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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Соціальний розвиток та захист соціальних прав 
населення є одними із пріоритетних напрямків розвитку Української держави. 
Тому має бути створеним і належне законодавче забезпечення, яке б дозволяло 
реалізовувати державну політику якнайкращим чином. У свою чергу, 
правовий вплив на суспільні відносини, пов’язаний із соціальним розвитком та 
захистом, здійснюється через створення та функціонування системи трудового 
права. Одним із найбільш важливих елементів, що забезпечують 
функціонування усієї системи трудового права, є строки. Тож їх правове 
регулювання повинно бути ефективним та узгоджуватись із інтересами 
кожного інституту. Визначення строків є гарантією захисту інтересів як 
працівників, так і роботодавців. Разом з тим, строки виконують і додаткові 
функції, спрямовані на посилення соціальної взаємодії між суб’єктами 
трудового права. На сьогодні існує велика кількість видів строків у трудовому 
праві, кожен з яких потребує належного правового регулювання. Дослідження 
сучасного стану правового регулювання строків у трудовому праві дозволить 
виділити найбільш ефективні методи й засоби, а також віднайти найбільш 
ефективні способи встановлення процесу та послідовності певної трудової 
діяльності. 

Поза межами часу не можна уявити ні людину, ні будь-яку її діяльність 
чи діяльність держави й суб’єктів господарювання. Це безпосередньо 
пов’язано із виникненням, припиненням та існуванням правовідносин у будь-
якій галузі права, в тому числі трудових відносин. Дослідження на науковому 
рівні та застосування в практичному аспекті строків є досить поширеним 
явищем, яке знайшло своє відображення фактично в кожному правовому 
інституті. Це пов’язано насамперед з рядом обставин, які складаються в житті 
людини. З обчислення строків починається будь-яка юридична дія чи подія, 
настають певні соціально-юридичні факти, з якими пов’язують виникнення 
окремих правовідносин. А тому у будь-якій галузі права використовують 
строки, які можуть зумовлювати виникнення, зміну чи припинення окремих 
правовідносин. Правильне та своєчасне обчислення строків є важливим 
елементом реалізації особою своїх права та обов’язків, а органами державної 
влади – своїх повноважень, які визначені у спеціальному законодавстві. В 
даному аспекті початок перебігу строку, його закінчення, своєчасний порядок 
обчислення мають важливе значення, яке встановлюється в приписах норм 
права. Це пов’язано з тим, що у випадку пропуску строку чи неправильного 
його обчислення особа може бути обмежена у реалізації своїх прав, а за 
порушення строків може наставати певний вид юридичної відповідальності.  

Феномен часу завжди був і залишається досить дискусійним питанням 
серед науковців не лише юридичної науки, а й інших суспільних наук. Варто 
зауважити, що навіть якщо нормами права не передбачений певний строк, у 
суспільстві час нерозривно пов’язаний із багатьма явищами, які оточують 
індивіда. В кожній галузі права передбачено різні темпоральні параметри, 
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серед яких заслуговує на значну увагу й строк як певний проміжок, відрізок  
часу, протягом якого відбуваються різні значущі події, явища. Час та строк 
можна вважати тотожними поняттями, зважаючи на наступне. Час є формою 
існування матерії, який безперервно триває і плине. Час відображає 
послідовність всіх матеріальних систем та всіх процесів, що відбуваються у 
світі. Оскільки час врегулювати неможливо, юридична наука використовує 
таку категорію, як строк. 

Дослідження строків у трудовому праві є важливим елементом 
функціонування будь-яких правовідносин, у тому числі трудових. Метою 
даного дослідження виступає аналіз вітчизняної доктрини щодо визначення 
поняття «строки у трудовому праві», сутності такого поняття, характеристики, 
класифікації ознак, які притаманні строкам у трудовому праві. Ці дослідження 
дозволять встановити складові, які включає в себе дане поняття, а також його 
зміст. Проаналізувавши вітчизняну наукову літературу, можна дійти висновку, 
що строки в трудовому праві досліджувались рядом вчених, однак одностайної 
позиції не існує, що вказує на проблему стосовно такого складного 
юридичного питання. Саме це й обумовлює актуальність даного дослідження.  

До тематики правового регулювання строків у трудовому праві у тій чи 
іншій мірі зверталися у своїх працях такі науковці: В.М. Андріїв, В.А. Багрій, 
В.В. Безусий, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, 
С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, 
О.А. Губська, М.М. Грекова, В.П. Грибанов, С.С. Гринкевич, Ю.М. Гришина, 
М.В. Данилова, П.І. Жигалкін, В.О. Журавель, Т.А. Занфірова,Ю.Ю. Івчук, 
М.І. Іншин, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, 
О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 
В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, С.О. Сільченко, О.В. Тищенко, 
І.Г. Хоружа, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 
О.М. Ярошенко та інші. Проте у науковій літературі мало уваги приділено 
саме сутності та класифікації ознак строків у трудовому праві. Це все свідчить 
про актуальність дослідження даної тематики та зумовлює необхідність 
розкриття нових термінів і понять, що матимуть вагоме значення для практики 
та доктрини трудового права. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 
темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 
стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 
в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 
академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 
2016 року. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
з’ясування проблем сучасного стану правового регулювання строків у 
трудовому праві України та розробка на основі цього  цілісних й 
взаємоузгоджених напрямів теоретико-практичних пропозицій та 
рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання вказаної сфери. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед 
виконати наступні завдання: 

 надати наукову інтерпретацію та сформулювати ознаки строків у 
трудовому праві; 

 з’ясувати позитивні та негативні аспекти сучасного стану правового 
регулювання строків у трудовому праві;  

 визначити особливості механізму правового забезпечення строків у 
трудовому праві; 

 охарактеризувати спільні та відмінні риси строків у трудовому праві і 
суміжних категорій; 

 розробити класифікацію строків у трудовому праві; 
 виокремити проблеми правового регулювання строків у трудовому 

праві і визначити шляхи їх вирішення; 
 деталізувати специфіку позитивного зарубіжного досвіду строків у 

трудовому праві та надати конкретні пропозиції щодо шляхів його 
запозичення у національне трудове законодавство. 

