризується наступним: вираження змісту через правовий статус суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства; орієнтованість змісту на забезпечення 

трудових прав і свобод людини; наділення повноваженнями структурних 

одиниць суб’єктів кодифікації; реалізація змісту правовідносин незалежно від 

їх кінцевого результату; динамічність змісту правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства.  

12. Види правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

класифіковано за такими критеріями:  

за ознакою природи суб’єкта, що приймає кодифікований акт трудового 

законодавства, поділяти їх на відносини, які: 1) реалізуються лише через 

уповноважені органи державної влади: а) через законодавчий орган державної 

влади; б) через спеціально уповноважені виконавчі органи державної влади; 2) 

реалізуються під час всеукраїнського референдуму за участі органів державної 

влади;  

за об’єктом правовідносини у сфері кодифікації, що спрямовані на 

прийняття: 1) основного кодифікованого акта трудового законодавства; 2) 

додаткових кодифікованих актів; 

за своєю спрямованістю правовідносини, що мають місце в процесі 

кодифікації трудового законодавства, пропонується поділяти на такі, що: 1) 

стосуються кодифікованого акта трудового законодавства; 2) спрямовані на 

приведення інших нормативно-правових актів у відповідність до норм 

кодифікованого акта. 

 13. Оптимізація законодавчої техніки у сфері кодифікації законодавства – 

це покращення, встановлення найбільш прийнятних засобів, правил, методів, 

принципів і характеристик у сфері кодифікації як систематизації правового 

матеріалу із зміною форми та змісту нормативного матеріалу з метою 

досягнення мети правового регулювання, що будується на принципах такого 

регулювання в певних межах, з урахуванням комплексного пошуку реальних та 

ефективних правових рішень. 

14. Тенденціями взаємодії суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

є такі: 1) залучення представників громадськості, а саме працівників, 

роботодавців та їх об’єднань до процесу прийняття нового Трудового кодексу 

України; 2) підвищення авторитетності кодифікації в частині розширення 

трудових прав працівників; 3) делегування розв’язання питань, що 
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вирішуються на централізованому рівні, на локальний рівень шляхом створення 

кодексів практики; 4) узгодження взаємодії суб’єктів офіційної кодифікації 

трудового законодавства в Україні та Ради Європи, Європейської комісії як 

інституції Європейського Союзу, на яку покладаються функції виконавчого 

органу; 5) посилення колективно-договірного регулювання в межах соціального 

діалогу, що впливає на формування нових положень проекту Трудового 

кодексу України; 6) спільна спрямованість на узгодження норм галузі 

трудового права та норм трудового законодавства; 7) необхідність створення 

єдиного кодифікаційного органу в Україні – Вищої кодифікаційної комісії. 

 15. До аспектів вдосконалення відносин щодо кодифікації українського 

законодавства про працю віднесено такі: 1) розмежування на рівні нового 

Трудового кодексу України трудових та пов’язаних з ними відносин шляхом 

встановлення відповідних розділів; 2) розмежування на рівні нового Трудового 

кодексу України сфери чинності закону та предмету трудового права в цілому; 

3) ускладнення способу внесення змін до перспективного Трудового кодексу 

України; 4) встановлення місця в межах кодифікації правового регулювання 

трудових процесуальних правовідносин поряд із відповідними матеріальними; 

5) забезпечення кодифікації з врахуванням децентралізованих відносин 

працівника і роботодавця із забезпечення локального регулювання трудових та 

пов’язаних з ними відносин – надання ширших повноважень роботодавцям і 

працівникам як суб’єктам неофіційної кодифікації; 6) встановлення принципів 

такої кодифікації у поєднанні з врахуванням виробничих відносин на 

підприємстві, установі та організації.  

16. Європейська інтеграція щодо кодифікації трудового законодавства 

охоплює: 1) інформаційну взаємодію працівників і роботодавців здійснюється 

за ініціативи роботодавця; 2) створення загальних стандартів і підтримку 

рівноправ’я у сфері зайнятості і праці потребує розширення положень щодо 

протидії дискримінації; 3) всебічну регламентацію на рівні проекту Трудового 

кодексу в частині закріплення принципу заборони дискримінації у сфері праці 

наступних положень: забезпечення рівного ставлення до чоловіків і жінок, осіб 

різного релігійного віросповідання, раси, кольору шкіри, мови, віку, політичних 

переконань і світогляду, сексуальної орієнтації, інвалідності, майнового і 

соціального статусу, етнічного і територіального походження тощо; 4) систему 

оплати праці на підприємстві, яка повинна бути прозорою і відкритою, в 

іншому випадку роботодавець може бути змушений доводити відсутність 

непрямої дискримінації; 5) підвищення на рівні національного законодавства 

вимог щодо безпеки праці вагітних жінок і їх роботу з важкими умовами праці; 

6) обов’язкове створення професійних спілок або обрання профспілкових 

представників на будь-якому підприємстві за критерієм чисельності 

працівників. 
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науковій роботі проаналізовано сутність кодифікації трудового законодавства, 

здійснено характеристику методології дослідження кодифікації трудового 

законодавства, визначено етапи становлення та розвитку кодифікації трудового 

законодавства, встановлено порівняльно-правовий аналіз кодифікації трудового 

законодавства з іншими формами його систематизації.  

З'ясовано адміністративно-правовий статус суб'єктів кодифікації 

трудового законодавства. Виокремлено систему суб'єктів кодифікації трудового 

законодавства, принципи діяльності, функції та завдання таких суб'єктів. 

Приділено увагу специфіці правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства. Досліджено підстави виникнення, змін і припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, а також 

охарактеризовано об'єкт, зміст і класифікацю таких правовідносин. 

