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АНОТАЦІЯ 

 

Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних 

теоретичних і практичних проблем кодифікації трудового законодавства. У 

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.  

Арґументовано, 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. 

З’ясовано адміністративно-правовий статус суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. Виокремлено систему суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, принципи діяльності, функції та завдання таких 
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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 класифікацію таких правовідносин.  

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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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 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.  

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). 

Відмічено, 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 припинений трудовий 
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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. 

Встановлено, 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. 

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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ANNOTATION 

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

The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 

12.00.05 – labor 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 

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. 

It is argued that the role of codification lies in the formation of a clear 

internally agreed system of labor legislation on the basis of the Constitution of 

Ukraine, the establishment of a scientifically based optimal ratio of laws, 

subordinate and departmental acts. Codification of labor legislation is impossible 

without theoretical work, which has a long-term perspective, improving the content 

of legal acts, as well as planning law-making activities of the state. The peculiarity 

of labor law dictates the direction of codification associated with real social 

development, since the difference with its needs will negatively affect further 

social relations in the workplace. 

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. 
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The range of rights that may be inherent to the subjects of codification 

activity is defined: 1) the right to initiate the implementation of the process of 

systematization of labor legislation. It should be noted that this right can be 

considered from several parties. This is due to the fact that this right can be 

realized with the result that results in the onset of the relevant legal consequences, 

and with the result, which in its essence will have only theoretical interest. This is 

due to the existence of two types of codification of labor legislation: formal and 

informal. The official codification process has the legal result - the development of 

a draft codified legal act, which in the future may acquire an official status. 

Unofficial, however, the codification process ends with the development of the 

project, but it can not acquire the status of a legal act; 2) the right to develop a 

codified normative legal act. This right is endowed by the majority of subjects of 

the codification of labor legislation. However, this right is most fully implemented 

by the relevant committees of the Verkhovna Rada of Ukraine or established by the 

ad hoc temporary commission, as the case may be; 3) the right to verify the draft of 

the codified normative legal act. This right belongs to an indefinite number of 

subjects; 4) the right to consider and approve the developed codified normative-

legal act. This right belongs exclusively to the Verkhovna Rada of Ukraine as the 

sole legislative body; 5) the right to amend the approved codified normative-legal 

act, namely, to develop changes, check changes, approve changes. The said right is 

realized at the same stages as the right to develop, to check the codified normative 

legal act. 

The subjects of codification of labor legislation should fulfill the following 

tasks: 1) to develop the concept of the implementation of the codification of labor 

legislation; 2) to process all normative legal acts regulating labor relations; 3) to 

allocate norms that are obsolete and whose existence does not correspond to the 

state of development of labor relations in the state; 4) to exclude norms that can not 

regulate labor relations at the proper level; 5) to carry out the verification of the 

developed codified normative legal act of the labor legislation on the subject of 

compliance with its international standards, and in the case of non-compliance, to 
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examine the relevant international norms that regulate labor relations, and also to 

include them in a codified normative legal act; 6) to stabilize the current labor 

legislation; 7) eliminate the conflicts that exist in labor legislation; 8) implement a 

comprehensive settlement of labor relations; 9) to exclude norms that are 

duplicated in various types of normative-legal acts; 10) minimize gaps in the legal 

regulation of labor relations. 

Under the object relationships in the codification of labor laws need to 

understand one or more established, agreed between all competent actors and taken 

legally codified legislative acts covering other key institutions of labor law is 

internally consistent acts drawn up in compliance with all requirements of modern 

legal techniques that take into account the domestic and European experience in 

the practice of legal regulation of labor relations and etc. vovi rules governing the 

employment relationship and included in the structure of the codified act (acts). 

It was noted that optimization of legal constructions of labor legislation 

within its codification includes: 1) ensuring the logical completeness of legal 

constructions of termination of an employment contract by consolidating in it all 

grounds from which the employment contract may be terminated; 2) the limits of 

the improvement of legal structures should be correlated with the central place of 

the institution of an employment contract in the science of labor law, that is, all 

definitions should take into account the purpose of labor legislation; 3) when 

constructing legal structures it is necessary to apply the modern methodology of 

labor law, namely, methods of centralized and local legal regulation, unity and 

differentiation, etc. 

It is established that the peculiarities of harmonization of content norms 

within the optimization of the legislative technique of codification of labor 

legislation include the following: 1) it is necessary to consider legislative technique 

as a toolkit for the codification of labor legislation; 2) with the emergence of new 

norms, obsolete norms should be eliminated by amending the existing codified acts 

or adopting new ones; 3) it is necessary to create an authority within the 

framework of codification work, which would determine whether the implemented 
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labor law in practice is applied - the codification commission in the committees of 

the Verkhovna Rada of Ukraine. 

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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ВСТУП 

 

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 



5 

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. 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 
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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; 
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 виділити види правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства; 

 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 1.1–1.4); 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 (підрозділи 2.1–2.4); 

3) порівняльно-правовий метод – використано для аналізу позитивного 

зарубіжного досвіду кодифікації трудового законодавства і визначення 
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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, 2.1–2.3, 3.1–3.3, 4.3). Застосування структурно-логічного 

методу та моделювання дозволили 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 сукупність 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 
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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 
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були належними 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; 

– обґрунтування, 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 
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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; 

– 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; 
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– 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 



13 

об’єктивними та суб’єктивними умовами існування суспільства та ставляться 

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, зацікавлені 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; 
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– 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 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях:  «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» (м. Одеса, 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 
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наукових виданнях інших держав, 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОДИФІКАЦІЇ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ 

СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВА 

 

1.1   Сутність, значення та роль кодифікації трудового законодавства 

 

За роки незалежності в Україні накопичується законодавчий досвід 

державних органів, здійснюється реформування різноманітних сфер життя. 

Це стосується, зокрема, і трудового права, оскільки суспільні відносини в цій 

галузі швидко змінюються і набувають інших правових форм, які потребують 

правового регламентування. Значний обсяг нормативно-правових актів, 

прийнятих компетентними державними органами, досить часто 

характеризується неузгодженістю, колізійністю з приводу території 

поширення, юридичної сили тощо. Все це негативно відображається на 

регулюванні суспільних відносин, ефективності такого законодавства. Тобто 

множинність нормативно-правових актів, їх неузгодженість, 

фрагментарність, невідповідність потребам сучасному розвитку суспільних 

відносин, що утворюються, змінюються чи припиняються у сфері трудового 

права, недостатність правових інструментів для реалізації норм права на 

практиці, їх технічна недосконалість, відсутність чіткої логіки побудови 

структури нормативно-правових актів, а також хаотичність дії такого 

законодавства  обумовлює причини проведення кодифікації трудового 

законодавства. 

Проблематиці сутності, значення та ролі кодифікації трудового 

законодавства багато уваги приділяли вітчизняні вчені, а саме: В.С. 

Венедиктов, М.І. Іншин, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, О.І. Процевський, П.Д. 

Пилипенко, С.М. Прилипко, В.Г. Ротань, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. 

Ярошенко та інші. Однак, незважаючи на вагомий внесок зазначених 

науковців, на сьогоднішній день питання місця і ролі кодифікації трудового 
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законодавства потребує комплексного ґрунтовного наукового дослідження, 

оскільки кодифікаційна діяльність у сфері трудового законодавства триває в 

нашій країні, пропонуються різні підходи, методи для її здійснення. Більше 

того, наше законодавство, і не лише трудове, переживає стан адаптації до 

норм законодавства Європейського Союзу, для чого потрібне максимально 

якісне упорядкування великого обсягу нормативно-правових актів у сфері 

праці. 

Відповідно до словника С.І. Ожегова термін «система» тлумачиться як 

певне ціле, що становить собою єдність закономірно розташованих частин, 

які знаходяться у взаємному зв’язку [1, с. 482]. Сучасна система права 

України є достатньо складною, ієрархічно узгодженою системою, в якій 

кожен елемент займає своє чільне місце. 

В цілому, поняття «система» трактується в наступних значеннях: 1) як 

порядок, що зумовлений правильним, планомірним розташуванням і 

взаємним зв’язком чого-небудь; 2) як певна класифікація; 3) як форма 

організації чи будови чого-небудь (наприклад, державних, політичних, 

господарських одиниць, установ тощо); 4) як своєрідна сукупність яких-

небудь елементів, одиниць, частин, які об’єднані за спільною ознакою, 

призначенням; 5) як сукупність принципів, які є основою певного вчення; 6) 

як будова, структура, котра становить єдність закономірно розташованих і 

функціонуючих частин [2, с. 203-204; 3, с. 1320-1321]. Також важливо 

звернути увагу на те, що будь-яка система наділена внутрішньою 

організацією, яка є способом взаємозв’язку утворюючих її елементів [4, с. 

107]. Таким чином, системою є специфічна будова, яка містить у своїй 

структурі різні елементи, що пов’язані між собою і перебувають у взаємодії. 

С.А. Комаров стверджує, що система права – це внутрішня форма 

права, його побудова за галузями та інститутами [5, с. 283-284]. У свою 

чергу, В.С. Нерсесянц визначає поняття «система права» як юридично-

доктринальну категорію та конструкцію, що включає в себе норми права та 

правові інститути й галузі права, які їх об’єднують [6, с. 136]. 
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Більш критично до цієї проблеми ставиться Р.З. Лівшиць, який 

наполягає на тому, що системою права є лише ідеї, норми, відносини, і не 

бачить необхідності в її існуванні, оскільки саме у законодавстві закріплені 

юридичні норми, що регулюють суспільні відносини [7, с. 51-58]. Проте 

варто зазначити, що законодавство повинно формуватися на основі права.  У 

разі відсутності останнього, неможливо буде встановити значення першого. 

Вони є взаємообумовленими і взаємодоповнюючими. 

В.В. Лазарєв правильно відмічає, що система права та система 

законодавства є взаємозалежними. Це прослідковується в тому, що перша, з 

одного боку, формується під впливом діяльності законодавця, а з іншого – є 

об’єктивною та автономною від його волі. Саме в цьому найістотніше 

проявляється їх взаємовплив та взаємодія. Також, незважаючи на 

суб’єктивний характер утворення системи законодавства, вона обумовлена і 

соціальним впливом. Відмінність їх полягає у зовнішніх формах вираження. 

Система законодавства втілена в законодавстві, інших нормативно-правових 

актах, а система права має свій прояв не лише в позитивному праві, але й 

відображається в звичайному праві, неписаних принципах права та аксіомах, 

міжнародно-правових актах, які мають рекомендаційний характер, договорах 

нормативного змісту, судових прецедентах, у правосвідомості громадян 

України [8, с. 210].  

Виходячи із аналізу тих визначень, що надаються вченими, ми 

вважаємо, що системою права є система узгоджених між собою елементів, 

які взаємодіють і взаємовпливають один на одного, становлять внутрішню 

форму права і складаються із галузей, підінститутів, інститутів, норм тощо. 

Щодо поняття «система трудового права», то К.Л. Томашевський 

зазначає, що це система юридичних норм, логічно поділена на частини, 

правові інститути та інші елементи, які регулюють трудові та тісно пов’язані 

з ними суспільні відносини на основі поєднання централізованого, 

локального і договірного регулювання, єдності та диференціації правового 
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регулювання праці, а також принципів соціального партнерства, рівності та 

свободи праці, гуманізму та справедливості [9, с. 108].  

М.В. Молодцов, у свою чергу, дає наступне визначення 

досліджуваного поняття: «Це об’єктивно існуюча сукупність норм трудового 

права, які складаються у правові інститути, що відображають реально 

існуючу систему відносин з участі у суспільній праці, а також наглядово-

контрольні й процесуальні відносини у сфері праці» [10, с. 50]. Вважаємо, що 

це достатньо виважена дефініція, хоча до неї можна віднести також 

відносини соціального партнерства. 

Також існує думку серед вчених, що це сукупність норм трудового 

права, що регулюють однорідні трудові і тісно пов’язані з ними відносини, 

яка становить єдине ціле, що в той же час поділяється на відносно самостійні, 

з одного боку, і взаємопов’язані між собою, з іншого боку, інститути та інші 

структурні елементи [11, с. 22]. 

Цікаву позицію зайняв В.М. Лебедєв, розглядаючи систему трудового 

права через призму соціальної системи як сукупність правових засобів, 

методів, способів, що регулюють поведінку людей у сфері договірної, 

найманої, підлеглої роботодавцю праці [12, с. 104]. Не можна не погодитись з 

думкою В.М. Лебедєва, що трудове право було сформовано для того, щоб 

регулювати відносини, однак «система» жодним чином не може бути 

«засобом», оскільки система трудового права – це сукупність 

взаємоузгоджених елементів, кожен з яких за допомогою тих чи інших 

засобів регулює суспільні відносини у сфері праці. 

Наприклад, О.В. Смирнов зазначає, що система трудового права 

повинна тлумачитись в якості сукупності юридичних норм, які становлять 

єдине ціле із розподілом їх на відносно самостійні структурні інститути, що, 

в свою чергу, діляться на підінститути та норми [13, с. 18-21]. Як бачимо, 

багато вчених вказують на існування єдності та диференціації у трудовому 

праві. 
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Отже, на нашу думку, 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. Такі відносини 

характеризуються неоднорідністю, різноманітністю і тому самі юридичні 

норми, що їх регулюють, є різними за правовою природою. 

У системі трудового права традиційно виділяють дві частини – 

загальну та особливу. До загальної відносяться ті норми, що регулюють 

найбільш загальні питання організації та застосування праці найманих 

працівників, тобто норми, які регламентують загальні положення трудових 

відносин. Особлива ж частина містить юридичні норми, які впорядковують їх 

окремі елементи [14, с. 20; 15, с. 48; 10, с. 78]. Однак і досі немає узгодженої 

думки науковців, які інститути трудового права відносяться до тієї чи іншої 

частини. Саме такі настрої зумовлюють поділ на складові елементи системи 

трудового права залежно від інститутів [16, с. 24]. Наприклад Є.Б. Хохлов 

поділяє норми трудового права на самостійні вісім розділів: «Загальні 

положення», «Суб’єкти механізму правового регулювання», «Джерела 

трудового права», «Відносини на ринку праці і у зв’язку з функціонуванням 

ринку праці», «Відносини з управління працею», «Охорона праці», 

«Відповідальність у трудовому праві», «Трудові конфлікти та порядок їх 

вирішення» [17, c. 60-61]. На думку автора, зазначені розділи входять до 

складу шести блоків норм трудового права: перші три з них містить блок, що 

включає норми структурного характеру; другий блок охоплює наступні три 

розділи: фактичне регулювання самих відносин у сфері зайнятості, 

відносини, пов’язані із професійною підготовкою та перепідготовкою 

найманих працівників; третій блок об’єднує такі інститути як робочий час, 

внутрішній трудовий розпорядок, оплата праці; четвертий блок містить 

інститут охорони праці; зміст п’ятого блоку становить інститут 
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відповідальності у сфері праці;  до шостого блоку входить інститут 

врегулювання трудових спорів. Приведена структура досить проста, проте 

вона не враховує особливе регулювання праці окремих категорій осіб, 

наприклад, неповнолітніх, вагітних жінок тощо. 

В.Г. Мельникова ж поділяє систему трудового права за суб’єктами, яким 

вона адресована. При цьому вона виділяє три її частини: загальну частину, 

індивідуальне та колективне трудове право, а також процесуальне трудове 

право [18, c. 8]. Не згодна з такою думкою Н.Б. Болотіна, яка вважає 

відсутність достатніх підстав навіть для того, щоб виокремити «процесуальне 

трудове право» у окремий правовий інститут [19, c. 80]. Ми погоджуємось з                       

Н.Б. Болотіною, тому що «трудове процесуальне право» пов’язано, 

наприклад, із соціально-партнерськими відносинами, які можуть 

регулюватись посередницько-примирними інституціями, зокрема 

Міжнародним арбітражем з врегулювання трудових спорів. 

В.М. Лебедєв обґрунтовує існування трьох частин системи трудового 

права: загальної, особливої та спеціальної. Щодо загальної частини, то вона 

регулює засадничі норми трудового права, особлива складається з таких 

інститутів: добір кадрів, трудовий договір, навчання та підвищення 

кваліфікації працівників безпосередньо на виробництві, робочий час та час 

відпочинку, нормування і оплата праці, вирішення трудових спорів. 

Спеціальна частина містить правові норми, які, регулюючи працю певних 

категорій працівників, відносяться до таких інститутів: особливості 

правового регулювання праці у бюджетній сфері, у промисловості, 

будівництві, на транспорті тощо [20, c. 33]. 

Тобто, в контексті дослідження ми дотримуємось думки, 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. Не можна заперечувати, що найповніше зміст 
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суспільних відносин у сфері праці розкрито саме в офіційному 

кодифікованому акті – Кодексі законів про працю України.  

Актуальність дослідження цієї теми полягає у повсякчасній 

необхідності  вдосконалення, врегулювання та оновлення трудового 

законодавства відповідно до існуючих суспільних відносин, його 

кодифікації. Поняття «кодифікація» походить від лат. Слова codifficatio 

(«codісеm» та «facere») і дослівно перекладається як створення зводного 

закону, тобто означає систематизацію законів окремої держави за галузевим 

критерієм [21, с. 239]. У правотворчій діяльності кодифікація є одним із 

найбільш ефективних способів систематизації нормативно-правового 

матеріалу [22, с. 2]. Кодифікація визначається як змістовна переробка, 

узгодження й об’єднання певної групи юридичних норм, пов’язаних 

спільним предметом правового регулювання, в єдиному нормативному акті 

[23, с. 2]. Кодифікація є процесом, що складається із трьох основних стадій: 

виявлення законодавчих недоліків тієї чи іншої галузі, їх усунення, зведення 

обробленого матеріалу в єдине ціле [24, с. 131]. 

В історії відоме ім’я вченого ХІХ ст. І. Бентама, який вперше вжив цей 

термін і зробив його загальновживаним шляхом використання у своїх працях. 

У них він прийшов до висновку про обов’язковість універсальності, 

доступності і зрозумілості законодавчих актів для пересічних громадян, які 

мають право на верховенство права. І. Бентам переконував у доцільності 

прийняття єдиного кодифікованого акта – Конституції всіх держав, яка в 

ідеалі має бути перекладена на всі мови, повинна характеризуватись 

абсолютною повнотою, аби неможливо було б тлумачити цей акт по-різному 

в інтересах окремих осіб. Але ця думка була критично оцінена [25, с. 432]. 

Все ж таки ми переконані, що і до сьогодення кожна держава має прагнути 

до чіткості і зрозумілості прийнятих нею актів (до так званого legalese) для 

кожного громадянина. В широкому сенсі, саме це є метою правової держави, 

яка досягається і кодифікацією в тому числі. Тому, ми вважаємо, що 
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зазначеному науковцю потрібно віддати належне за вагомий внесок у теорію 

держави і права.  

На початку ХІХ ст. прихильник кодифікації Тібо запропонував 

здійснити загальну кодифікацію німецького цивільного права, зазначаючи, 

що результатом такої кодифікації буде національний німецький кодекс, 

створений у дусі народу та доступний навіть «посередній» голові, 

встановлений на твердій основі зв’язку правознавства із життям, будуть 

створені, нарешті, однакові закони, які однаково впливають на взаємну 

прихильність та вірність [26, c. 126]. 

Звідси можна зробити висновок, що питання кодифікації законодавства 

давно стало актуальним, оскільки кожне суспільство заслуговує на гідні 

умови життя та праці, що будуть втілені у якісному законодавстві, а також 

прозорість, чіткість і доступність такого законодавства для кожного 

громадянина своєї держави. Ця проблематика заслуговує уваги з боку 

вчених, але було б не зовсім правильним на сьогоднішній день вести мову 

про глобальний єдиний універсальний акт, тому що кожна нація має свої 

особливості, які мають бути втілені у законодавчому масиві як специфічні 

правові норми, що існують в тій чи іншій країні. 