Об’єктом дослідження є норми трудового законодавства, які регулюють 
строки та суміжні терміни. 

Предметом дослідження є правове регулювання строків у трудовому 
праві України. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 
дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 
спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ та 
процесів, які мають місце в суспільстві. За допомогою історичного методу 
проаналізовано історичний розвиток регулювання строків у трудовому праві 
за незалежної України і виявлено його позитивні та негативні риси (підрозділ 
1.1.). Формально-логічний метод використовувався при дослідженні 
основних понять у роботі (підрозділи 1.2–2.2), виокремленні ознак строків у 
трудовому праві, особливостей дотримання строків за трудовим 
законодавством (підрозділ 2.1). Системно-структурний метод надав змогу 
класифікувати систему строків у трудовому праві (підрозділ 2.2). 
Порівняльно-правовий метод застосовувався при дослідженні міжнародного 
досвіду правового регулювання, його співставленні із національним 
законодавством (підрозділи 1.2, 3.2). За допомогою методу моделювання 
виокремлено перспективні напрямки вдосконалення вітчизняного 
законодавства щодо регулювання строків (підрозділ 3.1). Застосування 
діалектичного та структурно-логічного методу дало змогу дослідити 
особливості механізму правового забезпечення строків у трудовому праві 
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(підрозділи 2.1–2.2), існуючі проблеми та недоліки цього юридичного 
механізму (підрозділ 3.1). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 
результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з 
використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 
науки трудового права дослідити специфіку правового регулювання строків у 
трудовому праві України. За результатами дисертаційного дослідження 
сформульовано авторські основні положення, які виносяться на захист і 
містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

уперше:  
 сформульовано доктринальне тлумачення поняття «строк у 

трудовому праві», під яким слід розуміти юридичний факт та юридичну 
модель часу, встановлені нормами трудового законодавства, локальними 
актами, договорами та угодами, які окреслюють певний період у часі, із 
настанням якого суб’єкти трудового права можуть реалізувати права і  
вчиняти дії, та виступають засобом правового регулювання трудових відносин 
і є мірою дисциплінованої поведінки для суспільства; 

 узагальнено класифікацію строків у трудовому праві за різними 
критеріями, а саме: 1) за юридичною силою та відповідним нормативним 
закріпленням: а) нормативно встановлені строки; б) договірні строки; 
в) локальні строки; г) правозастосовні строки; 2) за ступенем самостійності 
учасників правовідносин: а) імперативні строки; б) диспозитивні строки; 
в) імперативно-диспозитивні строки; 3) за ступенем визначеності строку: 
а) абсолютно визначені строки; б) відносно визначені строки; в) абстрактні 
строки; 4) за тривалістю строків: а) загальні строки; б) спеціальні строки; 5) за 
цільовим призначенням: а) строки, що породжують трудові права і обов’язки; 
б) строки здійснення трудових прав та виконання трудових обов’язків; 
в) строки захисту трудових прав; 6) за способом відліку: а) астрономічні 
строки; б) дуалістично обмежені строки; в) строково відсильні строки; 
г) календарно відсильні строки; ґ) фактологічно відсильні строки;  

 виокремлено перелік наступних тенденцій правового регулювання 
строків у трудовому праві: 1) зменшення тривалості робочого часу; 
2) збалансування централізованого та локального правового впливу на строки 
у трудовому праві; 3) диференціація строків у трудовому праві за суб’єктами 
та видами діяльності; 

 здійснено порівняльно-правовий аналіз категорій «строк» у 
трудовому праві та «вчасно» у трудовому законодавстві. До спільних рис 
належать такі: 1) і «строк», і «вчасно» позначають проміжок часу, який має 
закінчення. У випадку із поняттям «строк»  це закінчення строку, а із 
поняттям «вчасно»  тоді, коли це необхідно; 2) і «строк», і «вчасно» 
встановлюють  порядок поведінки індивідів, а також покликані 
дисциплінувати їх; 3) «вчасно» не можна позначити часовим рамками, «строк» 
 можна; 4) вони обов’язково мають бути нормативно закріплені в актах 
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законодавства, в тому числі й локальних, та договорах. Відмінними рисами є: 
1) «строк» окреслюється чіткими часовими рамками, а щодо «вчасно» будь-які 
рамки відсутні, окрім вказівки на його закінчення; 2) «строк» є конкретним 
явищем, а «вчасно»  абстрактним;  

удосконалено:  
– характеристику сутності строків у трудовому праві, яка проявляється у 

сукупності наступних особливостей: 1) строк є гарантією дотримання трудової 
дисципліни; 2) строк виступає механізмом захисту прав працівників та 
роботодавця; 3) строк може мати попереджувальний, захисний та 
дисциплінарний характер; 4) строк встановлює граничні хронологічні межі у 
відносинах між суб’єктами права; 

– зміст негативних аспектів міжнародного законодавства, яке 
врегульовує строки в трудовому праві, а саме: 1) повільність впровадження; 
2) відсутність інструментів застосування індивідуальної юридичної 
відповідальності; 3) рекомендаційний характер; 4) безконтрольність; 

 аналіз негативних аспектів національного законодавства, яке 
врегульовує строки в трудовому праві, якими є такі: 1) недосконалість 
юридичної техніки; 2) застарілість; 3) надмірна імперативність; 
4) безцільність; 

 обґрунтування стосовно необхідності вирішення ряду проблем 
правового регулювання строків у трудовому праві, основними з яких є 
наступні: архаїчність; невпорядкованість; відсутність процесуальних 
елементів; 

дістали подальшого розвитку:  
 твердження про те, що договірними строками у трудовому праві є ті 

строки, які встановлюються у трудових договорах. Відповідна група строків 
пов’язується із групою нормативних джерел, які укладаються між 
роботодавцем та працівником та носять більш індивідуальний характер. 
Положення договорів, що передбачають строки, мають диспозитивний 
характер і можуть встановлюватись за взаємною згодою сторін; 