Сформульовано пропозиції оптимізації законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства України та напрями удосконалення правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства. Названо основні тенденції розвитку 

взаємодії суб'єктів кодифікації трудового законодавства. Надано перелік 

напрямів запозичення в Україну позитивного зарубіжного досвіду щодо 

кодифікації трудового законодавства. 

Ключові слова: кодифікація трудового законодавства, трудове 

законодавство, праця, працівник, трудові права, роботодавець, законодавча 

техніка, суб’єкти кодифікації, правовідносини у сфері кодифікації. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Любчик А. А. Проблемы кодификации трудового законодательства 

Украины. – На правах рукопису. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. –

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию актуальных 

теоретических и практических проблем кодификации трудового 

законодательства. В научной работе проанализировано сущность кодификации 

трудового законодательства, осуществлено характеристику методологии 

исследования кодификации трудового законодательства, определены этапы 

становления и развития кодификации трудового законодательства, установлено 

сравнительно-правовой анализ кодификации трудового законодательства с 

другими формами его систематизации. 

Обосновано, что кодификация трудового законодательства - это 

официальная деятельность по совершенствованию и упорядочению содержания 

и формы юридических норм, которые являются предметом урегулирования 

трудовых и тесно связанных с ними общественных отношений, путем их 

систематической обработки в сводный единый внутренне и внешне 

согласованный кодифицированный акт, имеющий высшую юридическую силу 

в системе трудового права среди других законодательных актов, кроме 

Основного Закона государства. 

Установлено, что под субъектом кодификации трудового 

законодательства необходимо понимать участников правоотношений с 

кодификации трудового законодательства, как отдельных индивидов, так и 

коллективных субъектов или групп лиц, которые наделены объемом 

определенных прав, а также кругом соответствующих обязанностей, которые 

дают им возможность участвовать в процессе осуществления кодификации 

трудового законодательства как в обязательном, установленном 

соответствующими нормативно-правовыми актами, порядка, так и в 

добровольном. 

Выяснено административно-правовой статус субъектов кодификации 

трудового законодательства. Выделено систему субъектов кодификации 

трудового законодательства, принципы деятельности, функции и задачи таких 

субъектов. Уделено внимание специфике правоотношений в сфере 

кодификации трудового законодательства. Исследованы основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере 

кодификации трудового законодательства, а также охарактеризовано объект, 

содержание и классификаций таких правоотношений. 
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Аргументированно, что  европейская интеграция по кодификации 

трудового законодательства охватывает: 1) информационное взаимодействие 

работников и работодателей осуществляется по инициативе работодателя; 2) 

создание общих стандартов и поддержку равноправия в сфере занятости и 

труда требует расширения положений о противодействии дискриминации; 3) 

всестороннюю регламентацию на уровне проекта Трудового кодекса в части 

закрепления принципа запрета дискриминации в сфере труда следующих 

положений: обеспечение равного отношения к мужчинам и женщинам, лиц 

разного религиозного вероисповедания, расы, цвета кожи, языка, возраста, 

политических убеждений и мировоззрения, сексуальной ориентации, 

инвалидности, имущественного и социального статуса, этнического и 

территориального происхождения и тому подобное; 4) систему оплаты труда на 

предприятии, которая должна быть прозрачной и открытой, в противном случае 

работодатель может быть вынужден доказывать отсутствие косвенной 

дискриминации; 5) повышение на уровне национального законодательства 

требований безопасности труда беременных женщин и их работу с тяжелыми 

условиями труда; 6) обязательное создание профессиональных союзов или 

избрания профсоюзных представителей на любом предприятии по критерию 

численности работников. 

Сформулированы предложения оптимизации законодательной техники 

кодификации трудового законодательства Украины и направления 

совершенствования правоотношений в сфере кодификации трудового 

законодательства. Названы основные тенденции развития взаимодействия 

субъектов кодификации трудового законодательства. Дан перечень 

направлений заимствования в Украине позитивного зарубежного опыта по 

кодификации трудового законодательства. 

Ключевые слова: кодификация трудового законодательства, трудовое 

законодательство, труд, работник, трудовые права, работодатель, 

законодательная техника, субъекты кодификации, правоотношения в сфере 

кодификации. 

 

ANNOTATION 

 

 Lyubchik A. A. Problems of codification of labor legislation of Ukraine. 

– The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex research of actual theoretical and 

practical problems of codification of labor legislation. In the scientific work the 

essence of the codification of labor legislation is analyzed, the description of the 

methodology of the study of the codification of labor legislation, the stages of 
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formation and development of the codification of labor legislation, the comparative 

legal analysis of the codification of labor legislation with other forms of its 

systematization is determined. 

The administrative-legal status of subjects of codification of labor legislation is 

revealed. The system of subjects of codification of labor legislation, principles of 

activity, functions and tasks of such subjects is singled out. Attention is paid to the 

specificity of legal relations in the field of codification of labor legislation. The basis 

of the emergence, change and termination of legal relations in the field of 

codification of labor legislation is investigated, as well as the object, content and 

classification of such legal relations are described. 

The proposals of optimization of legislative technique of codification of labor 

legislation of Ukraine and directions of improvement of legal relations in the field of 

codification of labor legislation are formulated. The main tendencies of development 

of interaction of subjects of codification of labor legislation are named. The list of 

directions of borrowing in Ukraine of positive foreign experience concerning 

codification of labor legislation is given. 

Key words: codification of labor legislation, labor legislation, labor, worker, 

labor rights, employer, legislative technique, subjects of codification, legal relations 

in the field of codification. 
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