Думку Тібо не підтримали представники історичної школи права, 

зазначаючи, що «кодекси можуть відірвати діюче право від живого зв’язку з 

минулим, обмежити правильний та вільний його розвиток, кинути на 

загибель основи права, що існують в народному дусі, але невідомі 

кодифікаторам, нарешті, можуть навіть порушити народну правосвідомість, 

позбавивши її необхідної твердості та постійності. Існуюча суперечлива 

різноманітність у діючому матеріальному праві не становить жодної 

незручності, відкриваючи простір для індивідуумів, для гармонійного 

розвитку цілого та його частини. Тому завдання постає не в кодифікації, а в 

необхідності піднести правознавство на належний рівень і тоді вже чекати 

плідних результатів від науково освічених юристів» [26, c. 127]. Виходячи із 

завдань та цілей кодифікації, потрібно дивитись на її суть, яка, як ми бачимо, 
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не змінюється десятиріччями, а саме –досягнення і побудова правової 

держави, де верховенство належить якісно організованій та чітко викладеній 

правовій нормі. 

У науковій літературі досить часто розглядаються такі поняття як 

«кодифікація», «кодифікаційна робота» та «кодифікаційна діяльність». 

Наприклад Д.А. Керімов зазначає, що кодифікаційна діяльність – це 

діяльність відповідних державних органів щодо зовнішньої та внутрішньої 

обробки законодавства держави, утворення нового законодавчого акта, 

приведення його до певної системи [27, с. 8]. Ми погоджуємось з думкою 

цього вченого, однак треба розуміти, які завдання ставляться перед початком 

кодифікаційної роботи, в чому саме має виражатись обробка нормативно-

правового матеріалу, на нашу думку, це є важливим, для того щоб розуміти, 

яких результатів чекати від цієї діяльності. 

Д.А. Керімов висловлював свою думку з тієї позиції, що потрібно 

розрізняти законотворчість, з якою він ототожнював кодифікацію, і поточне 

законодавство, яке створює окремі законодавчі акти з тих чи інших питань, а 

процес кодифікації впорядковує значну частину діючого законодавства 

шляхом змін, доповнень та істотних вдосконалень як форми, так і його 

змісту, в результаті чого утворюються зведені законодавчі акти, які 

регламентують певну сферу суспільних відносин [26, c. 27]. 

Є.В. Погорєлов, у свою чергу,  доповнює, що кодифікаційна діяльність 

є законотворчим процесом, який полягає у переробці змісту і форми 

законодавства, тобто утворює, скасовує, змінює, доповнює правові норми, 

зумовлені потребами суспільного розвитку і системністю права, шляхом 

усунення колізій, прогалин, повторень у законодавстві, а також проводиться 

на основі закріплених принципів [28, с. 10]. Слушною є думка щодо 

відповідності результатів проведеної діяльності потребам суспільного 

розвитку. Вона відображає одну з характерних особливостей цього процесу – 

результат проведеної роботи відповідає реаліям сьогодення. Зазначену 

обставину суб’єкт кодифікації має враховувати, виходячи, на нашу думку, з 
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проаналізованих статистичних, економічно-політичних та інших даних, які 

будуть відображати ту чи іншу тенденцію даного питання. 

Слушно зауважує Ю.С. Шемшученко, що кодифікація – це доволі 

складний, тривалий процес, діяльність уповноважених суб’єктів щодо 

упорядкування вітчизняного законодавства, забезпечення його системності 

та узгодженості, результатом якого є прийняття кодифікованого акта [29, с. 

139-140]. 

Також є трактування кодифікації як виду правотворчості, що 

здійснюється у вигляді державної діяльності, яка здійснюється 

компетентними органами, має на меті систематичну обробку форми та змісту 

нормативно-правових актів шляхом утворенням нових норм, а також 

редагування старих – внесення змін, доповнень або скасування, якщо вони 

застаріли і не є ефективними [8, c. 164-165]. Потрібно законодавцю більше 

приділяти уваги відповідності прийнятих норм потребам суспільства, 

оскільки у разі такого недогляду виникає необхідність у їх редагуванні.  

С.С. Алексєєв вважає, що кодифікація – це вид правотворчості, який 

забезпечує системне нормативне регламентування суспільних відносин 

шляхом видання єдиного, юридично та логічно цілісного, 

внутрішньоузгодженого нормативного акта, який відображає зміст та 

юридичну структуру відокремленого підрозділу системи права. На думку 

С.С. Алексєєва, важливо, щоб впорядкування нормативно-правових актів 

здійснювалося шляхом системної правотворчості, що є одним із 

ефективніших видів правотворчості [30, с. 254]. 

О.Я. Рогач дотримується двох підходів до визначення кодифікації.              

По-перше, він вважає її самостійною галуззю науки, по-друге, як і                        

С.С. Алексєєв, видом правотворчості, що має наукове підґрунтя [31, с. 8]. 

Необхідно вести мову про те, що кодифікація, крім нормотворчого характеру 

(зміна, скасування, доповнення норм нормативно-правових актів), носить і  

безпосередньо законотворчий характер, оскільки в ході її проведення 
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приймається законодавчий документ, що має вищу юридичну силу відносно 

інших нормативно-правових актів [31, с. 8]. 

Кодифікація законодавства вимагає певної послідовності здійснення 

процесу законотворчості, урахування та передбачення взаємозв’язку і 

взаємодії законодавчих актів, обов’язкову узгодженість кожного нового 

законодавчого акта з конституційними нормами, актами своєї та інших 

галузей права з максимальним використанням світового законодавчого 

досвіду. Крім того, системний розвиток законодавства залежить від правової 

термінологічної упорядкованості. Досить часто органи державної влади, 

запроваджуючи правові норми, що містяться у різних правових актах, 

врегульовуючи одну проблему, користуються різними термінами, які іноді є 

застарілими чи запозиченими і не відповідають дійсності [32, с. 7]. 

В науці також є трактування, згідно якого кодифікація – це один зі 

способів систематизації законодавства, що полягає у створенні нового, 

вдосконаленого, об'єднаного загальним предметом правового регулювання 

нормативно-правового акта на основі старих нормативних актів шляхом 

часткової або значної зміни їхнього змісту [33, с. 44].  

І.О. Федоров, у свою чергу, переконаний, що кодифікація є державною 

законотворчою діяльністю, оскільки результатом кодифікаційного процесу 

стає приведення форми і змісту законодавства у відповідність до потреб 

сучасності, які підлягають негайному вирішенню за допомогою застосування 

ефективно діючих правових інструментів, що спрямовані на утворення і 

видання логічно та юридично цілісного, єдиного, зведеного, внутрішньо 

узгодженого нормативного акта. Тобто, виходячи з положень Основного 

Закону країни, це діяльність, яка прямо віднесена до компетенції єдиного 

законодавчого органу – Верховної Ради України [34, с. 19]. Проте 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. 
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З.К. Сіморот та Є.О. Монастирський наголошували на тому, що 

кодифікаційний процес щодо прийняття кодифікованого акта проходить 

стадії, аналогічні затвердженню закону, тобто від порушення питання про 

прийняття акта до його опублікування, також змістом закону і 

кодифікованого акта є юридичні норми [35, с. 31]. Тут є про що поміркувати, 

звісно, ця думка має право на існування, проте суб’єктом законотворчості в 

Україні є законодавчий орган – Верховна Рада України, на жаль, і досі в 

нашому законодавстві не прописаний інститут кодифікації, а отже, і процес, 

який має йому передувати та які містити стадії. У юридичній літературі 

немає єдності з приводу того, що кодифікація є законотворчою діяльністю. 

Слід також додати, що кодифікація може бути неофіційною, тобто 

приватною, результат якої не обов’язково буде опубліковуватись, оскільки 

може і не санкціонуватись державою. Проте можна стверджувати, що 

незалежно від виду кодифікації, який реалізовується, його зміст становлять 

юридичні норми, тобто предметом кодифікації є правові норми. 

Слушним є зауваження щодо співвідношення кодифікації трудового 

законодавства та законотворчості трудового права, яке висловлюють                                

С.М. Братусь та І.С. Самощенко. Вони стверджують, що остання є родовим 

поняттям щодо першої і виступає найвищим, провідним різновидом 

законотворчості у трудовому праві, тобто це не тотожні поняття. Кодифікація 

трудового законодавства співвідноситься і з поняттям поточної законодавчої 

діяльності у сфері трудового права. Відмінність кодифікації від поточної 

законодавчої діяльності полягає у тому, що під час кодифікації створюються 

саме зведені акти, які регулюють значну частину суспільних відносин, тоді 

як у процесі поточної законодавчої діяльності формуюються нові нормативні 

акти у сфері праці [26, с. 12]. 

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

напрямку може змінюватись нормативний матеріал. Додатково слід 

зауважити, 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. 

Підтримують позицію щодо кодифікації як процесу правотворчості А. 

С. Піголкін, В. М. Баранов, І.Я. Дюрягін та ін. П.М. Рабінович наводить такі 

основні принципи, якими має керуватись законодавець у процесі 

правотворчості: законність, логічна побудова та техніко-юридична 

досконалість законодавства, врахування національної самобутності та 

народності, термінологічна узгодженість нормативно-правових актів [36, с. 

101].  

Не дивлячись на цілком логічно не тотожні і навіть у деякій мірі 

дискусійні питання, що розглядаються на сучасному етапі, все ж переважна 

більшість вчених у своїх наукових працях визначають кодифікацію як форму, 

вид систематизації (С. М. Братусь, Є. А. Гетьман, В. В. Копєйчиков, І. С. 

Самощенко, О. Ф. Скакун, О. І. Ющик та ін). Тобто, вони вважають, що 

систематизація – родове поняття, яке полягає у впорядкуванні законодавства, 

а кодифікаційна діяльність – це форма систематизації, яка має притаманні їй 

властивості. 

Наприклад, О.Ф. Скакун зазначає, що кодифікація – це спосіб або 

форма систематизації нормативно-правових актів з метою удосконалення 

шляхом переробки чи узгодження змісту юридичних норм та створення 

якісно нового єдиного систематизованого акта [37, с. 256]. О.І. Ющик 

визначає кодифікацію як форму систематизації, що полягає у системному 

впорядкуванні юридичних норм у рамках правових інститутів, їх розвиток як 

органічних складових єдиної системи законодавства шляхом уніфікації 
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положень чинних нормативно-правових актів однакової юридичної сили та 

зведення їх у єдиний кодифікаційний акт [38, с. 82]. 

Як ми бачимо, одні вчені обґрунтовують кодифікаційну діяльність як 

правотворчу, а іноді і законотворчу, інші – вбачають в ній лише вид 

систематизації щодо упорядкування чинних правових норм. Підсумовуючи 

розгляд поняття «кодифікація», наведемо точку зору О.М. Чашина, який 

зазначає, що існують три точки зору щодо його трактування, а саме: 1) як вид 

правотворчості, що здійснює єдине, погоджене та впорядковане правове 

регламентування суспільних відносин, і як результат утворення логічно 

побудованої системи нормативно-правових актів; 2) як форма або вид 

систематизації законодавства, що полягає в обробці та об’єднанні норм 

права, які містяться у нормативно-правових актах, в один кодифіковано-

узгоджений акт, такий акт має санкціонуватись компетентним державним 

органом, у зв’язку з його прийняттям всі інші акти автоматично втрачають 

свою юридичну силу; 3) як державна діяльність, що проводиться з метою 

зовнішньої та внутрішньої системної обробки чинного законодавства, 

результатом якої є прийняття нового кодифікованого акта [39, с. 41]. 

Такі поняття як «кодифікація», «кодифікаційна робота» та 

«кодифікаційна діяльність» вживаються як на практиці, так і в юридичній 

літературі в тотожному розумінні, оскільки мають одну мету, завдання, цілі 

та спрямовані на один і той же результат.  

Виходячи із наукових напрацювань, що існують у юридичній 

літературі, кодифікацію трудового законодавства слід сприймати як офіційну 

діяльність щодо вдосконалення та упорядкування змісту й форми юридичних 

норм, які є предметом врегулювання трудових і 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. 



30 

Беручи за основу вищенаведені факти, можна стверджувати, що 

завдання кодифікації полягає у переробленні чинного законодавства, 

утворенні нового кодифікованого акта, скасуванні правових норм, що по суті 

«віджили» своє і не регулюють сучасні відносини, або їх переробленні. 

Виходячи з проведеного аналізу, ми зазначаємо, що кодифікація 

трудового законодавства характеризується наступним: 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 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. 

Закономірністю розвитку будь-якої правової системи, умовою її 

успішного впливу на суспільні відносини є логічна стрункість, 

несуперечливість і погодженість системи діючих правових норм. Власне 

кодифікація законодавства і є одним із таких способів приведення правової 

системи до логічної стрункості, несуперечності й погодженості системи 

діючих правових норм [40, с. 34]. 

Характеризуючи кодифікаційну діяльність, слід звернути увагу на її 

класифікацію. У науковій літературі цьому питанню присвятили свої 
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дослідження такі науковці як В.К. Грищук, В.В. Лазарев, Т.М. Рахманіна,                

В.М.  Сирих,  О.В. Сурілов та інші. 

 Д.А. Керімов, наприклад,  поділяє кодифікаційну діяльність залежно 

від предмета регулювання на повну та часткову кодифікацію [41, c. 9-10].                   

В.В. Лазарев, у свою чергу, класифікує кодифікаційну діяльність на загальну 

та спеціальну [8, с. 205]. О.В. Сурілов вважає, що кодифікаційну діяльність 

можна поділити на такі види: загальну, галузеву, внутрішньогалузеву 

(спеціальну) та міжгалузеву (комплексну) [42, c. 173]. Також існує думка про 

поділ на галузеву, міжгалузеву і спеціальну кодифікацію [43, с. 61]. Ще ж 

позиція поділу на загальну, галузеву та спеціальну кодифікаційну роботу [36, 

c. 11]. 

Досліджуючи це питання, юридична наука диференціює кодифікаційну 

роботу на чотири види: 1) загальну (Звід законів України), 2) галузеву 

(Кодекс законів про працю України), 3) міжгалузеву (комплексну) (об’єднує 

нормативно-правові приписи за принципом регулювання певної великої 

сфери суспільних відносин), 4) спеціальну (внутрішньогалузеву) (спрямована 

на видання актів, що об’єднують нормативні приписи певного правового 

інституту або декількох правових інститутів, або підгалузі права) [44, c. 25-

26]. 

Якщо проводиться кодифікація законодавства, то вона має галузевий 

характер. Багато вчених вважає її заключною стадією формування якісно 

нового законодавства шляхом оновлення і прийняття кодексу. 

Наприклад, В.В. Ксенофонтов зазначає, що галузева кодифікація 

дозволяє проаналізувати основний матеріал конкретної галузі законодавства, 

визначити взаємозв’язок, що має надзвичайно важливе значення для 

систематизації нормативних актів, які входять до цієї галузі [45, c. 137]. 

Ремі Кабріяк свого часу наголошував на тому, що «надто молода» 

галузь права не потребує проведення цієї діяльності як такої, адже суспільні 

відносини в цій сфері не устаткувались і немає сенсу закріплювати їх 

регулювання на постійній законодавчій основі [46, с. 393]. У наведеному 
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твердженні прослідковується певна логіка, оскільки сформованість 

законодавства є важливим моментом для проведення кодифікації. Постійне 

оновлення і прийняття подальших змін до уже сформованого кодифікованого 

акт буде мати досить негативний вплив, що може проявлятися в 

нестабільності і подальшій постійній рекодифікації трудового законодавства. 

Аналогічну думку висловлює у своєму дисертаційному дослідженні               

Є. В. Погорелов: «Вибір того чи іншого виду кодифікаційної діяльності 

залежить від стабільності й нестабільності суспільних відносин або правової 

системи» [47, с. 49]. 

На нашу думку, найбільш повно це питання розкрив вчений В.К. 

Грищук, розробивши наступну класифікацію кодифікаційної діяльності: 1) за 

сферою дії кодифікованого акта: загальносоюзна, республіканська, відомча, 

місцева; 2) за предметом кодифікації: галузева, внутрішньогалузева або 

спеціальна, комплексна; 3) за обсягом кодифікаційного нормативного 

матеріалу: часткова, повна, генеральна; 4) за ступенем та характером 

опрацювання законодавства: кодифікація у широкому та вузькому розумінні; 

5) за формою кодифікованого акта: конституція, основи, кодекс, звід законів, 

закон, збірник, регламент, правила, статут, положення [48, с. 8]. 

Отже, проаналізувавши різні види класифікацій кодифікації права, 

вважаємо, що можна виділити наступні види класифікації кодифікації 

трудового законодавства: 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 
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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. 

Вважаємо, що кодифікація трудового законодавства зокрема має бути 

проведена у вигляді єдиного загальнодержавного повного офіційного 

кодексу. 

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. 

Кодифікація як спосіб систематизації нормативного матеріалу має 

застосовуватися лише тоді, коли існує необхідність упорядкування, якісного 

доопрацювання (концептуального оновлення) в єдину структуру великого 

масиву законів, як актів, що мають вищу юридичну силу, через те, що саме 

подібні акти визначають внутрішню будову системи права, вектор розвитку 

національної правової системи конкретної держави. Саме ця детермінанта 

відрізняє кодифікацію як правовий феномен від інших форм систематизації 

законодавства [49, с. 21]. 

Підсумовуючи, зазначимо, кодифікація трудового законодавства – 

складна форма 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 
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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. 

Кодифікація трудового законодавства, виходячи із активного процесу, 

відіграє значну роль у контексті уніфікації норм трудового права відповідно 

до норм міжнародного права на даному етапі суспільно-політичного 

розвитку України. Кодифікація ж у цьому процесі покликана відігравати 

одну з провідних ролей. Конституція України містить положення, відповідно 

до якого чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України. Саме тому існує нагальна потреба в імплементації норм права. 

Одним із таких правових інструментів, що може прискорити цей процес, є 

проведення кодифікації трудового законодавства України відповідно до 

нових реалій суспільно-політичного життя, проведення обробки нормативно-

правових актів за допомогою вироблених юридичною наукою положень 

теорії права, що є основоположною теоретичною базою.  

Кодифікація як вид систематизації трудового законодавства широко 

використовується у правовій системі України. Одним з прикладів цього може 

стати діяльність щодо розробки, прийняття та введення в дію нового 

Трудового кодексу України. Формування та становлення системи трудового 

права України здійснюється і шляхом безпосередньо кодифікації. 

Досліджувана діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у процесі 

розвитку трудового законодавства. 

 

1.2 Методологічні основи дослідження кодифікації трудового 

законодавства 

 Накопичення проблем у сфері застосування на практиці норм 

трудового законодавства, співвідношення нормативно-правових актів, які 

видаються у сфері праці за їх юридичною силою, неефективності 



35 

правореалізаційної та правозастосовної діяльності, що має хаотичний 

характер, а також великого обсягу нормативного матеріалу потребує 

здійснення кардинальних заходів, спрямованих на їх вирішення. 

Найоптимальнішим кроком з боку держави в цілому та законодавчого органу 

зокрема буде прийняття нового Трудового кодексу, для чого потрібно 

здійснити кодифікацію трудового законодавства, а це, в свою чергу, потребує 

використання різних методологічних підходів. 

Соціально обумовлена цінність трудового законодавства України, а 

також наукові розробки у цій сфері базуються на певних методологічних 

обґрунтуваннях. Саме тому і наразі дана тематика є актуальною. Вироблення 

універсальних методологічних підходів до розуміння кодифікації трудового 

законодавства дозволить розширити можливість 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.  

 Аналіз законодавчої діяльності Верховної Ради України дає підстави 

стверджувати, що наразі відсутні чіткі методологічні засади і науково 

обґрунтовані методичні підходи до формування національного трудового 

законодавства. Зазначена діяльність не тільки не зорієнтована на проведення 

систематизації трудового законодавства, а й у більшості своїй допускає 

декодифікацію та десистематизацію трудового законодавства. 

 Не можна вважати раціональною в методологічному відношенні й таку 

законодавчу практику, коли у плановому порядку не визначається перелік 

законопроектів, прийняття яких випливає із зобов’язань перед міжнародними 

організаціями, що свідчить про методологічну недосконалість в організації 
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законодавчої діяльності, відсутність системного комплексного підходу до 

планування цієї діяльності у сфері трудового законодавства. 

 Здебільшого у вітчизняних наукових колах методологію до розуміння 

кодифікації трудового законодавства розглядали в тій чи іншій мірі такі 

науковці: Н. Б. Болотіна, С. В. Вишновецька, С. Д. Гусарєв, М. І. Іншин, В. В. 