 положення про необхідність створення спеціалізованих органів на 
основі досвіду Німеччини. З цією метою запропоновано доповнити 
національне законодавство постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про Департамент з питань вдосконалення 
правового регулювання трудових відносин», де в статті щодо завдань 
визначити, що одними із них є «прийняття та розгляд звернень від 
громадян України, які перебувають у трудових відносинах, щодо 
встановлення, зміни чи скасування певного строку у трудовому праві, 
направлення пропозицій на основі звернень до відповідних суб’єктів 
встановлення строків, розробка пропозицій щодо вдосконалення трудового 
законодавства з питань строків»; 

 аргументація стосовно доцільності обов’язкового визначення правил 
встановлення строків на локальному рівні, що повинні бути закріплені у 
ст. 142 Кодексу законів про працю у наступній редакції: «1. При встановленні 
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на локальному рівні строків роботодавець зобов’язаний використовувати 
визначені законодавчо принципи строків та діяти в межах досягнення мети 
строків. 2. Встановлення строків обов’язково повинно мати письмову форму та 
враховувати практику здійснення врегульованої ними дії. 3. Для перевірки та 
затвердження визначених строків центральними органами виконавчої влади 
обов’язково додаються пояснення, що містять наступні положення: 
статистичні дані щодо тривалості здійснення трудових відносин, для яких 
встановлюється строк; обґрунтування обраних строків. 4. Зауваження, 
отримані від центральних органів виконавчої влади, виконуються протягом 
тижня з моменту отримання»; 

 характеристика особливостей правового регулювання строків у 
трудовому праві за законодавством Великобританії, якими є такі: 1) рівність; 
2) зв’язок із соціальними правами; 3) поліфункціональність; 

 пропозиції щодо подальших шляхів вдосконалення правового 
регулювання строків у трудовому праві.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 
тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 
можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 
наукових досліджень теоретичних та практичних проблем строків у трудовому 
праві України; 

у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень 
чинного Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового 
кодексу України; 

у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 
вдосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 
строків у трудовому праві України; 

у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, зроблені 
в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та 
диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право», 
«Конституційне право» у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці 
лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, 
слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм та планів, 
підручників, навчальної й прикладної літератури.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 
права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 
особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 
Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 
на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-
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практичних конференціях: «Реформування національного та міжнародного 
права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року); 
«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 
січня 2017 року); «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 
людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 14 червня 
2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а також 
у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, що логічно 
поєднані у шість підрозділів, висновків і списку використаних джерел, 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок. Список 
використаних джерел складається із 187 найменувань і займає 22 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади наукової роботи. 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 «Теоретико-правові засади строків у трудовому праві 
України» складається з двох підрозділів та присвячений визначенню правової 
природи строків у трудовому праві, з’ясуванню значення даного правового 
явища, а також специфіки сучасного стану правового регулювання строків за 
трудовим законодавством. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, сутність і ознаки строків у трудовому праві 
України» в контексті аналізу строків у трудовому праві як явища під трудовим 
правом слід розуміти самостійну, відокремлену галузь права, яка має складну, 
розгалужену та кодифіковану систему правових норм, встановлених та 
санкціонованих державою, що поєднуються у правові інститути, які 
регулюють трудові відносини, а також відносини організації праці та інші 
тісно пов’язані суспільні відносини.  

Встановлено, що сутність строку у трудовому праві полягає у тому, що 
він являє собою певні граничні проміжки часу, які можуть мати 
попереджувальний, захисний та дисциплінарний характер й визначають моделі 
поведінки суб’єктів трудових відносин, за яких відбувається захист інтересів 
працівників та роботодавців, гарантується своєчасна виплата заробітної плати, 
дотримання трудової дисципліни. 

Вказано, що процесуальний строк має важливе значення в рамках 
трудового права, адже виступає одним із основних механізмів реалізації права 
на захист, а також надає особі можливість щодо вчинення однієї або кількох 
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процесуальних дій, котрі призводять у подальшому до настання та виникнення 
певних юридичних наслідків. 

Визначено, що сутність строку у контексті дисциплінарного стягнення 
проявляється у своєчасному реагуванні роботодавця на вчинення проступку. З 
одного боку, роботодавцям надається можливість притягнути винну особу до 
відповідальності, з іншого – встановлені строки сприяють адекватному 
реагуванню роботодавця на вчинені проступки. У даному аспекті проявляється 
дисциплінарний характер строку, який встановлює часові рамки, протягом 
яких уповноважена особа може притягнути правопорушника до 
відповідальності. 

Доведено, що: 1) порушення строків призводить до порушення прав 
працівників; 2) при порушенні строків у трудовому праві не завжди настає 
відповідальність; 3) строки встановлюють максимально допустимі межі 
трудових відносин; 4) дотримання строків має обов’язковий характер. 

Охарактеризовано наступні аспекти строків у трудовому праві: 1) строк є 
юридичним фактом, з настанням якого виникають певні юридичні наслідки; 
2) протягом строку особа може реалізувати своє право чи вчинити дію; 
3) трудове право є суміжною галуззю права із цивільним правом, тому при 
визначенні строків у правовідносинах, які становлять предмет трудового 
права, можуть застосовуватися цивільно-правові норми; 4) строки у трудовому 
праві можуть визначатися не лише законодавчими актами, а й локальними 
актами, договорами, угодами; 5) строки досить часто виступають засобом 
регулювання трудових відносин, а також мірою дисциплінарного виховання; 
6) зі спливом строку пов’язується певна дія чи подія, яка має юридичне 
значення для учасників трудових правовідносин.  

Нормативність є одним із способів правового регулювання, який 
закріплений у нормах права і передбачає межі поведінки особи, що виражена 
часовими рамками. Варто вказати, що правове регулювання – це не лише 
регулювання, яке здійснюється за допомогою права, а й включає в себе інші 
способи, зокрема правові засоби, що мають безпосередній юридичний вплив 
на суспільні відносини. Іншими словами, це не лише формально визначені 
правила поведінки, а й інші дієві засоби, які регулюють суспільні відносини, 
що можуть проявлятися та відображатися в нормах права, а отже, містять 
нормативний зміст. Загалом, строки за своєю юридичною природою 
характеризуються суттєвим впливом на суспільство та окремого індивіда. Крім 
цього, вони закріплюються в нормах права, а отже, мають зовнішнє 
нормативне вираження. 

У підрозділі 1.2 «Особливості сучасного стану правового регулювання 
строків у трудовому праві України» відзначено, що юридична 
відповідальність та строки у трудовому праві мають спільну мету щодо 
упорядкування трудових відносин. Проте міжнародне законодавство не має 
жодних інструментів для реалізації індивідуальної відповідальності особи за 
порушення норм. Якщо у випадку імплементації міжнародних норм у 
національне законодавство відповідальність за порушення строків може 



9 

наступати автоматично,  то на міждержавному рівні цей процес є важким та 
тривалим. 

Міжнародне правове регулювання строків у трудовому праві 
безпосередньо пов’язане із головними інститутами трудового права. Воно 
визначає основні методи встановлення строків, принципи їх встановлення та 
вказує на приклади забезпечення їх дотримання. Поряд з цим, найсуттєвішим 
недоліком міжнародного регулювання є відсутність санкцій, а отже, 
національне законодавство повинно само визначати їх, виходячи із принципів 
співмірності та відшкодування.  

Національне законодавство детально регулює встановлення та 
обчислення строків. Така ситуація пов’язана із більш чітким баченням та 
розумінням процесів, що проходять у суспільстві. Крім того, існуюча 
деталізованість  пояснюється великою кількістю нормативно-правових актів, 
що визначають строки для процесів із організації, функціонування трудових 
відносин, щодо виплати винагород та гарантійних й компенсаційних виплат, 
притягнення до дисциплінарної та інших видів відповідальності тощо. Трудові 
відносини є багатогранними, а для кожного виду необхідні власні строки, які б 
враховували їх особливості.  

Особливі трудові строки щодо тривалості робочого дня, відпустки, 
строків розгляду скарг передбачені для жінок та дітей, а також осіб із 
інвалідністю. У даному випадку строки використовуються, як ще один спосіб 
забезпечення рівності прав та заборони дискримінації. Крім того, через 
законодавче встановлення строків забезпечується можливість реалізації 
власних трудових прав й інтересів самих осіб та відбувається процес їх 
соціалізації. 

Констатовано, що Кодекс законів про працю, прийнятий ще 1971 року, 
незважаючи на значні зміни, внесені до нього в напрямі демократизації й 
євроінтеграції, і досі використовує як основу владні відносини, а не договірні, 
що проявляється й у строках. Також застарілість законодавства розкривається 
у значному масиві нормативних та нормативно-правових актів, що уже давно 
не використовуються через неактуальність суспільних відносин. Разом з тим, 
нові види трудової діяльності, які потребують процесуального впорядкування, 
визначення оптимальних строків й термінів, взагалі ніяким чином не 
регулюються. 

Розділ 2 «Види строків у трудовому праві» складається з двох 
підрозділів та присвячений аналізу спільних і відмінних рис строків у 
трудовому праві та суміжних категорій, а також деталізації змісту класифікації 
строків у трудовому праві. 

У підрозділі 2.1 «Порівняльно-правовий аналіз строків у трудовому 
праві та суміжних категорій» акцентовано увагу на тому, що спільними 
рисами категорії «строк» у трудовому праві» та категорії «безстроковий» є: 
1) різновиди строків; 2) здатність особи на правореалізацію в межах таких 
категорій, тобто на вчинення дій та реалізацію прав, що визначені нормами 
трудового права, а також договорами. До відмінних рис віднесено наступні: 
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1) часова визначеність (строки у трудовому праві чітко визначені часовими 
рамками, безстроковість не має часових рамок); 2) різний порядок 
обрахунку.  

Доведено, що поняття «термін у трудовому праві» – це елемент, який 
визначає певний момент у часі, що вказує на конкретну подію чи дію, яка має 
відбутися чи відбулась, та визначає граничні межі строків, момент зміни, 
припинення чи виникнення трудових правовідносин. 

Спільні риси категорій «строк» та «термін» у трудовому праві: 1) обидва 
поняття позначають період у часі; 2) за допомогою термінів можуть бути 
встановлені строки. Відмінні риси: 1) термін, на відміну від строку, є 
моментом у часі, пов’язаним із настанням певної дії чи події, а строк, у свою 
чергу, є вираженим хвилинами, годинами, днями, місяцями, роками тощо; 
2) початок строку можна чітко встановити, а початок терміну – не завжди. 

Виведено, що термін «невизначений строк» у трудовому праві – це не  
визначений часовими рамками орієнтир у часі, протягом якого особа може 
реалізувати свої права, обов’язки як суб’єкт трудового права, котрий 
наділений ознакою, при появі якої припиняються трудові відносини і строк 
закінчується. 

Зроблено висновок, що «вчасно» є досить особливою правовою 
категорією у порівнянні із загальним поняттям «строк». Відмінність, 
насамперед, полягає в тому, що таке явище не можна визначити в рамках часу, 
воно лише вказує на своєчасність виконання, наприклад, роботи, виплати 
заробітної плати або на несвоєчасність. У даному аспекті проявляється 
відмінність таких явищ, адже на відміну від строку, вчасність не можна 
визначити чіткими часовими рамками, оскільки таке поняття є абстрактним 
хоча і вказує на точність часу в правових межах. «Вчасно» як своєрідне явище, 
на відміну від строку, не має чіткого обрахунку, адже неможливо встановити 
початок його перебігу та закінчення, можна лише встановити конкретну дію, 
яка була виконана своєчасно або несвоєчасно, що вказує на ще одну їх 
відмінність. Спільною рисою строку та терміну «вчасно» є те, що вони 
наділені ознакою дисциплінарності, яка встановлює певний порядок поведінки 
індивідів відповідно до встановлених трудових норм, а також моралі, яка 
склалась у суспільстві. 