Лазарєв,  Н. І. Матузов, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, В. М. Сирих, Н. 

М. Хуторян та ін. Незважаючи на зроблений внесок зазначеними вище 

вченими, досі питання методологічних підходів до розуміння кодифікації 

трудового законодавства потребує комплексного ґрунтовного наукового 

дослідження. 

Щодо визначення поняття «методологія», то, наприклад, В. В. Лазарєв 

вважає її сукупністю принципів, прийомів, способів наукової діяльності, при 

реалізації яких отримуються істинні або об’єктивні знання, реальність [8, с. 

13]. 

Методологію можна визначати також як: 1) вчення про методи 

пізнання й перетворення світу; 2) сукупність прийомів дослідження, які 

застосовуються наукою відповідно до об’єкта її пізнання [50, с. 429-430].  

Деякі автори зазначають, що це наука про методи, складне утворення 

системи різних методологічних рівнів і методів пізнання предмета, тобто є 

теорією методів [51, с. 21]. 

Також таким, що заслуговує уваги, є визначення методології як 

концептуального викладу мети, змісту, методів дослідження, які 

забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої 

інформації про процеси та явища [52, с. 56]. 

На думку В.М. Сирих, методологія – це сукупність знань про методи 

дослідження юридичних явищ та про застосування таких методів у 

дослідженні тих чи інших юридичних явищ [53, c. 361-362]. 

Доцільно згадати Міжнародну науково-теоретичну конференцію 

«Проблеми методології сучасного правознавства», де йшла мова про те, що в 

наш час дослідження методологічних проблем, підходів щодо законодавства 



37 

є досить застарілими, містять недоліки і є по суті такими, що не 

спрацьовують на практиці, оскільки існує багато випадків абстрактного 

визначення тих чи інших правових явищ, недооцінки юридичних принципів, 

а також неповне і неефективне застосування концепцій та норм [54, с. 151]. 

 Як висновок, термін «методологія» трактується як специфічна 

сукупність різноманітних методів, які застосовують для розкриття сутності 

конкретного явища, а також прийомів та способів дослідження об’єкта.  

Розрізняють такі рівні методології: світоглядний, який полягає у 

пізнанні в цілому; загальнонауковий (міждисциплінарний), який 

застосовується до пізнання щодо певної групи об’єктів одного типу; 

конкретно-науковий, який використовується при вивченні конкретного 

об’єкта; спеціально-науковий – властивий пізнанню специфічних ознак 

об’єкта певної галузі [55, с. 69]. Тобто, ми можемо розглядати кодифікацію 

трудового законодавства на різних рівнях методології, застосовуючи при 

цьому групу методів, які найбільш притаманні тому чи іншому рівню. 

Виходячи з цього, ми вважаємо, 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. Зважаючи на вищевикладене, методологічними 

основами є методи, підходи до проведення кодифікації трудового 

законодавства. Більше того, повне наукове дослідження неможливе без 

теоретичного аналізу об’єкта, предмета, стадії і функції такого процесу. 

Слово «метод» дослівно означає «шлях дослідження, спосіб пізнання» і 

тлумачиться як: 1) спосіб пізнання дійсності та її відтворення в мисленні; 2) 

спосіб, прийом або система прийомів для досягнення мети або виконання 

певної дії [50, с. 429-430]. 

У російській юридичній літературі, наприклад, зазначено, що метод 

охоплює способи, прийоми, засоби вивчення [56, с. 23]. 
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З точки зору В.М. Сирих, метод – це органічно цілісна, складна система 

прийомів, способів, що використовуються для пізнання предмета, розкриття 

закономірностей його функціонування і розвитку у повноті і всебічності [53,              

c. 365]. 

Існує думка про те, що метод розробляється на основі накопичених 

знань та закономірностей, тобто законів і принципів [57, c. 46.]. Таким 

чином, не виключається, що саме від основних принципів, законів певної 

сфери і залежить використання методу. Незалежно від цього, роль методів у 

дослідженні того чи іншого явища є важливою.  

У свою чергу, О.Ф. Скакун вважає, що методом юриспруденції є засіб 

юридичного пізнання, утворення та організації юридичного знання. 

Юридичний метод конкретизує предмет юриспруденції, який формується у 

відповідну юридичну теорію як взаємоузгоджену систему знань про державу 

та право, виражену в поняттях [37, с. 5]. 

Отже, на нашу думку, методом визначається спосіб, засіб досягнення 

мети або дослідження і виконання певної діяльності. 

Класифікація методів пізнання має такий вигляд: 1) за масштабами 

застосування: філософські, загальнонаукові, конкретно-наукові, 

дисциплінарні, міждисциплінарні; 2) за науковим спрямуванням 

дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнологічні [58, с. 64-83]. 

У контексті виділення методів пізнання кодифікації трудового 

законодавства доцільно вести мову про філософські, загальнонаукові, логічні 

та спеціально наукові методи. 

Основним філософським методом є діалектика, яка вивчає явища 

соціального буття, ґрунтується на загальних закономірних зв’язках розвитку 

суспільства, держави і права. Відповідно до цього методу всі державно-

правові явища пов’язані між собою, із суспільним життям та перебувають у 

динаміці. В основу їх розвитку покладена дія законів переходу від 

поступових кількісних змін до якісних. Тобто, діалектичний підхід вимагає 

розглядати усі об’єкти наукового дослідження у розвитку, взаємозв’язках і 
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протиріччях. Діалектико-матеріалістична теорія суспільного розвитку 

складає методологічну платформу для дослідження і розуміння суті, 

закономірностей і соціальної цінності будь-якого суспільного явища через 

призму минулого, сьогоднішнього і майбутнього [59, с. 149]. Саме вона дає 

можливість проводити дослідження проблем кодифікації трудового 

законодавства, удосконалення його окремих інститутів на основі 

ретроспективного аналізу і емпіричних узагальнень, поєднаних з 

перспективними екстраполяціями [59, с. 150]. У нашому випадку на 

кодифікацію трудового законодавства впливають і політичні, і економічні 

чинники. Цей 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. Отже, діалектичний 

підхід є важливим для здійснення кодифікації трудового законодавства 

відповідно до потреб суспільного розвитку. 

Наступною групою методів є загальнонаукові, а саме такі: системний, 

структурно-функціональний, історичний, синергетичний, порівняльно-

правовий. 

Застосування системного підходу, зазначається в літературі, диктується 

необхідністю одержання цілком конкретного результату, коли неможливо 

чекати, що цей результат з’явиться сам по собі, природним шляхом, і тому 

доводиться конструювати його за умов часових та ресурсних обмежень, а 

також ускладнення суспільних процесів [60, c. 9]. 

Спосіб взаємозв’язку, взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників 

характеризує структурний аспект кодифікаційної діяльності, внутрішню 

організацію його змісту. Від того, які суб’єкти і в який спосіб 

використовують ті або інші предметні засоби утворення нового 

кодифікаційного акта, під впливом яких суспільних процесів вони 

знаходяться, якими суспільними ідеями керуються при цьому, залежить 

структурна будова кодифікаційного процесу, його цілісність та усталеність 
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як певного явища [61, c. 308]. Тобто, всі дослідження щодо взаємопов’язаних 

елементів: інститутів, підінститутів, норм трудового законодавства, 

проводяться у взаємодії. 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.  

Наступним є структурно-функціональний метод, який полягає у 

виділенні структурних елементів у системі і визначення їх ролі (функцій) [52, 

с. 61]. Фактично мова йде 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. 

 Історичне пізнання має для суспільства неоціниме значення. Воно 

виконує такі основні функції: формування соціальної самосвідомості, 

соціального виховання, розвитку політичної діяльності і самої політики, 

передбачення і прогнозування майбутнього [62, с. 10]. Цей метод зобов’язує 

з’ясувати процеси виникнення, становлення й розвитку кодифікації 

трудового законодавства, тобто дослідити її генезис.  

Синергетичний метод полягає у пошуку загальних принципів, які 

керують поведінкою систем, що самоорганізуються. Використання цього 

методу допомагає розкрити сутність правової системи, яка характеризується 

динамізмом і неврегульованістю [37, с. 16]. За допомогою синергетичного 

методу, наприклад, досліджується формування кодифікації трудового 

законодавства як виду систематизації. 

Наступним загальнонауковим методом є порівняльно-правовий, який 

полягає у здійсненні порівняльної характеристики окремих явищ [37, с. 15]. 

Найоптимальніше порівнювати процеси кодифікації трудового законодавства 
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з тими країнами, які входять до романо-германської сім’ї. Проте 

порівняльно-правовий аналіз з іншими правовими системами, наприклад 

англосаксонською, також може бути корисним, оскільки він вкаже на 

специфічні можливості щодо удосконалення нормативно-правового 

матеріалу у сфері праці. 

Програмно-цільовий підхід найбільше відповідає об’єктивним вимогам 

комплексності та системності. Як зазначається в літературі, комплексність і 

системність дослідження будь-якого явища, зокрема кодифікації, полягає в 

тому, щоб передбачати та враховувати численність суспільних зв’язків, які 

зрештою визначають її сутність [63, c. 9]. 

Забезпечення цілеспрямованості кодифікаційного процесу досягається 

завдяки цільовому підходу, методологічною основою якого є визначення 

головної цілі кодифікаційного процесу та його наступна диференціація у 

вигляді взаємопов’язаної системи цілей [64, c. 357-358]. 

Потрібно розуміти, що являє собою система трудового законодавства, 

оскільки ми повинні чітко виходити з того, на що мають бути спрямовані 

методи пізнання кодифікації трудового законодавства. 

 Законодавство – це насамперед джерело і форма права, тобто спосіб 

існування, виразу і організації його норм у цілісній, внутрішньоузгодженій 

системі [65, с. 23]. На думку С.О. Комарова, система законодавства – це 

зовнішня форма права, система нормативно-правових актів, у яких 

виражаються галузі та інститути права [5, с. 283-284]. Наприклад, А.П. Заєць 

зауважує, що це «єдність взаємопов’язаних принципів, які відображають 

зміст правових норм, розрізняються за виконанням суворо визначених 

функцій у регламентації суспільних відносин і об’єднаних у нормативних 

актах, які є засобом їх об’єктивації» [66, c. 12]. В.М. Хропанюк вважає, що 

система законодавства – це єсукупність джерел права, які є формою 

вираження правових норм [67, с. 297]. Система законодавства втілена в 

системі нормативно-правових актів, утворених законодавцем, і має соціальну 

обумовленість [8, с. 210]. У той же час більшість науковців єдині у тому, що 
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система законодавства і система права взаємозалежні, стверджуючи, що вони 

є «двома сторонами однієї медалі», які не можна за їх юридичною природою 

не ототожнювати, не протиставляти [68, с. 337-340; 69, с. 93]. 

Однак, на нашу думку, при цьому 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.  

Деякі вчені визначають систему законодавства як цілісний комплекс 

взаємопов’язаних і взаємодіючих чинних нормативно-правових приписів, що 

закріплюються у нормативно-правових актах, який виражається в їх єдності, 

узгодженості, а також у поділі за галузями, інститутами й іншими групами 

законодавства [70, c. 61]. 

У юридичній науці під системою законодавства розуміють, перш за 

все, систему чинних нормативно-правових актів. Цікавою у цьому контексті 

видається ст. 4 Кодексу законів про працю України, у якій закріплено 

наступне: «Законодавство про працю складається з Кодексу законів про 

працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно 

до нього» [71]. А Конституційний Суд України наголошує, що термін 

«законодавство» досить широко використовується у правовій системі в 

основному у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових 

актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами 

певної галузі права. У законах залежно від важливості і специфіки 

суспільних відносин, що регулюються, цей термін вживається в різних 

значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, передусім 

кодифікованих, в поняття «законодавство» включаються як закони та інші 

акти Верховної Ради України, так і акти Президента України, Кабінету 

Міністрів України, а в деяких випадках – і нормативно-правові акти 

центральних органів виконавчої влади. У Кодексі законів про працю України 
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термін «законодавство» в цілому вживається у широкому значенні, хоча його 

обсяг чітко не визначено [72]. 

П.Д. Пилипенко відносить до так званих «нових» джерел трудового 

права локально-правові акти і нормативно-правовий договір [73, c. 22]. Ми 

згодні з цією думкою, оскільки роль першого стрімко зростає. Локально-

правові акти більшою мірою заповнюють прогалини системи трудового 

законодавства, що сприяє поліпшенню умов праці працівників на їх робочих 

місцях.  

На нашу думку, 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. Як відомо, провідним документом системи трудового 

законодавства є кодифікований акт – Кодекс законів про працю України. 

Проаналізувавши Рішення Конституційного Суду України, а також 

дослідження теоретиків і практиків, сукупність нормативно-правових актів, 

що регулюють суспільні відносини у сфері праці, складають: закони і акти 

Верховної Ради України, акти Президента та Кабінету Міністрів України, 

акти центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної 

політики, міжнародно-правові документи, що містять в собі регулювання 

трудових правовідносин і стали обов’язковими для виконання на території 

України, а також локальні нормативні акти, що регулюють трудові 

відносини. Однак хочемо підкреслити, що у зазначеній системі важливою є 

чітка юридична ієрархічність і взаємоузгодженість. Для вирішення цієї 

проблеми необхідно прийняти законопроект «Про закони і законодавчу 

діяльність України», який повинен містити зазначені положення. 

Методологічні підходи до розуміння кодифікації трудового 

законодавства повинні надавати відповідь на основні теоретичні засади 

категорії «кодифікація трудового законодавства», основними з яких є: об’єкт, 

предмет, суб’єкт, стадії. Аналіз кодифікації як особливого процесу і 
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характеристика притаманних йому властивостей та складових у трудовому 

законодавстві є важливим завданням, що ставить сучасність перед наукою 

трудового права, метою якого є прийняття нового якісного Трудового 

кодексу.  

У цьому контексті потрібно насамперед дослідити об’єкт і предмет 

кодифікації трудового законодавства. Під поняттям «об’єкт» розуміють 

явище, предмет, особу, на які спрямована певна діяльність, увага тощо [74, c. 

635], а поняття «предмет» трактується як те, на що спрямована пізнавальна, 

творча, практична діяльність будь-кого, будь-чого [74, c. 690]. Бачимо, що у 

мовній термінології вони є фактично тотожними, однак така думка з точки 

зору юридичної науки буде помилковою, оскільки для теорії є дуже 

важливим чітке розуміння цих категорій. 

С.С. Алексєєв, який є прихильником підходу до визначення 

кодифікаційної роботи як правотворчої діяльності (тобто мова йде про те, що 

функції кодифікації виходять за рамки функцій систематизації), підкреслює, 

що предметом впорядкування при кодифікації є не нормативно-правові акти, 

а лише юридичні норми. Таким чином, досить логічним, на його думку, 

видається прийняття кодифікованого акта без напрацьованого обсягу 

нормативно-правових актів. Ці ідеї набули свого виразу у радянській 

енциклопедичній літературі з питань юриспруденції [30, c. 137]. 

Досліджуючи дане питання, вчені незалежної України також 

погоджуються з тим, що правові норми є предметом кодифікації.                               

Н.М. Пархоменко з цього приводу зазначає, що предметом кодифікаційної 

діяльності є приписи правових норм (зміст права), в свою чергу предметом 

інкорпорації є нормативно-правові акти (форма права) законодавства [75, c. 

8]. Також енциклопедична література містить дещо інші думки порівняно з 

радянськими часами, зокрема в ній предметом кодифікації вважаються  

правові приписи та юридичні інститути [29, c. 140]. 

Об’єктом кодифікаційної діяльності, розмірковує Є.В. Погорєлов, є:              

«… а) зміст і форма проектів нормативно-правових актів; б) зміст і форма 
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нормативно-правових актів, які були прийняті, але ще не набрали чинності; 

в) зміст і форма чинних нормативно-правових актів». При цьому формою 

нормативно-правових актів є текст нормативно-правових актів, а його 

змістом –  група нормативно-правових приписів [28, с. 9]. 

Під час написання дисертаційного дослідження, тема якого стосувалась 

проблем кодифікації кримінального законодавства, В.К. Грищук приходить 

до висновку, що «об’єктом теорії кодифікації кримінального законодавства є 

кодифікаційна діяльність як вид суспільно-корисної діяльності, комплекс 

суспільних відносин, найвища форма удосконалення форми та змісту 

діючого кримінального законодавства, предметом теорії кодифікації є 

проблеми удосконалення форми і змісту діючого кримінального 

законодавства в інтересах суспільного прогресу» [76, c. 24].  

Погоджуючись і висловлюючи свою думку, І.О. Федоров наголошує, 

що «об’єкт» як правова категорія є ширшим за поняття «предмет», оскільки 

останній конкретизує перший. Предметом кодифікаційної роботи є зміст 

норм, сукупність мовних символів, в яких втілена воля законодавця і форма 

галузі законодавства. А об’єкт кодифікації (тобто те, на що вона спрямована) 

– це норма права матеріального та процесуального характеру 

(загальнообов’язкове правило поведінки, наслідком якого є суб’єктивні права 

та юридичні обов’язки) і галузь законодавства [34, с. 73-74]. 

На основі вищенаведного можна резюмувати, що 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 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. Об’єкт є ширшим за 

предмет кодифікації трудового законодавства, оскільки він охоплює всю 
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галузь, у той час як завдання предмета полягає у конкретизації певної його 

частини.  

Виходячи із визначення об’єкта та предмета кодифікації трудового 

законодавства, теоретики розробляють власні принципи, на яких повинна 

базуватись ця робота.  

Принципами кодифікації є основними, базисними ідеіями і 

переконаннями, що створюють засади для осягнення всього кодифікаційного 

процесу, зумовлюють конкретне спрямування вектора його реалізації та 

мають вияв у безпосередніх сутнісно-якісних показниках результату 

кодифікаційної діяльності – кодифікованому нормативно-правовому акті [77, 

c. 94].  

До них слід віднести наступні:  

1) необхідність максимальної відповідності системи законодавства 

системі права, стабільність системи законодавства, внутрішня єдність 

системи законодавства, доступність та оглядовість системи законодавства 

для практичних працівників, побудова системи законодавства на основі 

наукових правил кодифікації та систематизації [78, с. 108]; 

2) визначення форми кодифікаційних актів і наукове обґрунтування 

необхідності, матеріальних і юридичних підстав кодифікації; широке 

використання комплексних нормативно-правових актів при проведенні 

галузевої та міжгалузевої кодифікації; визначення кола підлягаючого 

кодифікації правового матеріалу, що потребує ознайомлення з актами 

поточної правотворчості; створення оптимальної структури нормативно-

правового акта, що означає найбільш вдале системне розташування в ньому 

всіх структурних елементів; зберігання, відбір всього найкращого, що було в 

попередньому правовому регулюванні [79, с. 72]; 

3) інтернаціоналізація, наукова обґрунтованість, плановість, повнота та 

єдина спрямованість здійснення кодифікації, оперативність, системна 

погодженість та техніко-юридична досконалість [37, с . 432-435];  
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4) правовий прогрес (правоустановлювальна діяльність держави має бути 

спрямована на подальший розвиток і вдосконалення позитивного права в 

руслі загальноцивілізаційних досягнень), правова легітимність (сама 

правоустановча діяльність повинна відбуватись в незалежних правових 

формах і процедурах) та загальносоціальна легітимність (опора на широку 

базу соціального очікування) [6, с.421]; 

5) системність законотворчих і нормотворчих робіт; соціальна 

обумовленість та економічна обґрунтованість законодавчих актів; повнота 

нормативно-правового регулювання суспільних відносин; подолання 

внутрішньої неузгодженості й суперечності у правовій системі; стабільність 

законодавства і пов’язана з цим стабільність нормативно-правового 

регулювання; утвердження верховенства права, підпорядкування Конституції 

праву, конституційність законів і законність підзаконних нормативно-

правових актів; забезпечення техніко-юридичної досконалості, уніфікації й 

мовної (термінологічної) узгодженості законодавчих актів [80, с. 12-16]. 

Для того щоб побачити ефективний результат проведеної кодифікаційної 

роботи трудового законодавства, нам потрібно враховувати не лише загальні 

правові принципи (верховенство права, законність, демократизм, гуманізм, 

науковість, професіоналізм, об’єктивність), а й галузеві основоположні 

принципи кодифікації трудового законодавства, до яких належать: 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. 

Більш повно осмислити кодифікацію можливо буде у процесі аналізу 

етапності та послідовності кодифікаційного процесу. В.Є. Погорєлов 

запропонував такі його стадії: 1) включення підготовки кодифікаційного акта 

до плану кодифікаційних робіт; 2) створення робочої групи для підготовки 

кодифікаційного акта; 3) розробка наукової концепції майбутнього акта (його 
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обґрунтування, цілі, засоби реалізації майбутніх норм); 4) акумулювання 

необхідних матеріалів і інформації, що стосується кодифікованої теми; 5) 

підготовка тексту акта; 6) попереднє обговорення та узгодження проекту 

нормативно-правового акта; 7) наукова експертиза підготовленого проекту 

акта; 8) остаточна підготовка та редагування тексту майбутнього акта; 9) 

підготовка супроводжуючих документів до проекту кодифікованого акта; 10) 

внесення проекту на розгляд до правотворчого органу [47, с. 107]. 

Вищенаведені стадії кодифікаційного процесу, на наш погляд, є 

логічними, послідовними, чіткими і зрозумілими. Проте з приводу 

запропонованої стадійності кодифікаційної роботи трудового законодавства 

у нас виникли деякі зауваження. Щодо першої стадії, то план кодифікаційних 

робіт має бути довгостроковим і реалізовуватись не менш як один раз на 

двадцять років за загальнообов’язковою державною програмою. Взагалі, 

оновлення такого права як трудове повинно проводитись обов’язково, 

пояснюється це, в першу чергу, історично, а також розвитком сьогоднішніх 

суспільних відносин у сфері праці. На другій стадії необхідно, з нашої точки 

зору, утворювати робочу групу тільки на паритетних засадах, що буде 

сприяти розвитку соціального партнерства між роботодавцями та 

працівниками, зокрема включати до її складу по 5 членів від трьох сторін, а 

саме: представників держави (це може бути центральний орган виконавчої 

влади у сфері праці і соціальної політики); представників всеукраїнського 

об’єднання організації роботодавців; представників всеукраїнського 

об’єднання профспілкових організацій. Потрібно також створити дорадчий 

орган з представників вчених-теоретиків науки трудового права, які будуть 

мати дорадчий голос під час обговорення та узгодження прийняття 

кодифікованого акта. Наукова експертиза має проводитись незалежними 

експертами, що дозволить забезпечити адаптацію трудового законодавства 

до законодавства Європейського Союзу, рішення такої експертизи повинно 

бути обов’язковим для розгляду робочою групою. Дуже важливим, на нашу 
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думку, є запровадження механізмів для реалізації та захисту трудових прав і 

гарантій працівників і роботодавців.  

У цьому контексті варто ще раз наголосити на значенні і ролі участі 

держави у процесі кодифікації трудового законодавства, оскільки проведення 

цієї роботи без підтримки держава в наш час практично неможливо. Участь 

держави є важливою і тому, що результат кодифікації набуває офіційного 

характеру, а, отже, стає джерелом права і на практиці є чинним для 

застосування та посилання на нього. Як правило, державні органи 

визначають мету проведення, цілі, які необхідно досягнути, способи, методи 

та напрямки здійснення кодифікації трудового законодавства. Взагалі 

правова політика держави того чи іншого періоду визначає формування 

норм, які в подальшому закріплюються в кодифікованому акті. Стверджуючи 

це, ми маємо на увазі і зацікавленість високих державних посадових осіб, від 

волі яких залежить якість, зміст, швидкість і результат проведеної роботи. 

Ставлення до кодифікації можна прослідкувати через його протилежну 

сторону, яка у юридичній літературі називається «декодифікація 

законодавства» [81, с. 3]. Поряд з цією категорією зарубіжна правова думка 

використовує поняття «рекодифікація законодавства». Щодо цих проблем 

існує дуже мало напрацьованого матеріалу в правовій доктрині України.                            

Н. С. Кузнєцова декодифікацію законодавства розглядає у широкому та 

вузькому значенні: «У вузькому розумінні декодифікація – це ситуація, за 

якої питання, що мають врегульовуватись на рівні відповідних кодексів, 

регулюються іншими законодавчими актами, поза зв’язком з принциповими 

положеннями того чи іншого кодексу. У той же час, на сьогодні ми маємо 

ситуацію, коли в ході законодавчих робіт цей термін набуває значно 

ширшого розуміння. Зокрема робляться спроби без достатнього 

аргументування змінити принципові положення конкретного кодексу» [82, с. 

4]. Тобто, під час дії Кодексу законів про працю як основного галузевого 

документа приймаються інші нормативно-правові акти у сфері праці, які 

можуть дозволити собі відступ від його норм і регулювання деяких 
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практичних ситуацій в іншому напрямку. Фактично саме цей процес і 

набуває все більшого розповсюдження, тому що досить часто приймаються 

відомчі акти та акти локального характеру. 

Існує й інший підхід до визначення цього процесу, який передбачає 

«скасування результатів кодифікації законодавства, а саме кодексу» [83, с. 

10]. 

Слушною для розгляду є думка щодо того, що декодифікація 

законодавства полягає в ігноруванні інтегруючої, консолідуючої ролі 

кодифікаційних актів у системі законодавства. Наприклад, поряд з діючим 

кодексом у відповідній галузі законодавства приймаються інші нормативно-

правові акти, положення яких суперечать нормам чинного кодексу, але 

мають пріоритет над ними. Відтак руйнується єдиний предмет регулювання 

кодексу, відбувається декодифікація законодавства, множиться кількість 

суперечливих нормативних актів і ефект кодифікації втрачається [38, с. 145].  

Отже, 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. 

 Під поняттям «рекодифікація» розуміють заміну однієї кодифікації 

іншою, тобто повторну кодифікацію, за якої не відбувається зібрання в 

єдиний кодифікаційний акт розрізнених правових норм, іншими словами, 

мова не йде власне про кодифікацію [38, с. 78-79], а лише про перегляд якості 

першої з метою її оптимізації.  

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, 
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мають притягуватись до відповідальності. Однак, на відміну від негативних 

наслідків декодифікації, рекодифікація повинна оновлювати трудове 

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

Методологія сприяє ґрунтовному, системному та всеохоплюючому 

розумінню сутності кодифікації трудового законодавства. Завдяки 

проведеному дослідженню можна резюмувати, що методологія відіграє 

фундаментальну роль при становленні теоретичної (а в подальшому і 

практичної) бази у контексті кодифікації законодавства у сфері праці. 

 

1.3 Генезис кодифікації трудового законодавства 

 

Кодифікація трудового законодавства відіграє важливу роль у процесі 

розробки нового Трудового кодексу. Історичний аналіз даних матеріалів 

дасть змогу виділити позитивні та негативні сторони кодифікації, уникнути 

тих помилок, які робилися законодавцем в минулому. Юридичні трудові 

права та гарантії суб’єктів трудового права проходили еволюцію протягом 

майже століття і даний досвід також потребує уваги, адже в разі звуження 

таких категорій трудового права досліджуване питання не буде розкрите в 

повній мірі. Хоча зміст і форма трудових відносин наразі кардинально 

змінились, юридичні норми, які їх регулюють і закріплені у досі чинному 

законодавстві, ще є дієвими та застосовуються на практиці, тому у 

нормативному сенсі це є цікавим підходом. 

Французький вчений Р. Кабріяк свого часу виділив, на нашу думку, 

досить просту для розуміння, але дуже складну для правильного втілення в 

життя властивість кодифікації – «обновляти право відповідного суспільства, 

відображаючи в ньому цінність свого часу» [46, с. 236]. Так, законодавство і 

право того чи іншого періоду відображає ті особливості світосприйняття в 

державі, які були сформовані. 

Для повного дослідження всіх особливостей чи характерних 

властивостей кодифікованих актів, причин, порядку їх створення, а також 
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наслідків, до яких це призвело, потрібно прослідкувати історичні етапи, які 

ми спробуємо окреслити певними рамками, стадіями. Генезис кодифікації 

трудового законодавства характеризується системністю, послідовністю, 

тривалістю історичних етапів. На сьогоднішній день гостро постає питання 

про прийняття нового Трудового кодексу України. Для досягнення 

ефективного результату доцільно врахувати минулі процеси проведення 

кодифікаційної діяльності, а також уникнути недоліків, які характерні для 

чинних кодифікованих актів. Як правило, потреба у проведенні 

упорядкування виникає при неузгодженому нагромадженні великого обсягу 

нормативно-правових актів. 

Перший етап передумов становлення кодифікації трудового 

законодавства почався приблизно у ІІ тис. до н.е. і тривав до початку ХІХ 

століття. Вчені пов’язують першу кодифікаційну роботу з Кодексом Ур-

Намма, який історично датується 2100 р. до н.е. [84, с. 361]. Звертаючись до 

історичних витоків систематизації та кодифікації, ми можемо згадати як їх 

результат, наприклад, Кодекс Юстиніана, який фактично діяв з 529 року до 

1453 року (до речі, А.Б. Вєнгеров вважає, що сучасна кодифікаційна 

діяльність бере свій початок саме з кодифікації римського права [85, с. 508]), 

Закони ХІІ таблиць в Римі, «Руську правду» в Київській Русі тощо [43, с. 60]. 

Що цікаво, історики і юристи, проаналізувавши Звід законів Хаммурапі, 

датований 1780 р. до н.е., прослідкували об’єднання не лише законів, що 

видавались, а й судових рішень Хаммурапі та вищих судів. Це унікальна 

історична особливість. Ще тоді розширився перелік джерел кодифікації. 

Звісно, ми не можемо говорити про досконалість кодифікаційної техніки того 

часу, а також наявність конкретної техніки взагалі, проте, незважаючи на це, 

джерелом кодифікаційної діяльності стає судова практика [86, с. 44]. На 

початку нашої ери спроби кодифікаційної діяльності знайшли свій прояв як у 

офіційних, так і неофіційних джерелах [41,  с. 28].  

Досить відомий і в той же час досить суперечливий кодифікований акт 

– «Руська правда», з яким пов’язується початок кодифікаційної роботи на 
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території нинішньої України. В. М. Латкін вважає «Руську правду» 

приватним збірником, а не офіційним [87, с. 16]. З утворенням буржуазних 

держав активно почала відбуватись кодифікаційна діяльність, оскільки на той 

час приймалась велика кількість нормативно-правових актів для регулювання 

політичних, соціальних, економічних відносин, що швидко розвивались. 

Неможливо не згадати одну із найвизначніших подій у правовій сфері – 

прийняття Францією Цивільного кодексу 1804 року [88, с. 5].  

Доцільно зауважити, що на ранніх стадіях кодифікації в значній мірі 

вона 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 як окремої галузі, ми не можемо 

говорити про кодифікаційну діяльність трудового законодавства того часу. 

Другим етапом становлення передумов кодифікації трудового 

законодавства є період з початку ХІХ століття до початку ХХ століття. 

Своєрідне бачення щодо пошуку сенсу процесу кодифікаційної діяльності, 

розроблення її теоретичних положень, формування доктринальних підходів 

продемонстрував на початку ХІХ століття видатний науковець, державний і 

політичний діяч Російської імперії М. М. Сперанський. Зазначений вчений 

розробляв проекти реформ країни і очолював Друге кодифікаційне 

Відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії. Ним 

визначено принципи, якими керувалися для здійснення ефективної 

кодифікаційної діяльності, яку можна було б застосувати на практиці: 

«Уложення (code) – це систематичне викладення законів за їх предметом, 

створене так, щоб: 1) закони загальні йшли попереду приватних та попередні 

завжди відображали точну сутність та розуміння останніх; 2) щоб всі закони, 

яких недостає зводу, доповнені були в Уложенні та обіймали якомога більше 
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випадків, не охоплюючи досить рідкісних та виключних подробиць» [89, с. 

29]. Не дивлячись на всеохоплюючу критику проти складеного Зводу законів 

Російської імперії, треба підкреслити, що М. М. Сперанський вніс вагомий 

внесок в теорію систематизації і кодифікаційної діяльності. Наприклад, 

одним із основних правил, якого додержувався М. М. Сперанський, було 

відтворення нормативно-правових актів без можливості їх редакції. Цей Звід 

діяв з 1832 року по 1917 рік, його чинність поширювалась і на територію 

сучасної України. Необхідно відмітити, що, виходячи з величезного обсягу – 

15 томів і 40000 статей, це скоріше була систематизація нормативного 

матеріалу за галузевим принципом. Наука розцінює Звід законів як результат 

офіційної інкорпорації [89, с. 45]. Проте не зовсім правильно говорити про 

існування у цьому Зводі кодифікованого нормативно-правового акта у сфері 

праці. Зокрема варто звернути увагу на те, що в ті часи було кріпацтво і 

фактично не існувало трудових відносин. 

Щодо кодифікаційної діяльності, вона має місце не лише у романо-

германській, а й англо-американській правовій сім’ї. Держави такої системи, 

звісно, також проходять відповідні історичні сходинки, після чого 

накопичується достатній обсяг нормативно-правових актів, який потребує 

упорядкування та удосконалення шляхом прийняття єдиного кодифікованого 

акта, наприклад, з 1967 року відбувається така діяльність щодо 

кримінального права [90, с.  1023-1091]. 

Зазначені два етапи створили теоретико-практичну базу, за допомогою 

якої можна було відповідним органам багатьох країн здійснювати 

кодифікацію законодавства, в тому числі трудового. Це слугує у своїй 

сукупності фундаментальним ядром для розвитку кодифікації трудового 

законодавства вже у ХІХ столітті. 

Невідворотність наступності кодифікаційних процесів є важливою для 

того, щоб робити висновки і вдосконалювати підходи до здійснення 

кодифікації. В.К. Грищук наголошує на тому, що для держави радянських 

часів неприйнятним було говорити про спадковість між новим 
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законодавством та законодавством попередніх років. Це розцінювалося як 

підрив основ ідеології, що вироблена верхівкою влади, а також пояснювалось 

концепцією відсутності будь-чого спільного між Російською імперією і 

Радянською Росією. Цей підхід ускладнює і вироблення «спробами та 

помилками» новизни трудового права [76, с. 20]. Додамо лише те, що, звісно, 

ми погоджуємось з цією думкою і тому треба розпочати з того, що саме 

передувало утворенню першого радянського Кодексу законів про працю, яка 

нормативно-правова база була напрацьована, проаналізувати витоки науки 

трудового права і які напрямки руху вона обирала в той чи інший час періоду 

розвитку держави. 

Перший етап кодифікації трудового законодавства (докодифікаційний 

або дореволюційний), на наш погляд, розпочався наприкінці ХІХ століття і 

тривав до прийняття Кодексу законів про працю 1918 року.  

Наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. французькі вчені М. Планьоля і             

Р. Салейля тлумачили сьогоднішній трудовий договір як «договір 

підкорення» чи «договір приєднання», в якому одна сторона встановлює усі 

істотні умови, а друга сторона має право погодження цього договору. Як 

бачимо з самої назви такого договору і змісту, мова про паритетність сторін 

не йшла, волевиявлення було лише з боку роботодавця, фактично працівник 

не міг змінити своє трудове становище і статус працівника розглядався на 

рівні підневільної особи. Цей, так званий, трудовий договір був 

одностороннім волевиявленням роботодавця, без врахування прав або 

гарантій особи, яка працювала. В Німеччині О. Гірке називає це 

«одностороннім сукупним актом» [91, с. 142-143]. Така реальність не була 

випадковою, оскільки лише у 1861 році офіційно було відмінено кріпосне 

право, що призвело до утворення вільних найманих працівників, однак 

процес формування вільного прошарку працівників був досить складний, 

довготривалий та болючий. 

Деякі вчені вважають, що перші напрацювання щодо правового 

регулювання між суб’єктами праці почали з’являтись в кінці ХІХ століття, а 
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вже 1890-ті рр. характеризуються накопиченням, обробкою та осмисленням 

коментарів та різного роду узагальнень до фабричного законодавства. 

Здійснення спроб неофіційної інкорпорації має важливе значення для запуску 

процесу у напрямку розвитку науки трудового права [92]. 

У радянські часи існувало багато точок зору щодо підходів визначення 

кодифікаційної діяльності, однією з них була думка вченого А. М. 

Іодковського. Він вважає, що поняття «кодифікація» слід розглядати як 

галузь державної діяльності, що знаходить свій прояв в обробці діючого 

законодавства держави. Існує, по-перше, так звана «власна кодифікація», 

тобто систематична обробка чинного законодавства, під час здійснення якої 

галузь досягає внутрішньої єдності, при цьому відбувається повна заміна, 

переробка або доповнення раніше діючого законодавства новоствореними 

нормативно-правовими актами (кодексами, уложеннями тощо), що 

регулюють правовідносини на якісно новому рівні. Наступним напрямком 

галузі державної діяльності є упорядкування діючого законодавства. Не 

змінюючи водночас суті законів, воно зводиться до тієї системи, яка не буде 

містити протиріч та прогалин у системі нормативно-правових актах, що 

спрямовані на регулювання суспільних відносин, а також цей результат має 

бути санкціонований законодавчими органами. Що є цікавим, А. М. 

Іодковський називає цей напрямок систематизацією чи інкорпорацією. Тобто, 

фактично вчений у своєму дисертаційному дослідженні «Питання 

кодифікації законодавства» взагалі не бачив доцільності в систематизації як 

такої і розглядає її лише як напрямок кодифікаційної діяльності. Ми не 

можемо погодитись з цим твердженням, однак, на наше переконання, процес 

кодифікації полягає саме у систематичній обробці науково-обґрунтованими 

методами і способами законодавства країни та зведення його у певну 

систему, яку буде ефективно застосовна і законодавчо підтримана правовими 

інструментами для реалізації на практиці [89, с. 29-30]. 

На цьому етапі мова йде про перший відносно повний Звід фабричних 

законів, який створила комісія під керівництвом М.А. Сабліна, хоч він і не 
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був кодифікованим актом у сучасному розумінні [93, с. 56]. Поряд з цим 

багато вчених взагалі вважає, що про становлення трудового права може 

свідчити лише прийняття Кодексу законів про працю 1922 року, проте ми не 

підтримуємо таку позицію. Фабричне законодавство і наразі має місце у 

діючому Кодексі законів про працю України. На нашу думку, це перша 

систематизація трудового законодавства, що мала місце на території сучасної 

України. 

Перший фабричний закон датується 1882 роком, він закріплював 

недопустимість роботи дітей віком молодше 12 років; з 12 до 15 років діти 

працювали до 8 годин на день, вони не допускались до роботи у святкові, 

вихідні дні, нічний час, який встановлювався з 22:00 до 4 годину ранку [94,                 

с. 67-95].  

Наступним кроком була фактична праця за трудовим договором, 

оскільки законодавчо закріплювалось, що протягом 7 днів з дня допущення 

до роботи видається працівникові облікова книжка, яка містила умови праці. 

Прийнявши ці умови, як роботодавець, так і працівник не мали права їх 

змінювати до закінчення зазначеного в ній строку. Надавалась безкоштовна 

медична допомога працівникам, складались Правила внутрішнього трудового 

розпорядку, за порушення яких працівника могли звільнити, при цьому 

встановлювалась гранична межа розміру штрафів за порушення трудової 

дисципліни – до 1/3 заробітної плати. Працівник мав право через суд 

стягувати з роботодавця несвоєчасно виплачену заробітну плату, але не 

більше як за два місяці. Реформа торкнулась й інституту робочого часу та 

часу відпочинку: 11, 5 годин на день для повнолітніх, у вихідні та святкові 

дні – 10 годин, а також встановлення 66 днів відпочинку на рік [94, с. 67-95].  

Не дивлячись на систематизацію фабричного законодавства, існувало 

багато недоліків на практиці, зокрема чинні закони завжди змінювались, 

доповнювались або ж врегульовувались підзаконними чи відомчими актами, 

які у ієрархічній структурі були нижче і мали меншу юридичну силу 

порівняно з першими. Працівники не мали змоги впливати на виробничий 
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процес, а інститут профспілкових організацій тоді лише набирав свою силу й 

актуальність, проте спроби були досить невдалі. Тобто, на початку ХХ 

століття існувало дагато суперечностей, що призвели до великого обсягу 

нормативно-правових актів, які регулювали те чи інше питання у сфері праці 

і соціальної політики. Внаслідок цієї недосконалості суттєво зросла сила 

прецедентного права, оскільки прогалини у фабричному законодавстві 

вирішували суди, до яких мав право звернутись працівник. Все це 

потребувало негайного вирішення шляхом прийняття узгодженого єдиного 

кодифікованого акта.  