У підрозділі 2.2 «Класифікація строків у трудовому праві» 
обґрунтовано, що при застосуванні абстрактних строків час виконання певного 
обов’язку встановлюється, але саме виконання здійснюється з урахуванням 
різних характерних особливостей. При цьому чітких меж виконання 
нормативно не встановлюється, що впроваджує певну диспозитивність 
стосовно дотримання відповідних строків. Закріплення на законодавчому рівні 
подібних строків є негативним явищем, оскільки це створює можливість 
зловживання своїми правами щодо виконання окремих обов’язків.  

Загальні строки, тобто такі, які застосовуються до певних правовідносин 
за стандартних умов, повинні використовуватися всіма особами, які вступають 
у правовідносини, регулюванням яких передбачені такі строки. Отже, єдиною 
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підставою для застосування даного виду строків є вступ особи у 
правовідносини та факт встановлення строків щодо певних юридично 
значимих дій. Спеціальні строки застосовуються лише при досягненні 
правовідносинами або їх суб’єктами певних встановлених критеріїв. 
Фактично, якщо особа має певні характерні ознаки чи характеристики, вона 
може або зобов’язана дотримуватись строків, що відмінні від загальних, тобто, 
якщо відповідна можливість передбачена для групи осіб з відповідними 
характеристиками в окремому виді правовідносин.  

Основною характеристикою дуалістично обмежених строків є їх 
визначеність, яка дозволяє чітко встановити продовжуваність строку, початок 
його перебігу та закінчення. Застосування таких строків дає можливість з 
найбільшою точністю прогнозувати дію правовідносин у часі. 

До фактологічно відсильних строків відносяться строки, які 
прив’язуються до настання певних юридичних фактів, тобто дій або подій, які 
неминуче відбудуться або будуть вчинені у майбутньому.   

Констатовано, що важливим моментом у характеристиці календарно 
відсильних строків (наприклад, встановлюючи державне свято, законодавець 
передбачає можливість реалізації працівником права на відпочинок у 
конкретну дату календарного року) є те, що даний строк не завжди абсолютно 
визначений, а отже, може бути підставою для початку обчислення іншого 
строку. Так, якщо встановлене держане свято припадає на будній день, то 
реалізацію права на відпочинок особа може здійснювати протягом календарної 
доби, яка відповідає визначеній даті. У той же час, якщо державне свято 
припадає на вихідний день, то реалізувати право на відпочинок особа має 
право в перший робочий день після таких вихідних, який також вважається 
вихідним. 

Розділ 3 «Оптимізація правового регулювання строків у трудовому 
праві» складається із двох підрозділів та присвячений дослідженню проблем і 
прогалин правового регулювання строків у трудовому праві України, зокрема 
формулюванню законодавчих пропозицій щодо їх вирішення, в тому числі на 
основі запозичення позитивного зарубіжного досвіду у наведеній сфері. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання строків у трудовому 
праві» наголошено, що архаїчність правових норм щодо строків у трудовому 
праві є однією із найбільших за обсягом проблем, оскільки стосується 
фактично кожного законодавчого припису. Застарілість може проявлятись у 
декількох аспектах. Щонайперше, у невідповідності строків сучасним 
трудовим відносинам та пов’язаним із ними. Тобто строки або ж надмірно 
широкі, що призводить до втрати актуальності певного інтересу або ж потреби 
працівника (наприклад, строк розгляду заяви щодо перерви для годування 
дитини не має кінцевого обмеження, що може спричини невиконанням даної 
норми роботодавцем), або ж невиправдано скорочені у порівнянні із реальним 
часом, витраченим на вирішення питання. Так, комісії з трудових спорів може 
знадобитись значно більше часу (ніж 10 днів) для того, щоб правильно 
вирішити справу, особливо якщо таких справ є декілька. Проте значно 
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збільшити даний строк неможливо через збіг позовної давності. Відповідно, 
основну свою функцію даний орган не може виконати через замалий строк на 
вирішення справи та відсутність взаємозв’язку із позовною давністю. Як 
наслідок, працівнику доводиться звертатись до суду. Основним способом 
вирішення даної проблеми є встановлення на рівні законодавства основних 
принципів обчислення строків, що сформувались на основі міжнародної 
практики. З цією метою ч. 1 ст. 241-1 Кодексу законів про працю слід викласти 
у наступній редакції: «1. При встановленні та обчисленні строків усі суб’єкти 
трудових відносин та безпосередньо пов’язаних із ними повинні керуватись 
наступними принципами: розумність, достатність, рівність, законність, а також 
принципами, що визначені статтею 2 даного Кодексу». 

Відзначено, що неузгодженість правових норм щодо строків є одним із 
головних причин порушення прав та інтересів суб’єктів трудового права. Така 
ситуація складається не лише через зловживання з боку роботодавця або 
працівника. На рівні законів часто може бути відсутній сам механізм реалізації 
вказаного строку, а бажання самого суб’єкта не враховується. Відповідно, 
лише створення системи допоможе ефективно відслідковувати необхідність 
зміни, наявність прогалин, перехід актуальної норми до застарілої, а також 
забезпечить можливість захисту власних прав працівниками при 
неправильному локальному регулюванні через можливість обґрунтованого 
доведення факту недоцільності вказаних строків. 

Тенденція до зменшення тривалості робочого часу полягає у зміні самої 
мети встановлення обмежень для виконання робочих обов’язків, що має 
включати не лише охорону й захист фізичного стану працівника, але і його 
потреби як члена суспільства та особистості. Крім того, при встановленні 
тривалості необхідно виходити із специфіки трудових обов’язків та 
професійних якостей кожного конкретного працівника. Відповідно, дана 
тенденція розкривається у наступних напрямах: зменшення тривалості роботи 
залежно від її складності; відсутність умов, що дозволяють збільшувати 
тривалість робочого часу, особливо щодо позмінних робіт; збільшення рівня 
комунікації між роботодавцем та працівником. 