1913 року була проведена офіційна інкорпорація трудового права [95]. 

Прообразом першого кодифікованого акта Трудового кодексу можна 

повноцінно вважати Статут про промислову працю, в якому були закріплені 

перші початки демократичного суспільства і правової, соціальної держави. 

Історія показує, що цей акт містив практично всі інститути трудового права, 

які вивчаються наукою. Не дивлячись на великий вплив Німеччини і Франції, 

а також свого часу і Англії, Статут про промислову працю тоді не мав 

аналогів у світі. Наприклад, він містив положення про дітей і жінок (до речі 

їх працевлаштування могло бути лише за згодою батьків або опікунів і 

чоловіка відповідно), тобто у ньому виділялися суб’єкти трудового права та 

особливі категорії осіб, праця яких регулювалася окремо; про перелік 

обставин (підстав) розірвання трудового договору з ініціативи працівника та 

роботодавця; про 2-тижневий строк взаємного попередження про звільнення; 

про поділ праці на постійній основі, на певний строк чи для здійснення 

певної роботи; про 8-годинний робочий день; про оплату часу простою не з 

вини працівника у повному обсязі; про заборону виплати заробітної плати у 

негрошовій формі [96, с. 316]. 

Проаналізувавши вищезазначене, ми бачимо, наскільки важливим було 

прийняття Статуту про промислову працю, закріплення тих норм, які 

знайшли своє відображення у майбутніх Кодексах законів про працю 1918 

року та 1922 року. При цьому варто зазначити, що багато його норм 
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містяться і у нині чинному кодифікованому акті – Кодексі законів про працю 

України. Важливу роль у кодифікаційному процесі відіграло Міністерство 

праці, створене 1917 року, яке видало цілий ряд нормативно-правових актів. 

До речі, Міністерством було утворено комітет, який займався написанням 

актів трудового законодавства, залучаючи до співпраці таких видатних 

вчених у галузі трудового права: Л.С. Таля и  І.С. Войтинського [97, с. 23]. З 

цього часу можна говорити про започаткування процесу побудови 

радянського трудового права, що відобразилось у наступних кодифікованих 

актах. 

Зазначимо, що методи та способи і сам процес проведення 

систематизації на той час були не досить досконалі, законодавча техніка не 

завжди мала місце. Статут про промислову працю містив як елементи, 

інкорпорації, так і кодифікації, але він був беззаперечно офіційний. Це 

підтверджують і вчені-теоретики. Є. М. Трубецькой, наприклад, під 

кодифікацією мав на увазі «опрацювання діючого законодавства, яке не 

обмежується приведенням його в порядок, але вносить в нього внутрішній 

зв’язок та єдність» [79, с. 73], О. А. Рождественський розуміє кодифікаційну 

діяльність як «вивчення законодавчого матеріалу» [98, с. 46]. У свою чергу, 

Г.Ф. Шершеневич зазначав, що «кодифікація полягає в опрацюванні 

законодавства, яке спрямоване на приведення діючих законів у систему, з 

приведенням їх змісту до потребчасу й з узгодженням їх один з одним на 

основі єдності принципів, що покладені в основу» [99, с. 422].  

Як бачимо, проблема кодифікації розглядалась досить поверхово, 

науковцями не ставилось питання про її завдання, суб’єктів, які здійснюють 

таку діяльність, а також який має бути результат проведеної роботи. 

Отже, досліджуваний етап (дореволюційний) кодифікації трудового 

законодавства мав такі наслідки: остаточне формування системи фабричного 

законодавства шляхом прийняття Статуту про промислову працю; 

запровадження норм, які в подальшому будуть використовуватись 
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законодавчим органом; виділення науки трудового права в автономну галузь; 

закладення основи кодифікації трудового законодавства. 

 Наступний етап кодифікації трудового законодавства розпочинається 

реально з прийняття Кодексу законів про працю 1918 року. У зв’язку з 

великою кількістю законодавчих та нормативних актів у сфері трудових 

відносин виникла потреба у їх систематизації і кодифікації, приведення в 

гармонійну систему [100, с. 311]. 

На цьому етапі, по-перше, утворюється Народний комісаріат праці 

РСФРР, по-друге, запроваджуються нові норми у сфері праці: 48-годинний 

робочий тиждень; заборона застосування праці жінок на нічних роботах; 

скорочення робочого часу на роботах із важкими й шкідливими умовами 

праці; відшкодування шкоди працівникові у разі втрати ним працездатності у 

розмірі не менше заробітної плати; приймається нормативно-правовий акт 

стосовно страхування всіх найманих працівників у разі настання хвороби за 

рахунок підприємств; задекларовано право на 2-тижневу відпустку впродовж 

одного року праці на підприємстві, за умови неперервної праці протягом 6 

місяців. У той же час, наприклад, в Австрії лише службовці мали 2-тижневу 

щорічну відпустку, а робітники – тижневу, за умови постійної систематичної 

праці протягом 1 року. У Швейцарії тижнева відпустка робітникам 

надавалась тільки після 7 років безперервного строку праці. Як бачимо, 

приймалось багато нововведень, які потрібно було упорядкувати та узгодити 

як за змістоом, так і за формою у єдиному акті [100, с. 315]. 

У грудні 1918 року приймається Кодекс законів про працю РСФРР, на 

той час він є одним із найпрогресивніших актів у сфері праці в усьому світі. 

Закріпивши майже всі інститути трудового права, він стає взірцем того, за що 

мають боротись працівники для подальшої можливості реалізації та захисту 

своїх трудових прав. Хоча історія стверджує, що цей Кодекс так і не отримав 

належного втілення в життя [101, с. 6-7]. В основу першого Кодексу була 

покладена перша радянська Конституція 1918 року, але в ній не було 

закріплене положення про «гарантування права на працю». Навпаки, ст. 18 
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була викладена так: «Хто не працює, той не їсть» [102, с. 145]. Рішенням 

ВуЦВК дію першого Кодексу законів про працю було поширено на Україну. 

Кодекс законів про працю 1918 року містив 9 розділів та 137 статей. Їх 

аналіз свідчить про те, що цей акт був наскрізь ідеологізованим: «… на 

підприємствах і виробництвах, які застосовують найману працю працівників, 

останнім під керівництвом радянської влади має бути надано широке 

самоуправління, лише на якому може засновуватись плідне виховання 

працюючих у дусі соціалістичного та комуністичного устрою». Однак 

поступово запроваджується загальна трудова повинність осіб старше 16 

років, яка спочатку стосувалася тих осіб, які не були зайняті на суспільно 

корисних роботах. До речі, перший розділ кодифікованого акта мав назву 

«Про трудову повинність». Працюючим досить часто змінювали роботу без 

їх згоди, у випадках, якщо особи припиняли працювати за власним 

бажанням, до них застосовувались санкції – від адміністративного стягнення 

до кримінального покарання [102, с. 149]. Постійні зміни і фактично втрата 

першочергового змісту та форми Кодексу законів про працю у своїй 

сукупності призвели до негативних наслідків. Відсутні були норми трудового 

договору, відповідно, і сам інститут трудового договору не існував. 

Відбувалась жорстка і стрімка декодифікація прийнятого акта за рахунок 

прийняття величезного обсягу відомчих актів, які змінювали та витісняли 

норми кодифікованого нормативно-правового документа. 

Багато фахівців критикували прийняття Кодексу законів про працю 

1918 року. Стверджувалося, що перша кодифікація трудового законодавства 

провалилась, адже не було утворено нових норм, більшість з них була 

механічно запозичена від фабричного законодавства, питання які гостро 

постали в суспільстві не були врегульовані, не було проаналізовано помилок 

проведення попередньої інкорпорації [103, с. 366-417.]  

 Даний етап кодифікації характеризується невдалими наслідками, 

оскільки результат має характеризуватись довготривалістю. У той час 

відбувався стрімкий розвиток суспільних відносин у сфері праці, які не були 
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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. 

Вважаємо за доцільне виокремити прийняття Кодексу законів про 

працю 1922 року у окремий (третій) етап розвитку кодифікації трудового 

законодавства. 

У цей період заслуговує на увагу вироблення дефініції: «кодифікація із 

розрізнених, взаємно суперечливих законоположень шляхом систематичного 

відбору, опрацювання та переробки створює новий законодавчий акт і за 

формою, і за змістом. Увесь законодавчий матеріал викидається назовні. З 

печі кодифікатора закон повинен вийти чітким, цільним та єдиним» [104, с. 

14]. 

 На початку 20-х рр. ХХ ст. відбулось проголошення нової економічної 

політики. У цей час приймалась значна кількість постанов, законів і декретів, 

які видавалися різними законодавчими органами Радянського Союзу, 

більшість з яких дублювали один одного. Третій етап можна умовно назвати 

рекодифікацією, адже розпочалась підготовка до формування єдиного акта у 

сфері трудового законодавства. З цією метою було утворено спеціальний 

відділ кодифікації законодавства при Народному комітеті юстиції [105, с. 15].  

Аналізуючи вищезазначені процеси, М.Б. Усенко відмічає, що «при 

проведенні кодифікації було досягнуто поліпшення в кодифікаційній техніці. 

Були навіть спроби, спрямовані на запровадження єдиної структури для всіх 

кодексів. Значна увага приділялась поліпшенню текстів кодексу, його мови, у 

20-ті рр. відбулося становлення радянської кодифікаційної техніки» [105, с. 

50]. Кодифікація законодавства здійснювалась за такими стадіями: 1) 
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прийняття рішення про створення і видання кодифікаційного акта; 2) 

створення законопроекту відповідним відомством або міжвідомчою 

комісією; 3) узгодження проекту із зацікавленими установами та 

організаціями, в тому числі з органами юстиції; 4) внесення проекту 

законодавчого акта до законодавчих органів; 5) доопрацювання та 

погодження проекту у спеціальних підрозділах при Раднаркомі УСРР; 6) 

затвердження проекту Раднаркомом УСРР; 7) затвердження проекту ВуЦВК; 

8) оприлюднення акта [105, с. 30-31]. 

Кодекс законів про працю 1922 року складався з 17 розділів та 192 

статей. Його норми поширювались на всіх найманих працівників, у тому 

числі і на тих, хто працював на дому, а також на тих осіб, які використовують 

найману працю. 

Кодекс 1922 року містив норми, які складали різні інститути трудового 

права. Власне, новелою стали такі: про трудовий договір, про гарантії та 

компенсації, про працю жінок і неповнолітніх, про професійні (виробничі) 

спілки, про колективні договори, про порядок залучення до трудової 

повинності, про правила внутрішнього трудового розпорядку, про норми 

виробітку, про винагороду за працю, про робочий час і час відпочинку, про 

учнівство, про охорону праці, про органи по розв’язанню конфліктів і 

розгляд питань про порушення законів про працю та про соціальне 

страхування. Колективний договір укладався з роботодавцями тільки через 

профспілкові організації. Якщо, наприклад, роботодавець укладав окремо 

індивідуальні умови з групою осіб, то вони не мали юридичної сили. 

Закріплюється автоматичне розповсюдження норм колективного договору 

навіть на тих, хто не є членами профспілкових організацій, які уклали 

договір. У випадку реорганізації підприємства чи його переходу до нового 

власника, зареєстрований колективний договір залишався в силі протягом 

строку дії [106]. Кодекс розрізняв строковий та безстроковий трудовий 

договір, під яким малось на увазі добровільне волевиявлення сторін щодо 

укладання угоди шляхом письмової чи усної форми, зазначалась трудова 
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функція працівника, яку можна було змінити тільки за згодою працівника, це 

стосувалося і робочого місця. У разі незаконного звільнення працівника або 

порушення його порядку (попередження працівника менше ніж за 7 днів до 

звільнення), останній має бути поновлений на роботі. За обставин, що не 

залежать від роботодавця, він зобов’язаний виплатити працівникові 

заробітну плату за два тижні і повідомити його відповідно у цей самий строк 

[106]. Звідси можна констатувати, що у досліджуваному Кодексі 1922 року 

закріплювались відповідні гарантії працівників. Відповідно, можна 

стверджувати, що законодавець доклав максимальних зусиль для 

наближення положень нормативно-правового акта до реальних процесів 

суспільного життя у сфері праці. 

З боку вчених існували різні точки зору щодо даного Кодексу. Одні 

вважали Кодекс 1922 року «пам’ятником класового самообмеження 

пролетаріату, що є при владі», інші зазначали, що законодавець при 

прийнятті цього Кодексу не врахував важливість розвитку приватної 

промисловості, а деякі – що потрібно було у КЗпП закріпити окремі норми, 

які б більш детально відображали специфіку регулювання діяльності окремих 

категорій працюючих [107, с. 105].  

Розроблення та прийняття Кодексу 1922 року має історичне значення 

для розвитку кодифікації трудового законодавства, оскільки почали 

формуватись суспільні відносини у сфері праці нового типу.  

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. 

Важливу роль у здійсненні кодифікаційної політики у той час  

відігравав В.І. Ленін, який спонукав до інтенсивної правотворчості. Особлива 

увага приділялась ним кодифікації як способу систематизації і вдосконалення 
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чинного законодавства. В.І. Ленін наполягав на проведенні аналізу 

кодифікації трудового законодавства провідних світових і європейських 

держав, вважаючи кодифікацію методом посилення революційної законності 

у процесі побудови соціалізму, а також засобом для уникнення негативних 

правових явищ у законодавстві: протиріч, неузгодженостей між законами та 

підзаконними і відомчими актами, прогалин, дефектів тощо. Слушним, на 

нашу думку, є його зауваження щодо необхідності утворення спеціального 

державного органу, завданням якого є перевірка законопроектів з точки зору 

кодифікаційної роботи, так званого «живого кодифікатора». З цього випливає 

важливість чіткого обумовлення суб’єкта кодифікаційної діяльності. 

Обґрунтовуючи ідею проведення кодифікаційної роботи, В.І. Ленін 

підкреслював, що чим більш узгоджене і впорядковане буде радянське право, 

тим ефективніше воно сприятиме проведенню державної політики [108, с. 

85].  

Погоджуємось з його думкою, що до проведення роботи по 

удосконаленню законодавства в більшій мірі корисно здійснити комплекс 

досліджень, в тому числі демографічних, статистичних, економічних. Ці 

результати мають бути проаналізовані, для того щоб не тільки виявити, а й 

правильно вирішити питання, які потребують правового регулювання або 

його зміни у законодавчому порядку, а також скасувати ті норми, що віджили 

своє і не регулюють суспільні відносини належним чином, або замінити їх на 

більш дієві [108, с. 88]. Щодо Кодексу законів про працю 1922 року, В.І. 

Ленін стверджував, що він міцно встановлює основи трудового 

законодавства, додавши «якщо поточне життя виявить зловживання, які ми 

не догледіли раніше, то ми зразу ж внесемо поправки до змісту Кодексу». 

Тобто, він підтримував процес постійного систематичного вдосконалення і 

приведення у порядок нормативно-правової бази трудового законодавства 

[108, с. 88-89]. 

Після прийняття Кодексу деякий час активно розвивалася наука 

трудового права, видавалися підручники, в яких жваво проходили дискусії, 
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відбувалось формування загальної частини науки трудового права: предмет і 

об’єкт трудового права, його методи тощо. Перший підручник трудового 

права пов’язують із вченим К.М. Варшавським. Хоча у ньому науковий 

матеріал був побудований на порівнянні та аналізі Кодексу 1918 року і 

Кодексу 1922 року, також наводились приклади з норм трудового 

законодавства провідних країн світу, можна стверджувати про його науковий 

характер, що охоплює і характеризує основні інститути трудового права 

загальної та особливої частини. Також аналіз результатів проведеної 

кодифікаційної роботи у 1918 р. та 1922 р. було розглянуто І.С. Войтинським 

у його дослідженні «Трудове право СРСР» [109, с. 7]. 

Цікаво, що у період сталінізму доступ до нормативно-правових актів 

провідних вчених, науковців був обмежений. Кодекс законів про працю 1922 

року практично повністю змінив свій зміст, з 1938 по 1952 роки не видавався 

і не опубліковувався. Лише у 1952 році його видали по списку для 

працівників судів та прокуратур. У цей же час систематизовані збірники 

трудового законодавства майже не видавались з кінця 1920-х років. Що 

характерно, коментарі до кодифікованого акта не публікувались, цей процес 

розпочався лише після Великої Вітчизняної війни [110, c. 269]. 

Четвертий етап кодифікації трудового законодавства розпочався в 

1950-х роках і завершився прийняттям Кодексу законів про працю у 1971 

році, який діє і на сьогоднішній день, а також є основним кодифікованим 

актом у галузі праці і соціальної політики незалежної України. 

1956 року в УРСР фактично з прийняттям постанови про перегляд 

кодексів УРСР розпочинається кодифікаційна робота щодо прийняття нового 

Кодексу законів про працю. Вказувалось, що більша частина чинних на той 

час кодексів і законів є застарілими та не відповідають новим вимогам. 

Першочергово пропонувалось переглянути КЗпП [111, с. 688]. Наступною 

подією стала Всесоюзна наукова конференція з трудового права, присвячена 

проблемам кодифікації вітчизняного трудового законодавства. Треба 

відмітити, що питання кодифікації трудового законодавства стає актуальним, 
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виходячи із тієї кількості монографій, дисертаційних досліджень, що були 

присвячені цій темі. Наприклад, К.П. Горшенин захищав докторську 

дисертацію «Кодифікація законодавства про працю» 1967 року. У своїй 

роботі вчений прийшов до висновку, що найбільш дієвим способом 

систематизації законів та інших нормативно-правових актів є кодифікація. 

Він пояснював це тим, що в результаті її проведення відбувається відділення 

діючих норм права від норм, що втратили своє значення на практиці, 

утворюються нові норми, що заповнюють прогалини в трудовому 

законодавстві, а також забезпечується більш ефективне правове регулювання 

трудових відносин у відповідності з завданнями, що постають на даний 

момент [78, с. 191]. 

1970 року приймаються Основи законодавства СРСР про працю, які 

розроблялись експертами з науки трудового права, практиками, при цьому 

навіть аналізувались пропозиції з боку працівників. Треба сказати, що з дня 

прийняття Кодексу 1922 року і до прийняття нині діючого акта було 

щонайменше три спроби кодифікації трудового законодавства, але жодна з 

них не дала належного результату. 10 грудня 1971 року ознаменувалося 

прийняттям довгоочікуваного Кодексу законів про працю, який набув 

чинності 01 червня 1972 року (складається з 18 глав та 256 статей) [71]. У 

ньому було регламентовано найважливіше питання – прийнято належний 

порядок укладання, зміни та припинення трудового договору. Не дивлячись 

на це, діючий Кодекс зберіг радянську систему побудови трудового права, 

хоча на сьогоднішній день він зазнав близько 80-ти змін.  

Четвертий етап кодифікації трудового законодавства характеризується 

удосконаленням теоретичних підходів кодифікаційної роботи, яка 

проводилась, що є важливим, на підставі статистичних, демографічних, 

економіко-політичних опитувань і досліджень. 

П’ятий етап розпочався в кінці ХХ століття і триває й наразі. Оскільки 

цей етап кодифікації трудового законодавства перебуває у розвитку і не 

набув свого логічного завершення прийняттям нового узгодженого і єдиного 
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кодифікаційного документа, то ми вважаємо за доцільне цей період назвати 

«сучасним». 

Кодекс законів про працю, прийнятий ще 10 грудня 1971 року, 

протягом часу свого існування зазнав неодноразових змін та доповнень. 