Тенденція до збалансування централізованого та локального правового 
впливу на строки полягає у переданні державних повноважень щодо 
встановлення та обчислення строків на нижчі рівні, аж до локального. У свою 
чергу, роль держави щодо строків полягає у виконанні функцій контролю та 
захисту, що не можуть бути здійснені іншими суб’єктами. Тобто взаємодія між 
суб’єктами базується на принципі субсидіарності. Відповідно, дана тенденція 
розкривається через збільшення суб’єктів встановлення строків, розширення 
повноважень державних органів та органів в межах соціального діалогу щодо 
нагляду та контролю за встановленням строків, розширення правових 
інструментів здійснення соціального діалогу стосовно строків у трудовому 
праві. 

Тенденція до диференціації строків у трудовому праві  проявляється у 
розширенні розуміння принципу рівності реалізації строків суб’єктами 



13 

трудових відносин, встановленні строків залежно від віку, статті, виду 
діяльності лише на основі обґрунтованої мети, об’єднанні різних критеріїв у 
межах однієї правової норми. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід правового регулювання строків у 
трудовому праві та напрями його запровадження у національне трудове 
законодавство» визначено, що, виходячи із досвіду Великобританії, необхідно 
главу 5 «Час відпочинку»  Кодексу законів про працю України доповнити 
наступною нормою, зміст якої змінюватиметься разом із збільшенням 
можливостей для розвитку особи: «1. Працівник має право на спеціальну 
перерву для підвищення рівня освіти (спортивних здібностей, наукової 
діяльності) у таких випадках: 1) якщо його право на середню або вищу освіту є 
нереалізованим, що підтверджується відповідними документами; 2) якщо 
наукові проекти, розроблені працівником, становлять значну соціальну 
цінність, що підтверджується висновками науковців у відповідній сфері науки; 
3) якщо спортивні навички, якими володіє працівник, становлять національний 
спортивний інтерес, що підтверджується медичними висновками та 
рекомендаціями майстрів відповідного виду спорту. 2. Рішення про надання 
перерви повинно бути прийнято протягом трьох днів з моменту отримання 
заяви працівника. 3. Відмова роботодавця може мати лише тимчасовий 
характер та обґрунтовуватись виконанням надурочних робіт, підстави яких 
визначені даним Кодексом». 

Прогресивність є однією із найбільш характерних особливостей 
польського законодавства, особливо законодавства щодо строків у трудовому 
праві. Така ситуація пов’язана із реформуванням, що відбувалось уже в 
сучасний період розвитку права. У процесі його здійснення вдалось скасувати 
усі недієві та несучасні правові норми та закріпити ті, що відповідають 
потребам працівників та роботодавців. Зрозуміло, що із зміною правових 
норм, змінювались і строки. Проте їх прогресивність розкривається не лише 
через нещодавні зміни, але й через методи, які дозволяють встановлювати 
строки таким чином, щоб вони могли гнучко пристосовуватись до змін 
суспільних відносин.  

Зауважено, що на основі досвіду Польщі доцільно доповнити ч. 1 
ст. 241-1 Кодексу законів про працю України наступними принципами: 
обґрунтованістю, тобто відповідністю встановленого строку меті, визначеній 
ч. 2 даної статті; правовим характером, тобто відповідністю встановленого 
строку законодавству про працю (ст. 4 даного Кодексу). 

Диференціація найбільш яскраво проявляється у трудовому 
законодавстві Німеччини. Її особливістю є закріплення на рівні законів усіх 
деталей строків щодо тривалості та специфіки певного виду діяльності, 
суб’єктів, які їх реалізовують. Як наслідок, сам обсяг законодавства є доволі 
великим. Однак із цього випливає ще один позитивний момент диференціації – 
правові норми є зрозумілими для широкого кола осіб, а посилання на інші 
норми здійснюються найчастіше в межах одного законодавчого акта. Важливо, 
що усі деталі визначені на рівні закону, що, з одного боку, зменшує 
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можливості роботодавця щодо неправомірної поведінки в межах закону, а з 
іншого – свідчить про меншу їх гнучкість та змінність відповідно до потреб 
працівників. Таким чином, сутність диференціації правового регулювання 
строків за законодавством Німеччини полягає у тому, що вона допомагає 
встановити найбільш ефективні та загальні строки, що є актуальними 
протягом тривалого часу, та зменшує ризики зловживань з боку будь-якого 
суб’єкта трудового права. 

На основі запозичення досвіду Німеччини пропонується ст. 241 Кодексу 
законів про працю України доповнити правовою нормою наступного змісту: 
«1. Усі терміни щодо строків у даному законодавчому акті вживаються у 
наступному значенні: розумні строки – це строки, що є логічно 
обґрунтованими, достатніми для реалізації суб’єктами трудових відносин прав 
і обов’язків та відповідають правовим нормам й принципам, а також 
встановленими задля реалізації передбаченої законодавством мети; 
встановлені строки – це строки, що визначені даним законодавчим актом, які 
не можуть суперечити або ж порушувати передбачені трудовим 
законодавством правові принципи, принципи встановлення та обчислення 
строків, а також мету такого встановлення щодо конкретних трудових 
відносин». Разом із тим, кожна правова норма, яка їх містить, повинна мати 
уточнення із даним визначенням, ключовою особливістю у даному випадку є 
відсутність посилання на саму норму, оскільки правова норма повинна 
закріплюватись у загальній частині КЗпП щодо строків, а окремі спеціальні 
строки можуть знаходитись й в інших нормативно-правових актах. Таким 
чином, збільшиться рівень доступності й розуміння змісту правової норми 
самих суб’єктів реалізації, а отже, й випадки неправильного застосування 
будуть зменшені. 