Істотними зміни до Кодексу були внесені актами, прийнятими 27.05.1988 

[112], 20.03.1991 [113] та 18.02.1992 [114]. Існує практика попереднього 

прийняття спеціальних законів, які в майбутньому є підставою для внесення 

істотних змін до Кодексу законів про працю або перероблення його окремих 

розділів. Тобто мова йде про його декодифікацію, що має лише негативні 

наслідки. Наприклад, Закон України «Про колективні договори і угоди» від 

01.07.1993 фактично став підставою для прийняття нової редакції глави ІІ 

«Колективний договір» Кодексу. В таких випадках, на нашу думку, 

відбувається часткова кодифікація Кодексу шляхом прийняття спеціальних 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері 

праці, які у певній мірі змінюють, удосконалюють чи упорядковують зміст 

або правові норми кодифікованого акта. Закон України «Про охорону праці» 

від 14.10.1992 фактично послугував приведенню глави ХІ «Охорона праці» 

Кодексу у відповідність до прийнятого спеціального нормативного акта. 

Подібним чином також Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 

призвів до оновлення глави VІІ «Заробітна плата» Кодексу. Мусимо визнати, 

що численні зміни до Кодексу не призвели до належного результату і він до 

цих пір пронизаний радянським соціалістичним духом, хоча покликаний 

регулювати працю в умовах ринкової економіки. Тому необхідно проводити 

роботу над виробленням концепції нового Кодексу України про працю [115].  

Треба зауважити, що П.Д. Пилипенко справедливо критикує Кодекс,  

звертаючи нашу увагу не лише на невідповідність його змісту реаліям 

сьогодення, а і його назви. Поєднання у назві термінів «кодекс» і «закони» є 

юридично неграмотним, тому що кодекс вважається однією з можливих 

форм закону. Фактично термін «кодекс законів» дослівно означає «закон 

законів» [116, с. 357-361]. Також словосполучення «про працю»  не зовсім 
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коректне, бо воно стає ширшим за предмет регулювання, оскільки форм 

застосування праці є багато і сам процес праці Кодексом не врегульовується. 

Слово «труд» вважається споконвічно українським і у давньоруській мові 

означало «праця, робота, турбота, страждання, скорбота» [116, с. 357-361]. 

Тому нова назва оптимально буде звучати як «трудовий кодекс». Такий 

підхід є достатньо аргументований, тим більше, що зареєстрований 

законопроект у Верховній Раді України має саме таку назву. 

Нині вже прийнято багато нормативно-правових актів у сфері праці, які 

безпосередньо регулюють суспільні відносини. До них слід віднести такі 

закони України: «Про охорону праці» [117], «Про колективні договори і 

угоди» [118], «Про оплату праці» [119], «Про відпустки» [120], «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [121], «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [122], «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» [123], «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [124] тощо. Це нагромадження великого масиву нормативно-

правових актів потребує негайного врегулювання шляхом формування та 

прийняття нового Трудового кодексу України, який буде відповідати реаліям 

сьогодення. 

При цьому доцільно відмітити, що впродовж декількох років були 

спроби прийняття законопроектів Трудового кодексу. Перший законопроект 

від 04.12.2007 за № 1108 «дожив» тільки до другого читання, до речі, при 

багатьох змінах порівняно з тією редакцією, яка вперше надійшла до 

Верховної Ради України [125]; другий законопроект від 22.04.2013 за № 2902 

не був прийнятий [126]; третій законопроект від 27.12.2014 № 1658 теж досі 

не прийнятий [127]. 

Отже, генезис кодифікації трудового законодавства характеризується 

системністю, послідовністю, тривалістю історичних етапів.  
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На основі проведеного аналізу можемо резюмувати, що процес 

розвитку кодифікації трудового законодавства охоплює п’ять етапів:  

1) І етап (кінець ХІХ століття – 1917 р.). На цьому етапі, в першу чергу, 

формується трудове право як окрема галузь, відбувається відхід від так 

званого фабричного законодавства, яке було створено  наприкінці ХІХ ст. – 

на 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. На нашу думку, це 

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. 

Треба відмітити, що прийняття цього кодифікованого акта піднесло наукові 

розробки на високий рівень, наприклад, І. С. Войтинський досліджував і 

порівнював юридичну природу кодексів 1918 року та 1922 року. Значну роль 

у розвитку кодифікаційної діяльності тих часів відіграв В.І. Ленін;   

4) 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;  

5) V етап (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 розгляду індивідуальних і 
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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 два 

законопроекти Трудового кодексу, останній з яких ще знаходиться на 

доопрацюванні у Верховній Раді України. 

Отже, генезис кодифікації трудового законодавства наділений 

своєрідними особливостями, насичений і багатоаспектний. Проведене 

дослідження сприятиме розумінню усіх існуючих закономірностей у сфері 

кодифікації трудового законодавства, вказуватиме на недоліки та позитивні 

моменти у даній галузі, на які потрібно звертати увагу у процесі теоретичної і 

практичної діяльності. 

 

1.4 Порівняльно-правовий аналіз кодифікації трудового 

законодавства з іншими формами його систематизації  

Процес систематизації застосовувався ще з давніх часів і в прцесі 

розвитку набував різних форм, виражень. Впродовж життя кожного 

покоління теоретичні підходи і обґрунтування удосконалювалися, поставали 

нові завдання систематизації. Треба зауважити, що в різні часи існували різні 

підходи до тлумачення поняття «систематизація» і її видів, форм або засобів. 

У  радянські часи, хоча і досліджували актуальність питань систематизації та 

її форм, все ж таки не існувало однієї узагальненої та універсальної думки 

щодо визначень цих понять. С. В. Бродович ототожнював у своїх працях 

кодифікацію і інкорпорацію, Л. І. Дембо вказував на рівнозначність 

законодавчої техніки і кодифікації тощо [75, c. 8]. У наші дні тема 

систематизації, співвідношення і виділення її форм, їх взаємодії та відмінних 

особливостей, що притаманні цим формам, досить актуальна. Потреба у 

кодифікації трудового законодавства постає ще з часів незалежності України, 

оскільки на сьогоднішній момент діє Кодекс законів про працю, прийнятий 
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ще у радянські часи (1971 року). Хоча протягом більш ніж двадцяти років 

незалежностіі він зазнав характерних змін, у ньому залишилося багато 

застарілих норм,  які не відповідають потребам часу. 

Лише на початку ХХІ століття у Верховній Раді України було 

зареєстровано і подано до розгляду два різних проекти нового Трудового 

кодексу. Це свідчить про те, що нині нагальною потребою є прийняття 

універсального єдиного кодифікованого акта у сфері праці, норми якого 

будуть відповідати розвитку суспільних відносин, що досить стрімко і 

швидко розвиваються. Також звернемо увагу на те, що зараз видається 

досить багато нормативно-правових актів відомчого характеру, юридична 

сила яких не узгоджена між собою, тому на практиці досить часто виникають 

колізії. Всі ці нюанси треба враховувати, бо Кодекс законів про працю 

України є основним документом у трудовому законодавстві, та від 

ефективності регламентування його норм залежить реалізація і захист прав 

суб’єктів суспільних відносин у сфері праці, дотримання гарантій таких прав. 

Конституція України закріпила основні, базові трудові права: право на 

працю, право на відпочинок, право на заробітну плату, право на страйк та 

збори тощо, але потрібно забезпечити їх реалізацію за допомогою дієвих 

правових інструментів.  

В Україні відбувається процес адаптації національного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. З цією метою була навіть 

створена Українська кодифікаційна комісія, на яку покладались завдання 

щодо вироблення теоретичних підходів до проведення кодифікаційного 

процесу, його послідовності і черговості. Одним із способів імплементації 

норм є систематизація, мета якої полягає в удосконаленні та упорядковуванні 

законодавства, приведенні його у належний стан. У юридичній науці досі 

відбуваються суперечки між вченими щодо видів систематизації і їх 

взаємодії. Можливо, вони припиняться після прийняття Закону України «Про 

нормативно-правові акти», який буде вирішувати і чітко окреслювати всі ці 
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питання, допоможе при виконанні кодифікаційного процесу і зробить його 

більш повним. 

На сьогодні у науковій літературі під систематизацією розуміють 

діяльність державних органів, що полягає в упорядкуванні і вдосконаленні 

нормативно-правових актів і, як результат, зведенні їх у єдину внутрішньо 

узгоджену систему [37, с. 256]. П.М. Рабінович визначає її як «діяльність по 

зведенню нормативно-правових актів у цілісний комплекс» [36, c. 97]. 

Окремі науковці сприймають систематизацію законодавства як приведення 

права у відповідну систему з метою впорядковування правових норм, які 

визначають зміст права, як особливий вид удосконалення нормативно-

правових актів [128, c. 25]. В.М. Хропанюк зауважує, що «систематизація 

нормативно-правових актів (законодавства) – це діяльність, спрямована на 

упорядкування і удосконалення правових норм. В результаті систематизації 

ліквідуються протиріччя між правовими нормами, відміняються або 

змінюються застарілі норми і створюються нові, більш досконалі, які 

відповідають потребам суспільного розвитку. Вони групуються за певними 

системними ознаками, зводяться у кодекси, зібрання законодавства та інші 

систематизовані акти» [67, c. 246-247]. В. В. Медведчук, у свою чергу, 

переконаний, що систематизація – це оптимальний шлях «створення правової 

бази, звільненої від застарілих та колізійних норм, дублювань, 

непереобтяженої нормативно-правовими актами тимчасової чи локальної дії, 

а головне такої, що містить достатню кількість актів, призначених 

регулювати сучасні суспільні відносини, перш за все законів, які 

перебувають у певному системному взаємозв’язку, не лише для фахівця, але 

й для пересічного громадянина» [129, c. 1]. О.В. Сурілов визначає поняття 

«систематизація» як «упорядкованість законодавства з метою усунення 

протиріч між його нормами» [42, с. 172]. В цілому систематизацію, 

підкреслює С.С. Алексєєв, можна охарактеризувати як державну діяльність 

чи діяльність компетентних органів по впорядкуванню й удосконаленню 

законодавства, приведення його в систему шляхом прийняття єдиного 
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збірника, статуту, положення, кодексу чи утворення єдиних нормативно-

правових актів [130, c. 289]. Найбільш універсальне, на нашу думку, 

визначення поняття «систематизація законодавства» надає Є.В. Погорєлов, 

розуміючи під нею діяльність щодо удосконалення шляхом впорядкування 

змісту і форми законодавства та зведення всіх чинних нормативно-правових 

актів у цілісну, внутрішньо і зовнішньо узгоджену систему [47, c. 37]. 

На думку Д. А. Керімова, при систематизації вдосконалюються та 

упорядковуються чинні в суспільстві правові норми [41, c. 8]. Ми 

погоджуємося з такою позицією, адже сама правова природа і призначення 

систематизації полягає в оптимізації та удосконаленні існуючих правових 

положень нормативно-правових актів. 

Наприклад Н. М. Оніщенко констатує, що головне завдання 

систематизації – це подолання й усунення протиріч у нормах права, при 

цьому застарілі норми змінюються чи скасовуються і приймаються нові, що 

відповідають потребам часу [131, с. 83]. Необхідність проведення 

систематизації законодавства зумовлена її правотворчою діяльністю, що 

зможе виявити причини протиріч, невідповідностей у нормативному 

регулюванні та усунути їх, а також поліпшити інформаційний вплив права на 

правосвідомість суб’єктів суспільних відносин [132, c. 204]. В. Ф. Опришко 

пише, що необхідність систематизації законодавства полягає у 

«вдосконаленні, звільненні від застарілих актів і суперечливих норм та 

усуненні правових прогалин». Також приведення законодавства у порядок 

підвищить рівень правосвідомості громадян, юридичної культури населення 

та рівень ефективності застосування на практиці якісно оновленої та 

узгодженої системи нормативно-правових актів зросте [128, c. 25]. 

Систематизація повинна зробити непрацююче законодавство у сфері праці 

таким, що діє, побудувати норми за такою структурою і специфікою, що вони 

стануть дійсно якісними й не створюватимуть труднощів у трактуванні та 

застосуванні. 
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У свою чергу, О.М. Чашин покладає на систематизацію багато завдань, 

серед яких: 1) вплив на правотворчість і правозастосування: підвищення 

рівня законотворчості, забезпечення систематичного розвитку і 

вдосконалення чинного законодавства, підвищення рівня юридичної техніки, 

формування системи законодавства без прогалин, повторень, дефектів та 

прийняття юридичних норм, що відповідають потребам суспільного 

розвитку; 2) вплив на правосвідомість та правову культуру громадян: 

утворення підґрунтя для наукових досліджень, підвищення рівня правового 

виховання та правової активності громадян [39, с. 33]. 

Виходячи з науково обґрунтованих визначень поняття «систематизація 

законодавства» вченими та науковцями різних часів, ми пропонує свій 

варіант цієї дефініції. Отже, систематизація трудового законодавства: 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. 

Як правило, у науковій літературі серед форм або видів систематизації 

виділяють інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію і облік нормативних 

актів [27, с. 88; 36, с. 126; 133, с. 349]. Однак і до сьогодні існує багато 

дискусій щодо видів систематизації: деякі вчені вважають їх «формами», 

інші – «засобами»; не всі автори бачать доцільність в обліку нормативно-

правових актів, інші вважають непотрібним проведення і розроблення 
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теоретичних положень консолідації; більшість вчених не визнають 

уніфікацію. Тому до багатьох цих категорій теоретичні підходи не є 

узагальненими та універсальними. У той же час, правова наука все більше 

приходить до того, що в чистому вигляді існування того чи іншого виду, 

форми чи засобу неможливе, оскільки вони доповнюють один одного, їм 

притаманна взаємоузгодженість і взаємовикористання здобутих результатів 

хоча б однією з форм систематизації.  

Г.Г. Хмелева, наприклад, пов’язує  удосконалення поточного 

нормативно-правового базису з трьома видами систематизації: 

інкорпорацією, консолідацією і кодифікацією [134, c. 84]. С.С. Алексєєв під 

«формами» систематизації виділяє кодифікацію як вид правотворчості і 

інкорпорацію як форму упорядкування нормативно-правових актів, саме за їх 

допомогою є можливим виконання завдань систематизації [30, c. 254]. О.В. 

Сурілов виділяє два види систематизації:  інкорпорацію та кодифікацію, і 

одну її форму – консолідацію [42, с. 172]. В.О. Котюк поділяє 

систематизацію на три види: інкорпорацію, кодифікацію і утворення Зводу 

законів, що об’єднує прийняті нові нормативно-правові акти. На його думку, 

нарівні з систематизацією існує консолідація, що узагальнює нормативно-

правові акти всіх епох [43, с. 61]. В.М. Корельський у своїх працях пропонує 

два основних види систематизації: інкорпорацію та кодифікацію [135, с. 320-

321]. В.В. Лазарєв виділяє три види систематизації: інкорпорацію, 

кодифікацію та консолідацію. Також науковець вказує на наявність ще двох 

видів систематизації: внутрішньої та зовнішньої. Очевидно, до зовнішньої 

він відносить інкорпорацію, бо метою зовнішньої систематизації є 

упорядкування форми нормативно-правового акта, класифікація за певними 

критеріями. Внутрішню систематизацію відображає процес кодифікації, який 

ставить за мету змістовну переробку нормативного матеріалу, досягнення 

внутрішньої логічно організованої єдності правових норм [8, c. 164-165]. 

Виходячи із запропонованої класифікації видів систематизації на 

зовнішню та внутрішню ( залежно від спрямованості і мети систематизації), 
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вважаємо, що можна стверджувати наступне: внутрішня систематизація 

спрямована на зміну змісту, тобто їй властивий елемент правотворчості, а так 

як зовнішня систематизація спрямована на упорядкування лише форми 

нормативного матеріалу, то цей вид неправотворчий. Звернемо увагу й на те, 

що консолідацію при розгляді в різних правових площинах можна віднести 

до обох видів систематизації. Отже, при поділі систематизації на види або 

форми потрібно виходити із залежності критерію її спрямованості і мети, 

саме ця думка є ключовою, на наш погляд. 

Базуючись на проведеному аналізі, пропонуємо туку власну 

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. 

Для того щоб співставити кодифікацію та інкорпорацію та 

проаналізувати їх спільні й відмінні риси, потрібно дослідити думки вчених, 

які займались цим питанням, та зробити власні висновки.  

Під інкорпорацією (лат. іncorporation) слід розуміти «включення у свій 

склад», «приєднання» [21, c. 199], її мета спрямована на вдосконалення 

чинного законодавства шляхом систематичної обробки форми, не змінюючи 

змісту норм права.  

Н. А. Желєзняк зауважує, що інкорпорація чинного законодавства 

виражається «в повному або частковому об’єднанні в алфавітному, 

хронологічному, системно-предметному порядку нормативно-правових актів 

певного рівня в різного роду збірники з метою забезпечення зацікавлених 
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осіб текстами відповідних нормативних актів із всіма їх офіційними змінами 

та доповненнями» [136, c. 142]. 

У процесі інкорпорації зовнішній обробці піддаються будь-які обсяги 

законодавства, тобто може змінюватись його форма, але не зміст, її 

результатом є нормативно-правовий матеріал, що розміщується у певному 

порядку (алфавітному, хронологічному чи предметному). Однак так званий 

«інкорпораційний» матеріал в багатьох випадках не є офіційним джерелом 

права, отже, на нього неможливо посилатись на практиці, за винятком 

здійснення такої діяльності за санкцією держави. Хоча щодо юридичних 

наслідків результату інкорпорації, то в юридичній літературі поділяють види 

інкорпорації за критерієм суб’єктів відповідної діяльності на офіційну, 

офіціозну та неофіційну. Розглянемо докладніше кожен з цих видів. Офіційна 

інкорпорація являє собою діяльність, що здійснюється від імені чи за 

дорученням органу державної влади, який має право санкціонувати результат 

інкорпорації. Як правило, він виражений у формі зводу чи збірнику законів. 

Напівофіційна або офіціозна інкорпораційна діяльність здійснюється за 

дорученням спеціально уповноваженого на те органу державної влади 

нормотворчими органами, оформлюється у вигляді збірника чи зібрання 

законодавства, однак не затверджує офіційно результат цієї роботи, тому 

документ не є офіційним [137, с. 445-447]. 

Останній вид інкорпорації – неофіційний – полягає у виданні збірників 

різними відомствами, науковими установами та іншими видавництвами. На 

практиці неможливе посилання на такі документи, оскільки вони не набули 

офіційного характеру [137, с. 445-447]. 

Як зазначає С.Г. Меленко, «в залежності від виду інкорпорації 

ігноруватися може навіть предмет правового регулювання, що, в свою чергу, 

не притаманне консолідації та кодифікації» [138, с. 12-15]. 

Розглядаючи відмінності між кодифікацією та інкорпорацією,                     

Н.М. Оніщенко вважає, що остання спрямована на підтримку законодавства в 

належному стані і предметом її впливу є нормативно-правові акти, в свою 
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чергу кодифікація має здійснюватись періодично, залежно від 

нагромадження нормативного матеріалу і об’єктивної необхідності його 

всебічної переробки та спрямована ця робота на правові приписи та 

юридичні інститути [131, с. 36]. 

І.В. Борщевський відносить інкорпорацію до однієї з форм 

систематизації, хоча, виходячи з його тверджень, саме ця категорія об’єднує 

в собі сучасне розуміння інкорпорації та обліку нормативного матеріалу, 

тобто приписуючи інкорпорації таку властивість як технічний засіб. 

Інкорпорація поділяється залежно від характеру розміщення матеріалу на 

хронологічну, алфавітну, предметну; залежно від обсягу на повну та 

часткову; залежно від джерела походження на офіційну та неофіційну [139, с. 

28].  

Підсумовуючи, можна резюмувати, що інкорпорація трудового 

законодавства полягає у систематичній обробці нормативного матеріалу, що 

склалась за роки нашої незалежності у сфері праці, для зручнішого 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, але не змінюючи зміст норм трудового 

законодавства. 

В.К. Грищук пише про те, що систематизація чинного законодавства 

пов’язана з його удосконаленням. На його думку, кодифікація 

співвідноситься з іншими видами систематизації наступним чином: по-

перше, систематизація є родовим поняттям; по-друге, систематизація, 

кодифікація та інкорпорація розглядаються як самостійні та незалежні одна 

від одної категорії; по-третє, кодифікація, в свою чергу, виступає родовою 

категорією стосовно корпорації [76, c. 24]. 

Слід звернути увагу на те, що С.С. Алексєєв розглядає не кодифікацію 

системи права, а інкорпорацію системи нормативно-правових актів, тобто 

законодавства, ці поняття, на його думку, не можуть співвідноситись, 

оскільки є «якісно різними, різноплановими за юридичною природою 
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засобами». «Кодифікація та інкорпорація – явища різних площин, і 

кодифікація не є «формою» систематизації діючих актів: це вид 

правотворчості, під час якої досягається мета систематизації. В той же час, 

дійсно, існують форми упорядкування чинних нормативних актів, зокрема 

інкорпорація, довідково-інформаційна робота тощо» [30, c. 254]. 

Сучасні правничі погляди дають можливість відокремити суттєві 

відмінності кодифікації від інкорпорації щодо 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 не має сенсу, тому що відносини у сфері праці 

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 приписи та 

правові інститути. 

4. 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 результаті зацікавлені всі. 

5. 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. 

6. При кодифікації можуть скасовуватись «віджиті» або ті, що застаріли і 

не мають практичного значення, трудові норми, проте у процесі інкорпорації 

– ні. 
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7. Види інкорпорації і кодифікації трудового законодавства різняться: 

інкорпорація може бути офіційною, офіціозною і неофіційною, а також 

виділяють алфавітну, хронологічну, системно-предметну; кодифікація 

ж – загальна, міжгалузева, галузева, інституціональна. 

    Не дивлячись на відмінні риси між інкорпорацією та кодифікацією, 

зазначимо, що вони мають також багато спільного: обидва види діяльності – 

це види систематизації права; вони спрямовані на упорядкування та обробку 

законодавства; можуть здійснювати як повне, так і часткове упорядкування 

законодавства. 

Питання віднесення консолідації до видів або форм систематизації досі 

є спірним, оскільки не існує єдиної думки щодо правової суті, не вироблено 

теоретичних підходів до обґрунтування даної категорії. Слово «консолідація» 

(лат. Сonsolidation) означає «соn» – разом, а «solidare» – скріплювати, 

зміцнювати, об’єднувати заради будь-якої мети. О.Ф. Скакун зазначає, що 

консолідацією є форма систематизації нормативного базису держави, який 

виданий у різний час з одного і того ж предмета правового регулювання в 

єдиний укрупнений консолідований акт без зміни його змісту, однак з 

можливим усуненням незначних протиріч або повторень [37, с. 65]. 

Консолідація – це певний вид правотворчості, особливість котрого 

полягає в тому, що новий збільшений акт, в який зводиться вся множина 

нормативно-правового матеріалу з одного і того ж питання, не змінює 

правового регулювання, не вносить змін до чинного законодавства.                      

С.Л. Лисенко вважає що у процесі консолідації можуть усуватись повторення 

або суперечності, зникає проблема великого обсягу нормативно-правових 

актів – все це дає право говорити про удосконалення та упорядкування 

законодавства, однак, виходячи з цього, не є правотворчою діяльність [132,                 

c. 58].  

С.Г. Меленко у своєму дисертаційному дослідженні «Консолідація як 

вид систематизації нормативно-правових актів», виводить наступне поняття 

– «самостійний вид систематизації нормативно-правових актів, який полягає 
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у їх впорядкуванні за об’єктом, суб’єктом, предметом та методом правового 

регулювання, що, в свою чергу, утворює певну систему правових норм, які 

можуть об’єднуватися за інституціональною та галузевою ознакою» [138,               

с. 12-15]. Тобто консолідація окреслює структуру майбутнього акта, можна 

сказати, що це підготовчий етап до здійснення кодифікації трудового 

законодавства, в процесі якого виявляються дефекти, колізії та прогалини у 

нормативному масиві у сфері праці, які мають бути вирішені й усунені. 

 Консолідація спрощує процес кодифікації трудового законодавства, 

оскільки у її ході створюються подібні між собою нормативно-правові 

положення у сфері праці, які потребують в подальшому обробки змісту, а 

вже за допомогою кодифікаційної роботи мають утворюватись якісно нові 

норми права, що відповідатимуть потребам сучасного розвитку суспільних 

відносин. Тобто за допомогою консолідаційних прийомів визначається коло 

правовідносин, що закладають основи майбутньої норми права, а за 

допомогою кодифікаційних прийомів вона набуває визначеного змісту та 

форми [138, с. 16]. 

Наприклад, Д.А. Керімов, на відміну від С.Г. Меленка, вважає, що 

початковою стадією кодифікації є інкорпорація, а не консолідація [26, с. 20]. 

Хоча, з точки зору практичної правової діяльності, найбільш дієвими видами 

систематизації є кодифікація і інкорпорація. 

Як вважає О.В. Сурілов, консолідація – це процес дуже схожий з 

інкорпорацією, бо передбачає об’єднання декількох нормативно-правових 

актів у один консолідований акт, не вносить змін у норми права, що 

регулюють суспільні відносини, хоча результат консолідації має практичне 

значення [42, с. 172]. 

Консолідація – процес об’єднання декількох нормативно-правових 

актів в один, викладення юридичних норм у логічній послідовності, усунення 

протиріч, дефектів, повторень. Хоча консолідація і не змінює норми права, 

але може допускати незначну або несуттєву редакцію деяких положень, 



83 

тобто вона містить у собі ознаки як інкорпорації, так і кодифікації [8, c. 164-

165]. 

З приводу віднесення консолідації до форми систематизаційного 

процесу, то не цілком доцільно виокремлювати таку категорію. Не можна 

заперечувати важливість такого процесу і його наслідки, однак говорити про 

те, що консолідація упорядковує або вдосконалює шляхом обробки 

нормативний матеріал певного періоду є достатньо спірним питанням на 

практиці. На нашу думку,  потрібно і надалі досліджувати питання 

консолідаціі, можливо, більш як засобу юридичної техніки. 

Ми солідарні з вітчизняним законодавцем, який уже понад десять років 

реєструє все нові і нові законопроекти, однак всі вони містять дві форми 

систематизації – інкорпорацію та кодифікацію, що є правильним, такий 

висновок зроблено на підставі багатоаспектних і досить дискусійних 

досліджень науковців. 

На початку ХХІ століття нова хвиля уваги була прикута до питання 

систематизації, вчені спробували розширити перелік її форм та засобів. Так, 

Д.С. Житник у своїй монографії до видів систематизації відносить наступні: 

кодифікацію, консолідацію, інкорпорацію, а також облік нормативних актів. 

Під обліком нормативно-правових актів вчений розуміє «форму збору 

органами держави та підприємствами чинних нормативних актів, їх обробку 

та розміщення по певній системі, надання зацікавленим суб’єктам довідок по 

їх запитах» [140, с. 11]. У своїх працях вчений А. І. Граціанов також 

підтримує таку класифікацію видів систематизації [141, c. 12-13].  

На відміну від А.І. Граціанова і Д.С. Житника, О.Я. Рогач спростовує 

думку у необхідності виділенні «обліку нормативного матеріалу» як 

незалежного і автономного виду систематизації, обґрунтовуючи це тим, що 

така діяльність є суто технічним засобом, який може допомагати у процесі 

здійснення систематизації. В свою чергу, він поповнює види систематизації 

новою формою, яку називає «поточна нормотворчість» [31, с. 12]. 
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Взагалі під обліком нормативного матеріалу у сфері праці можна 

розуміти збирання, зберігання, розміщення і реєстрацію за певним порядком, 

підтримання можливості швидко знайти нормативно-правові акти, різні за 

характером і природою, в масиві трудового законодавства, узяті на облік, їх 

використання та контроль. Наприклад, такий облік може вестись на 

державних підприємствах, установах, організаціях як державними органами, 

так і сторонньою особою, яка наділена цими повноваженнями. На нашу 

думку, облік нормативного матеріалу не є видом або формою систематизації. 

Звісно, він допомагає у проведенні кодифікаційної роботи. Облік матеріалу є 

необхідним етапом систематизації, однак ми не можемо стверджувати, що 

результати такої роботи упорядковують чи удосконалюють чинне 

законодавство. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що буде неправильним 

порівнювати різні по суті і за правовою природою такі категорії як 

«консолідація», «облік нормативно-правових актів» та «кодифікація», але 

вони можуть слугувати допоміжними засобами проведення останньої.  

Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» розрізняв 

тільки три форми систематизації: кодифікацію, інкорпорацію, уніфікацію; 

законопроект «Про закони і законодавчу діяльність» – лише перші два види; 

у юридичній літературі розрізняють чотири форми (види) систематизації 

законодавства [142, c. 219]: облік нормативних актів, а також інкорпорацію, 

консолідацію та кодифікацію законодавства. 

До речі, законодавець неодноразово намагався офіційно надати 

визначення поняттю «систематизація законодавства». Наприклад, існував 

законопроект «Про нормативно-правові акти», який розглядав це питання 

[143,    с. 57]. Відповідно до нього, систематизацією є упорядкування чинних 

нормативних актів, і приведення норм права до внутрішньо узгодженої 

системи здійснюється в формі кодифікації або інкорпорації [144, с. 162]. Так, 

законопроект «Про закони і законодавчу діяльність» закріплює, що 

«систематизація законів здійснюється Верховною Радою України шляхом 
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кодифікації, тобто зведення положень різних законів до юридично і логічно 

узгодженої системи та створення на цій основі і прийняття єдиного зведеного 

закону – кодексу, а також шляхом інкорпорації, що передбачає зведення 

законів у єдиний Звід законів України без зміни їх змісту. Усі чинні закони 

включаються у Звід законів України, який є офіційним виданням Верховної 

Ради України» [145].  

Варто при цьому відмітити, що існування такого законопроекту вже є 

певним досягненням, хоча і потребує деяких доопрацювань, а саме: 

результатом кодифікації є не лише кодекс, а й статут, положення, основи і 

т.д.; 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 

об’єднання роботодавців); не можна надавати додаткові повноваження 

законодавчому органу на рівні закону, який фактично суперечить Основному 

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

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

суперечливим та неоднозначним. Дане питання є важливим, оскільки 

систематизація робить трудове законодавство більш зручним для 

використання на практиці, а також сприяє зміцненню законності у 

регламентуванні суспільних відносин у цій сфері. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. 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, 
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локального і договірного регулювання й покликані регулювати суспільні 

відносини у сфері праці. 

2. 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. 

3. 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 

4. 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 
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кінця ХХ століття) – прийняття великого обсягу спеціальних законодавчих 

актів, які регулюють певні інститути трудового права 

5. Відмінностями кодифікації від інкорпорації трудового законодавства 

є наступні: 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.  
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РОЗДІЛ 2  

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА  

 

2.1 Адміністративно-правовий статус суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства 

 

Аналіз наукових джерел, а також нормативно-правової бази  говорить 

про те, що існує необхідність надання визначення поняття «суб’єкт 

кодифікації», а також «адміністративно-правовий статус суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства». Слід також здійснити виокремлення 

складових елементів такого адміністративно-правового статусу, визначення 

особливостей таких елементів, а також провести аналіз залежності 

можливості участі суб’єктів кодифікації трудового законодавства у 

здійсненні систематизації нормативно-правових актів трудового права від 

кількості елементів адміністративно-правового статусу таких суб’єктів та їх 

обсягу. Безперечно, що оскільки немає чітких положень, які б 

урегульовували статус суб’єктів кодифікації трудового законодавства як на 

науковому, так і на законодавчому рівні, то існує необхідність дослідження 

даного питання, а також надання відповідних пропозицій до законодавства. 

Над дослідженням питань адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства працювали такі науковці:                                

В.С. Венедиктов, О.І. Григораш, М.І. Іншин, Л.І. Лазор, В.В. Лазор,                      

О.М. Музичук, О.І. Процевський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.Г. 

Ротань, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші.  Проте аналіз 

наукових джерел дає підстави стверджувати про недостатню дослідженість 

зазначених нами питань. Мова йде про те, що більшість вчених приділяли 

увагу кодифікації трудового законодавства саме у сутнісному акценті, тобто 

аналізували зміст кодифікованого нормативно-правового акта, а також шляхи 

вдосконалення його змісту.  
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Дослідження адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства необхідно розпочати із вивчення сутності поняття 

«суб’єкт кодифікації». У тлумачному словнику української мови термін 

«суб’єкт» вживається в декількох значеннях: 1) істота, здатна до пізнання 

навколишнього світу, об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності; 

2) особа, група осіб, організація; 3) особа або організація як носій певних 

прав та обов’язків [2, с. 814]. 

Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати про відсутність 

визначення суб’єкт кодифікації трудового законодавства. Для того щоб 

надати визначення поняття «суб’єкт кодифікації», ми пропонуємо 

проаналізувати поняття «суб’єкт правовідносин», оскільки суб’єкт 

кодифікації є учасником правовідносин із кодифікації законодавства. В теорії 

права існує велика кількість підходів до розуміння поняття «суб’єкт 

правовідносин». С.С. Алексєєв визначає суб’єктів правовідносин як індивідів 

або організацій, які є носіями певних прав та обов’язків і які на підставі 

юридичних норм можуть бути учасниками суспільних відносин [130]. В.М. 

Кириченко під суб’єктом права розуміє учасника правовідносин, який 

наділений певним обсягом суб’єктивних прав, а також здатний виконувати 

юридичні обов’язки [146, с. 138]. І.М. Погребний дає визначення суб’єктів 

правовідносин як визнані державою за допомогою юридичних норм носії 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, юридичної відповідальності, а 

також повноважень у конкретних правовідносинах [147, с. 122]. 

Проаналізувавши значення поняття «суб’єкт», а також терміна 

«кодифікація», ми пропонуємо надати власне визначення суб’єкта 

кодифікації трудового законодавства. При цьому ми вважаємо, що суб’єкт 

кодифікації є учасником відносин кодифікації і тому обсяг прав, яким він 

наділяється, а також обсяг обов’язків, які на нього покладаються, пов’язаний 

саме із процесом систематизації трудового законодавства. Отже, під 

суб’єктом кодифікації трудового законодавства ми пропонуємо розуміти 

учасників правовідносин із кодифікації трудового законодавства, як окремих 



90 

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. 

На підставі вищезазначеного можна виділити 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). 

Характеристика адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства дасть змогу визначити місце та 

особливості діяльності останніх. Проте для того, щоб в повній мірі зрозуміти 

сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства, необхідно визначити зміст категорії «правовий статус». Це 

надасть змогу деталізувати особливі ознаки суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства, визначити роль та місце даних суб’єктів, а також встановити, 

чим зазначені суб’єкти відрізняються від інших суб’єктів. 

Серед вчених відсутній єдиний підхід до визначення поняття «правовий 

статус». Численні наукові дослідження були спрямовані саме на виділення 

елементів правового статусу суб’єкта. Так, у правничій літературі правовий 

статус суб’єкта, як правило, визначається через систему закріплених у 

нормативних актах прав та обов’язків (повноважень), а також його 

відповідальності. Відносно решти елементів, думки вчених різняться, що у 

першу чергу залежить від того, розглядається статус фізичної чи юридичної 

особи, одноосібного чи колегіального суб’єкта [148, с. 320]. 
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У перекладі з латинської слово «статус» означає положення, стан чого-

небудь або кого-небудь, тобто «статус людини», «статус особи», «статус 

громадянина», «статус органу» тощо [149, с. 578]. У тлумачних словниках 

статус визначається як: 1) правове становище осіб або організацій, установ 

тощо; 2) становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у 

соціальній системі; 3) встановлене нормами права положення його суб’єктів, 

сукупність їх прав і обов’язків [150, с. 572]. Слово «становище» також має 

декілька значень: 1) ті чи інші обставини, умови, в яких хто-, що-небудь 

перебуває; 2) умови існування кого-небудь; 3) сукупність суспільно-

політичних відносин, обстановка суспільного життя; 4) місце, роль у 

суспільстві, в соціальному чи професійному середовищі; 5) важлива роль, 

помітне місце кого-небудь [2, с. 648]. Отже, аналіз буквального змісту 

терміна «статус» дає змогу стверджувати, що в межах дослідження питання 

адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства нам необхідно: виокремити умови існування суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, які забезпечуються на законодавчому 

рівні; встановити місце суб’єктів кодифікації трудового законодавства у 

суспільстві, а також порядок участі їх у суспільних відносинах; визначити 

коло прав, а також обов’язків, якими наділені суб’єкти кодифікації трудового 

законодавства. 

У теорії права відсутній єдиний підхід до визначення поняття «правовий 

статус». Н.М. Оніщенко під правовим статусом розуміє систему 

встановлених законодавством, а також гарантованих державою прав, свобод 

та обов’язків учасників суспільних відносин [151, с. 89]. А.В. Малько 

підходить до розуміння сутності поняття «правовий статус» з іншого боку. 

Вчений зазначає, що «правовий статус» – це комплексна категорія, яка 

відображає відносини усіх учасників суспільних відносин, особи і 

суспільства, громадянина і держави, а також соціальні зв’язки [56, с. 397]. 

А.В. Панчишин, здійснивши аналіз думок різних вчених надав, таке 

визначення поняття «правовий статус»: «Це багатоаспектна, комплексна, 
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універсальна категорія з чіткою структурою, яка визначає характер взаємодії 

учасників суспільних відносин одне з одним, а також встановлює місце 

суб’єкта в системі правовідносин, шляхом визначення кола прав та 

обов’язків, а також гарантій їх реалізації» [152, с. 95]. 

З усього вищенаведеного можна зробити висновок, що «правовий 

статус» є комплексною категорією, яка має складну внутрішню будову, тобто 

включає велику кількість елементів, що визначають рівень взаємовідносин 

суб’єктів, які є учасниками суспільних відносин, між собою, а також 

спрямованість їхньої діяльності і загальне функціональне призначення.    

Необхідно також виокремити ознаки, які притаманні категорії 

«правовий статус». В.М. Корельський  виділяє такі ознаки правового статусу: 

1) має універсальний характер, тобто може бути притаманний різним 

суб’єктам: особі, суспільству, групі осіб тощо; 2) є відображенням місця 

відповідних суб’єктів у системі суспільних відносин, а також відображенням 

індивідуальних особливостей таких суб’єктів; 3) не може бути реалізований 

без обов’язків, юридичних гарантій, а також юридичної відповідальності; 4) 

визначає права та обов’язки суб’єктів у системному вигляді [153, с. 549].  

Також додаються до зазначених ознак ще дві: 1) цілісність; 2) чітка 

структурованість [154, с. 129]. 

У науці теж існує велика кількість підходів до розуміння поняття 

«адміністративно-правовий статус суб’єктів». Наведемо лише деякі з них. На 

думку О.І. Григораш, під адміністративно-правовим статусом слід розуміти  

комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які 

встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами [155, с. 67]. 

О.М. Музичук під адміністративно-правовим статусом розуміє систему 

закріплених у нормативно-правових актах ознак, які визначають його роль, 

місце та призначення у системі правовідносин, вказують на його відмінність 

від інших суб’єктів та порядок взаємовідносин між ними [148, с. 320]. 

Ознаки, які притаманні поняттю «правовий статус», характерні і для 

поняття «адміністративно-правовий статус». Проте поняття 
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«адміністративно-правовий статус суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства» характеризується і такою ознакою як цільова визначеність. 

Це пов’язано із наявністю конкретної мети діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. 

Аналіз даних визначень дає підстави стверджувати, що суб’єктами 

кодифікації можуть виступати лише суб’єкти, які на законодавчому рівні 

наділені обсягом відповідних прав, а також колом відповідних обов’язків. 

Тобто, це означає, що по суті своїй коло суб’єктів кодифікації звужується до 

суб’єктів, які здійснюють офіційну кодифікацію, іншими словами, 

кодифікацію, яка тягне за собою настання відповідних правових результатів 

– прийняття відповідного систематизованого нормативно-правового акта.  

Проте слід зазначити, що питання адміністративно-правового статусу 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства є малодослідженим. 

Очевидно, що правовий статус останніх буде відрізнятися певними 

особливостями, оскільки дані суб’єкти є учасниками особливого, на  нашу 

думку, окремого виду правових відносин – правовідносин з кодифікації 

трудового законодавства. Для того щоб надати визначення адміністративно-

правового статусу суб’єктів кодифікації трудового законодавства, необхідно, 

в першу чергу, проаналізувати склад такого статусу, який і вказує на 

положення суб’єктів з кодифікації трудового законодавства по відношенню 

до інших суб’єктів. 