Виходячи з французького законодавства, зазначимо, що слід доповнити 
ст. 11 Закону України «Про соціальний діалог» положенням такого змісту: «У 
межах Національної тристоронньої соціально-економічної ради створюється 
Комітет з питань правового регулювання строків до повноважень якого 
належать питання щодо вирішення проблем, прогалин та колізій у 
законодавстві щодо строків у трудовому праві та віднесення її до компетенції 
законодавчого органу, виконавчих органів або ж локального управління». 
Завдяки цьому буде досягнуто максимальне охоплення інтересів та проблем. 
Основні повноваження даного органу повинні стосуватись саме допомоги у 
вирішенні ситуацій, що пов’язані із існуючими проблемами у правовому 
регулюванні строків, а також формування на їх основі статистичних  даних 
щодо кількості таких проблем та застосованих способів вирішення. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 
удосконалення правового регулювання строків у трудовому праві України. 
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1. Строк у трудовому праві – це юридичний факт та юридична модель 
часу, встановлені нормами трудового законодавства, локальними актами, 
договорами та угодами, які окреслюють певний період у часі, із настанням 
якого суб’єкти трудового права можуть реалізувати права і вчиняти дії, та 
виступають засобом правового регулювання трудових відносин і є мірою 
дисциплінованої поведінки для суспільства. 

2. Для строків у трудовому праві характерні наступні ознаки: 
1) нормативність; 2) організаційність; 3) дисциплінарність; 4) спрямованість на 
захист прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин; 5) матеріально-
процесуальний характер. 

3. Позитивними аспектами міжнародного законодавства, яке 
врегульовує строки в трудовому праві, є наступні: 1) встановлення правових 
принципів; 2) диференціація правового регулювання; 3) стимулювання 
координації. 

Позитивні аспекти національного законодавства, яке врегульовує строки 
в трудовому праві: 1) деталізованість; 2) принциповість; 3) системність 
законодавства; 4) захист соціально вразливих верств населення. 

4. Спільні риси понять «строки у трудовому праві» та «період у 
трудовому праві»: 1) є чітко виділеними елементами у часі; 2) мають 
обумовлений порядок обрахунку (хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки 
тощо); 3) являють собою часові рамки, в межах яких особа може здійснити 
свою правореалізацію; 4) визначені нормами права або договорами, що 
наділені приписами трудового характеру; 5) мають на меті дисциплінувати 
суспільні відносини, підпорядковуючи їх часовим критеріям; 6) є різновидами 
строків; 7) виступають елементами, що забезпечують дотримання 
верховенства права в державі та суспільстві. Відмінні риси: 1) «строк» завжди 
виділений проміжком у часі, «період» також наділений таким елементом, 
однак він може вказувати на окрему конкретну подію чи календарну дату, яка 
має настати; 2) «період» у своєму правовому розумінні може бути і «строком», 
і «терміном». 

5. Спільні риси правових категорій «строк» та «завчасно» у 
трудовому праві: 1) є різновидами строків; 2) мають спільний порядок 
обрахунку; 3) є елементами, що забезпечують дотримання верховенства 
закону в державі; 4) обов’язково повинні бути закріплені в законі або 
договорі. Їх відмінні риси: 1) «строк» передбачає чіткі часові рамки – 
початок і кінець, «завчасно» означає, що такі часові рамки є мінливими, 
вони не мають конкретного вираження; 2) «строк» у трудовому праві 
відноситься до конкретної сфери суспільних відносин, «завчасно» – до 
будь-якої. 

6. «Строк» та «невизначений строк» у трудовому праві наділені 
наступними спільними рисами: 1) характеризуються однаковим юридичним 
змістом (протягом перебігу таких явищ суб’єкти здатні реалізовувати свої 
права та обов’язки); 2) окреслюють у своєму змісті певний період часу. 
Відмінні риси цих категорій: 1) різні критерії часової визначеності («строк» 
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має чіткий початок та момент закінчення, «невизначений строк» не 
виражається часовими орієнтирами, він може мати як початок та кінець 
перебігу, так й існувати поза межами цих критеріїв); 2) «строк» у трудовому 
праві відноситься до конкретної сфери суспільних відносин, «невизначений 
строк» – до будь-якої. 

7. Наведено наступну класифікацію строків у трудовому праві за 
різними критеріями, а саме: 1) за юридичною силою та відповідним 
нормативним закріпленням: а) нормативно встановлені строки; б) договірні 
строки; в) локальні строки; г) правозастосовні строки; 2) за ступенем 
самостійності учасників правовідносин: а) імперативні строки; 
б) диспозитивні строки; в) імперативно-диспозитивні строки; 3) за ступенем 
визначеності строку: а) абсолютно визначені строки; б) відносно визначені 
строки; в) абстрактні строки; 4) за тривалістю строків: а) загальні строки; 
б) спеціальні строки; 5) за цільовим призначенням: а) строки, що 
породжують трудові права і обов’язки; б) строки здійснення трудових прав 
та виконання трудових обов’язків; в) строки захисту трудових прав; 6) за 
способами відліку: а) астрономічні строки; б) дуалістично обмежені строки; 
в) строково відсильні строки; г) календарно відсильні строки; 
ґ) фактологічно відсильні строки. 

8. Запропоновано ст. 141 Кодексу законів про працю доповнити 
наступним чином: «1. Роботодавець зобов’язаний у межах власних 
повноважень визначити строки реалізації суб’єктами трудових відносин їх 
прав та обов’язків у письмовій формі та надати їх для перевірки й 
затвердження компетентним органам державної влади протягом 5 днів з 
моменту прийняття. 2. За порушення обов’язку встановлення строків, а також 
ненадання відповідної інформації до центральних органів влади настає 
юридична відповідальність». 

9. Слід обов’язково створити законодавчий припис, який би визначав 
загальну мету встановлення строку в трудовому праві.  Для цього 
потрібно викласти ч. 2 ст. 241-1 Кодексу законів про працю в такій 
редакції: «2. Метою встановлення строків у трудовому праві є 
забезпечення можливості усім суб’єктам трудових відносин та 
безпосередньо пов’язаних із ними вчасно, належно й правомірно 
реалізовувати власні повноваження, права та обов’язки». Відповідно, при 
визначенні певного строку уже на рівні підзаконних або ж локальних 
актів існував би головний критерій обґрунтованості. Крім того, саме дана 
норма дозволяла б у разі порушення оскаржувати рішення у суді через 
посилання на порушення закону. Також запровадження окремої правової 
норми дозволить виділяти строки у трудовому праві серед усієї 
сукупності строків законодавства. 

10. На основі досвіду Великобританії запропоновано ст. 51 Кодексу 
законів про працю України доповнити наступною приміткою: «Скорочена 
тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 
років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 
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14 до 15 років, які працюють в період канікул) –  24 години на тиждень*. 
*Метою встановлення даного строку є: забезпечення права неповнолітніх осіб 
на охорону праці, збереження здоров’я та гармонійного розвитку й здобуття 
освіти». 

На основі досвіду Польщі запропоновано закріпити обов’язкове 
визначення правил встановлення строків на локальному рівні. З цією метою 
ст. 142 Кодексу законів про працю необхідно викласти у такій редакції: 
«1. При встановленні на локальному рівні строків роботодавець зобов’язаний 
використовувати визначені законодавчо принципи строків та діяти в межах 
досягнення мети строків. 2. Встановлення строків обов’язково повинно мати 
письмову форму та враховувати практику здійснення врегульованої ними дії. 
3. Для перевірки та затвердження визначених строків центральними органами 
виконавчої влади обов’язково додаються й пояснення, що містять наступні 
положення: статистичні дані щодо тривалості здійснення трудових відносин, 
для яких встановлюється строк; обґрунтування обраних строків. 
4. Зауваження, отриманні від центральних органів виконавчої влади, 
виконуються протягом тижня з моменту отримання».  
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Платонова Г.В. Правове регулювання строків у трудовому праві 
України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 
проблематики правового регулювання строків у трудовому праві України. У 
роботі з’ясовано значення, роль та сутність правового регулювання строків у 
трудовому праві України, розкрито поняття строків у трудовому праві та 
охарактеризовано ознаки даного правового явища. Досліджено особливості 
сучасного стану правового регулювання строків у трудовому праві, на основі 
чого виокремлено позитивні та негативні аспекти міжнародного і 
національного законодавства. 

Здійснено порівняльно-правовий аналіз строків у трудовому праві та 
суміжних категорій, виведено спільні та відмінні риси. Визначено зміст і види 
строків у трудовому праві, виявлено специфіку кожного з них. 

Виокремлено проблеми правового регулювання строків у трудовому 
праві, а також розроблено шляхи їх вирішення. Сформовано позитивний 
зарубіжний досвід правового регулювання строків у трудовому праві та надано 
пропозиції щодо шляхів його запровадження у національне трудове 
законодавство. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, праця, строки 
у трудовому праві, працівник, законодавство у сфері праці, трудові права, 
оплата праці. 
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 Платонова Г.В. Правовое регулирование сроков в трудовом праве 
Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 
обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
проблематики правового регулирования сроков в трудовом праве Украины. В 
работе установлены значение, роль и сущность правового регулирования 
сроков в трудовом праве Украины, раскрыто понятие сроков в трудовом праве 
и охарактеризованы признаки данного правового явления. Исследованы 
особенности современного состояния правового регулирования сроков в 
трудовом праве, на основе чего выведено положительные и отрицательные 
аспекты международного и национального законодательства. 

Обосновано, что срок в трудовом праве – это юридический факт и 
юридическая модель времени, которые установлены нормами трудового 
законодательства, локальными актами, договорами и соглашениями, 
определяют установленный период во времени, с наступлением которого 
субъекты трудового права могут реализовать права и совершать действия, и 
выступают средством правового регулирования трудовых отношений и 
является мерой дисциплинированного поведения для общества. 

Указано, что для сроков в трудовом праве характерны следующие 
признаки: 1) нормативность; 2) организационность; 3) дисциплинарность; 
4) направленность на защиту прав и интересов субъектов трудовых 
правоотношений; 5) материально-процессуальный характер. 

Осуществлен сравнительно-правовой анализ сроков в трудовом праве и 
смежных категорий, выведены общие и отличительные черты. Определены 
содержание и виды сроков в трудовом праве, выявлена специфика каждого из 
них. 

Сущность сроков в трудовом праве проявляется в совокупности 
следующих особенностей: 1) срок является гарантией соблюдения трудовой 
дисциплины; 2) срок выступает механизмом защиты прав работников и 
работодателя; 3) срок может иметь предупредительный, защитный и 
дисциплинарный характер; 4) срок устанавливает предельные 
хронологические границы в отношениях между субъектами права. 

Выделены проблемы правового регулирования сроков в трудовом праве, 
а также разработаны пути их решения. Сформирован положительный 
зарубежный опыт правового регулирования сроков в трудовом праве и 
предоставлены предложения относительно путей его внедрения в 
национальное трудовое законодательство. 
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ANNOTATION 

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

The dissertation for the degree of the candidate 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, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 
problems of legal regulation of terms in the labor law of Ukraine. In the paper the 
meaning, role and essence of legal regulation of terms in labor law of Ukraine are 
clarified, the concept of terms in labor law and the features of this legal phenomenon 
are described. The peculiarities of the current state of legal regulation of terms in 
labor law are investigated, on the basis of which positive and negative aspects of 
international and national legislation are deduced. 

Comparative legal analysis of terms in labor law and related categories is 
made, common and distinctive features are drawn. The content and types of terms in 
labor law are determined and the specifics of each are revealed. 

The problems of legal regulation of terms in labor law are highlighted, as well 
as the ways of solving them. Positive foreign experience of legal regulation of terms 
in labor law has been formed and proposals on ways of their introduction into 
national labor legislation have been made. 

Key words: legal regulation, labor relations, labor, terms in labor law, 
employee, labor legislation, labor rights, remuneration. 
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