Так, визначення елементного складу правового статусу суб’єкта будь-

яких правових відносин, зокрема і правовідносин з кодифікації трудового 

законодавства, є одним з найбільш проблемних питань. Поняття «елемент» в 

перекладі з латинської означає складова будь-чого цілого [156, с. 245]. 

Елемент трактується також як поняття об’єкта, що входить до складу 

визначеної системи і розглядається у її межах як неподільний [157, с. 127]. 

О.М. Музичук вважає, що під елементами правового статусу необхідно 

розуміти його складові, які у сукупності складають змістовну правову 

(юридичну) характеристику суб’єкта правовідносин, вказують на його 
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специфіку, відмінність від інших суб’єктів [148, с. 317]. На нашу думку, 

розкрити сутність правового статусу можливо виключно через аналіз 

складових елементів, які до нього входять, оскільки саме від повноти 

дослідження останніх буде залежати повнота вивчення функціональної 

придатності суб’єктів кодифікації трудового законодавства, а також їх 

можливості по відношенню до інших учасників суспільних відносин. 

Не слід забувати, що правовий статус є комплексною категорією, яка 

має складну структуру. Саме це обумовлює необхідність визначення цілісної 

системи його елементів. Так, є позиція, згідно з якою їх можливо визначити 

шляхом аналізу ознак відповідного суб’єкта, при цьому науковець пропонує 

взяти виокремлені ознаки як об’єктивну передумову такого правового 

статусу [158, с. 126]. О.О. Бєлкін та Л.Ш Гумерова, в свою чергу, вказують, 

що елементи правового статусу повинні досліджуватися з урахуванням їх 

автономності [159, с. 26]. Наведена позиція вчених є дискусійною. З одного 

боку, зміст кожного елемента правового статусу може бути досліджений 

відокремлено від інших елементів, проте, з іншого боку, таке дослідження не 

буде відрізнятися повнотою, оскільки елементи правового статусу тісно 

пов’язані між собою, саме тому зміст одного безпосередньо залежить від 

змісту іншого. 

Науковці виділяють різну кількість елементів правового статусу, іноді 

об’єднуючи їх у певні групи. В.Б. Авер’янов, наприклад, зазначає, що 

поняття «адміністративно-правовий статус» охоплює собою комплекс 

конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які закріплені за 

відповідним суб’єктом нормами адміністративного права. Таким чином, 

необхідною ознакою набуття особою адміністративно-правового статусу є 

наявність у неї конкретних суб’єктивних прав і обов’язків, які реалізуються 

даною особою як в адміністративних правовідносинах, так і поза ними [160, 

с. 194]. Тобто, у даному випадку має місце комплекс суб’єктивних прав і 

обов’язків, які реалізуються у відносинах з кодифікації трудового 

законодавства.  
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Деякі вчені, окрім прав та обов’язків, включають до правового статусу 

також юридичну відповідальність. Такої думки дотримується, зокрема,                 

О.В. Петришин [28, с. 41]. Є.В. Охотський до вказаних вище елементів 

правового статусу включає також обмеження, гарантії та економічне 

забезпечення [161, с. 54]. В.М. Манохін, крім вказаних, включає до правового 

статусу завдання та основні функції, правові форми діяльності та порядок 

взаємовідносин по посаді [162, с. 97-99]; О.Ф. Скакун – права і свободи [37,               

с. 409]; В.О. Воробйов – службові зв’язки та підпорядкування [163, с. 23-29]; 

М.Г. Шульга – цілі, компетенцію [164, с. 11-21]; О.М. Костюков – гарантії 

реалізації повноважень [165, с. 12-16]; І.Л. Бачило – правомочність [166, с. 

56, 80]; П.Є. Ніколов – правовий режим внутрішніх процесів керівництва 

[167, с. 51]; В.В. Молдован та В.Ф. Мелащенко – форму і методи діяльності 

державного органу, форму актів, правові підстави їх виникнення та 

тривалість функціонування [168, с. 227]. Отже, виходячи з вищезазначеного, 

можна говорити про те, що підходи вчених до виокремлення елементів 

правового статусу певною мірою відрізняються. Це пов’язано, на нашу 

думку, з різним розумінням необхідності того чи іншого елемента для 

здійснення своєї діяльності відповідним суб’єктом.  

Як уже зазначалося, деякі науковці елементи правового статусу 

об’єднують у певні групи. Так, Д.М. Бахрах зазначає, що адміністративно-

правовий статус складається з трьох груп: 1) цільового, який визначає норми 

про цілі, завдання і функції та принципи діяльності; 2) організаційно-

структурного, який складається з правових приписів, що регламентують 

порядок утворення, реорганізацію, ліквідацію органу, його структуру, 

лінійну і функціональну підпорядкованість; 3) компетентісного як сукупності 

владних повноважень і підвідомчості [169, с. 85]. А.А. Стародубцев, 

уточнюючи наведені  вище підходи науковців, пропонує розглядати 

правовий статус за такими групами: 1) цільовий; 2) структурно-

організаційний; 3) функції та повноваження; 4) функціональний; 5) 

відповідальність [170, с. 86].  
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Щодо елементного складу правового статусу суб’єктів адміністративно-

правових відносин, то він, насамперед, залежить від того, фізична це особа 

чи юридична. Наприклад, якщо мається на увазі фізична особа, то 

елементами її правового статусу будуть: права, обов’язки та відповідальність, 

якщо юридична – то до таких пропонуємо віднести: мету її утворення та 

діяльності, завдання, функції, обов’язки, права, відповідальність, особливості 

організаційно-структурної будови та взаємовідносин [148, с. 319]. 

Отже, для того щоб визначити, які елементи складають адміністративно-

правовий статус суб’єктів кодифікації трудового законодавства, необхідно, 

на нашу думку, розглянути кожен із запропонованих науковцями елементів 

більш детально, а також проаналізувати можливість включення деяких з них 

до складу адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства.  

Тому першим елементом, який виділяють всі вчені, є певний обсяг прав, 

яким наділяються відповідні суб’єкти. Ми пропонуємо виділити основні 

права, які притаманні суб’єктам кодифікації трудового законодавства. 

Процес кодифікації поділений на певні етапи. Кожен етап здійснюється 

відповідним суб’єктом, який задіяний у процесі кодифікації. На нашу думку, 

коло суб’єктивних прав безпосередньо залежить від етапу кодифікації, на 

який залучається відповідний суб’єкт або для якого створюється останній. 

Отже, пропонуємо визначити 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 
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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, на нашу думку, 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. 

Наступним елементом, який входить до адміністративно-правового 

статусу, є коло обов’язків, що покладаються на суб’єктів кодифікації 

трудового права.  Зазвичай коло обов’язків відповідних суб’єктів є чітко 

визначеним. У Великому тлумачному словнику української мови термін 

«обов’язок» означає те, чого треба беззастережно дотримуватися, що слід 

безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з 

власного сумління [171, с. 548]. У теорії права юридичний обов’язок 

визначається як передбачені нормативно-правовими актами вид і міра 

належної поведінки особи, що забезпечується державою. О.Ф. Скакун також 

зазначає, що сутність юридичного обов’язку полягає в тому, що він існує 

лише відповідно до суб’єктивного права і має здійснюватися в межах, 

встановлених законом і гарантованих державою; інакше до особи, яка не 

виконує обов’язки або виконує їх неналежним чином, застосовується 

державний примус [37, с. 188]. Основним обов’язком, який покладається на 
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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. 

Наступним елементом адміністративно-правового статусу є обмеження, 

які встановлюються по відношенню до суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства. У тлумачному словнику української мови термін 

«обмежувати» вживається у таких значеннях: 1) установлювати певні межі 

чого-небудь; зв’язувати щось обмежувальними умовами; 2) не допускати 

поширення чого-небудь; 3) віддаляти, відгороджувати щось від чогось [171, 

с. 536]. Ю.О. Корольов, досліджуючи питання адміністративно-правового 

статусу службовців Національного банку України, визначає обмеження як 

спеціальні вимоги, встановлені законодавством правові бар’єри перед 

можливими зловживаннями службовцями, які забезпечують створення 

належних умов службово-трудової поведінки й діяльності щодо реалізації 

функцій (повноважень) Національного банку України [172, с. 36]. На нашу 

думку, певні обмеження притаманні і суб’єктам кодифікації трудового 

законодавства. Зокрема зазначені суб’єкти не вправі перебирати на себе 

повноваження інших суб’єктів, а зобов’язані діяти в межах, які встановлені 

для них на рівні нормативно-правових актів. Ми вважаємо, що встановлення 

певних меж діяльності є надзвичайно важливим, оскільки кожен суб’єкт 

ефективно функціонує лише на певному, визначеному для нього етапі. 

Зокрема, було б доволі важко здійснювати процес кодифікації трудового 

законодавства, якби суб’єкти не обмежувалися наданими їм 

повноваженнями. 

Ще одним елементом адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства виступають гарантії. Слово «гарантія» 

визначається як порука в чомусь; забезпечення чого-небудь; умови, що 

забезпечують успіх в чому-небудь [173, с. 29]. Термін «гарантія» також 
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застосовується для позначення засобів, за допомогою яких здійснюється 

забезпечення [174, с. 21-25]. Зазначається, що поняття «гарантії» охоплює 

усю сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, спрямованих на 

забезпечення й реалізацію прав, свобод громадян, на усунення можливих 

причин їх неповного або неналежного здійснення і захист прав від порушень. 

Ці фактори, різноманітні за своєю природою та характером, виступають як 

умови, засоби, способи, прийоми та методи забезпечення процесу реалізації 

прав і свобод учасників суспільних відносин [175, с. 26-30]. 

О.Ф. Скакун під поняттям «гарантії» розглядає систему соціально-

економічних, моральних, політичних, юридичних умов, засобів та способів, 

які забезпечують їх фактичну реалізацію, охорону та надійний захист [37, с. 

125]. 

Ми погоджуємося з думкою Т.Є. Крисань, яка зазначає, що гарантії 

відіграють значну роль у будь-якій галузі права, що регулює суб’єктивні 

права. Без гарантованості суб’єктивних прав складно говорити про повне, 

вільне і забезпечувальне користування такими правами. I вже тим більше 

вторинними стають питання практичного користування суб’єкта своїми 

правами [176, с. 52]. 

Окрім цього, слід акцентувати увагу на наявності, поряд з юридичними 

(правовими) гарантіями, економічних, політичних, організаційно-правових 

гарантій. 

Для того щоб встановити обсяг, а також наявність гарантій діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, необхідно звернутися хоча б 

до деяких нормативно-правових актів, які врегульовують правовий статус 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Слід також зазначити, що вже 

саме існування нормативних актів, якими визначається правовий статус 

відповідного суб’єкта, є своєрідною гарантією його діяльності. Так, одними 

із суб’єктів кодифікації трудового законодавства виступають комітети 

Верховної Ради України. У Законі України «Про комітети Верховної Ради 

України» гарантії діяльності комітету закріплені в окремих розділах. Зокрема 



100 

розділ 4 Закону «Забезпечення роботи комітетів Верховної Ради України» 

встановлює гарантії забезпечення можливості суб’єктами кодифікації 

трудового законодавства здійснювати свої функції [177]. Законом України 

«Про Кабінет Міністрів України» також встановлено гарантії його діяльності, 

а також порядок забезпечення діяльності його членів [178]. Законом України 

«Про Регламент Верховної Ради України» закріплюються гарантії діяльності 

даного суб’єкта, які забезпечують належну діяльність учасників відносин із 

кодифікації трудового законодавства [179].  Проте аналіз нормативно-

правових актів, якими втановлюються відповідні права та обов’язки суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, дозволяє також говорити про те, що 

визначення гарантій діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства не відрізняється особливою чіткістю, а також розгорнутістю. 

Це, на нашу думку, є доволі негативним моментом, оскільки саме юридичні 

гарантії забезпечують можливість реалізації уповноваженими суб’єктами 

закріплених за ними прав та виконання покладених на них обов’язків. Саме 

за допомогою гарантій здійснюється захист прав суб’єктів від будь-яких 

порушень, а також зловживань з боку інших осіб. Тому, на нашу думку, 

необхідно або внести зміни до законодавчих актів, якими регулюється 

правовий статус суб’єктів кодифікації трудового законодавства, або 

прийняти новий нормативно-правовий акт, яким передбачити коло гарантій, 

які забезпечать реалізацію суб’єктами кодифікації трудового законодавства 

своїх прав. 

Наступним елементом адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства є економічне забезпечення. Термін 

«забезпечувати» вживається у таких значеннях: 1) постачаючи щось у 

достатній кількості, задовольняти кого-небудь у якихось потребах; 2) 

надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування; 3) 

створювати надійні умови для здійснення чого-небудь, гарантувати щось; 4) 

захищати, охороняти що-небудь, кого-небудь від небезпеки [180, с. 18]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що під 
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економічним забезпеченням слід розуміти достатнє матеріальне забезпечення 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, за допомогою якого 

створюються надійні умови для здійснення ними своєї діяльності. Очевидно, 

що економічне забезпечення суб’єктів кодифікації трудового законодавства є 

однією з гарантій забезпечення діяльності зазначених суб’єктів. Проте дані 

гарантії відносять не до юридичних, а до економічних гарантій діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Саме тому ми дотримуємося 

позиції про недоцільність виділення економічного забезпечення як одного з 

елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. 

Наступним елементом адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, який виділяють деякі вчені, є службові 

обов’язки та підпорядкування. Очевидно, що службовий обов’язок як 

елемент адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства притаманний лише індивідуальним суб’єктам [181].  На нашу 

думку, окремо виділяти службові обов’язки як один з елементів 

адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства недоцільно. Це пов’язано з тим, що нами вже окремо 

включено до складових елементів адміністративно-правового статусу 

обов’язки суб’єктів кодифікації трудового законодавства. З нашої точки зору, 

коло обов’язків і коло службових обов’язків у повній мірі співпадають, 

оскільки на особу, яка здійснює діяльність за трудовим договором, не може 

бути покладено більше обов’язків ніж визначене за нею коло службових 

обов’язків. Саме тому ми не вважаємо за доцільне виділяти окремо даний 

елемент адміністративно-правового статусу. 

Наступним елементом, який виділяється багатьма вченими, є цілі 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства. У тлумачному словнику 

української мови термін «ціль» визначається як те, чого прагнуть досягти; 

мета [182, с. 235]. На нашу думку, зазначення мети діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства є надзичайно важливим. Це пов’язано з 
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тим, що саме мета обумовлює виокремлення завдань, для реалізації яких 

створюються суб’єкти кодифікації трудового законодавства, а також 

визначаються функції, виконання яких є обов’язком суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. Даний елемент можна віднести до одного з 

елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, оскільки мета діяльності – перше, що 

закріплюється в нормативно-правових актах, які врегульовують діяльність 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства.  

Наступний елемент, який виокремлюється окремими науковцями –  

компетенція суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Термін 

«компетенція» означає: 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло 

повноважень якої-небудь організації, установи або особи [183, с. 250]. У 

свою чергу, поняття «повноваження» вживається також у декількох 

значеннях: 1) право, надане кому-небудь для здійснення чогось; 2) права, 

надані особі або підприємству органами влади [184, с. 684]. У даному 

випадку знову мова йде про притаманність суб’єктам кодифікації трудового 

законодавства певного обсягу прав. На цій підставі виникає думка, що  

елемент «права суб’єкта кодифікації трудового законодавства» та термін 

«компетенція» є тотожними за змістом. Саме тому виокремлення компетенції 

як окремого елемента адміністративно-правового статусу є недоцільним. 

Проте у теорії права немає єдиного підходу до визначення поняття 

«компетенція». Одні вчені вважають, що цей термін позначає сукупність 

юридично встановлених повноважень, прав та обов’язків певного державного 

органу (органу місцевого самоврядування) або посадової особи, які 

визначають його місце в системі державних органів, інші визначають 

компетенцію тільки як сукупність (перелік) прав та обов’язків чи сукупність 

повноважень або прав, існує також думка, що компетенція – це сукупність 

владних повноважень з вказівкою підвідомчості [185, с. 200]. Також у 

правовій доктрині є таке загальне тлумачення: «Компетенція окреслює коло 

та зміст правового впливу, який може здійснюватись складними 
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адміністративними системами на ті чи інші об’єкти управління». Частина 

науковців стверджують, що поняття «компетенція» і «повноваження» 

тотожні або ж, що «компетенція визначається через їх функції» [185, с. 201]. 

Ми дотримуємося позиції, що термін «компетенція» за своїм змістом значно 

ширший ніж коло прав та обов’язків, якими наділяються суб’єкти 

кодифікації трудового законодавства. Саме тому компетенцію суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства можна вважати окремим елементом 

адміністративно-правового статусу.  

Наступними елементами адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації законодавства є їх завдання та функції. На нашу думку, дані 

категорії можна виділяти як окремі елементи правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства. Це пов’язано з тим, що ці категорії 

обов’язково присутні в нормативно-правових актах, якими врегульовується 

діяльність зазначених суб’єктів. З нашої точки зору, без визначення функцій, 

а також завдань суб’єктів кодифікації трудового законодавства діяльність 

останніх буде неефективною, а також не призведе до досягнення мети 

діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства. 

Правомочність як елемент адміністративно-правового статусу також 

визначається багатьма вченими. Вона включає такі складові: 1) право на 

особисті дії уповноваженої особи; 2) можливість вимагати певну поведінку 

від зобов’язаної особи, тобто право на сторонні дії; 3) можливість звертатися 

до компетентних державних органів з вимогою про застосування державного 

примусу в разі невиконання контрагентом своїх обов’язків; 4) можливість 

користуватися соціальними благами на основі певного суб’єктивного права 

[186, с, 144]. 

Таким чином, правомочність може виступати як: право на поведінку, 

право на вимагання, право на домагання, право на користування соціальними 

благами [186, с. 145].  

Ми вважаємо, що повна реалізація суб’єктами кодифікації трудового 

законодавства своїх прав та обов’язків повинна супроводжуватися наявністю 
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правомочностей діяти певним чином. Саме тому, доцільно говорити про 

належність до адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства такого елемента як правомочність. 

Наступними елементами, які входять до адміністративно-правового 

статусу суб’єктів кодифікації трудового законодавства, є форми і методи 

діяльності зазначених суб’єктів. Для того щоб говорити про можливість 

включення цих двох елементів до складу адміністративно-правового статусу 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, необхідно дослідити їх зміст. 

У тлумачному словнику української мови термін «метод» вживається у таких 

значеннях: 1) спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя;  2) прийом 

або система прийомів, які застосовуються в якій-небудь галузі діяльності 

[171, с. 692]. Видається, що суб’єкти кодифікації в будь-якому випадку 

наділені правом використовувати дозволеними законом способами, а також 

прийомами у процесі здійснення діяльності із кодифікації нормативно-

правових актів трудового законодавства. Зокрема, загальнотеоретичні методи 

використовуються суб’єктами кодифікації трудового законодавства при 

здійсненні дослідження нормативного матеріалу. Так, приміром, при 

виконанні кодифікаційних робіт можуть використовуватися діалектичні 

методи. Проте проблемою у даному випадку є те, що застосування певних 

методів при здійсненні кодифікаційної діяльності не закріплюється на 

нормативно-правовому рівні, оскільки ми поділяємо думку про те, що 

адміністративно-правовий статус обов’язково повинен бути визначений 

нормативно.  

Ведучи мову про поняття «форма», раціонально зауважити, що воно має 

таке значення: 1) тип, будова, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв 

організації якого-небудь явища, пов’язаний з його сутністю і змістом; 2) 

спосіб існування змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній 

вираз; 3) зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи; 4) спосіб 

здійснення, виявлення якої-небудь дії; 5) суворо встановлений порядок у 

будь-якому праві [187, с. 381]. Щодо включення такого елемента до складу 
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адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративних 

правовідносин немає сумнівів. Якщо розглядати форму як спосіб організації, 

будову відповідних суб’єктів кодифікації трудового законодавства, то на 

нормативно-правовому рівні завжди визначається структура суб’єктів, 

уповноважених на здійснення відповідної діяльності. Так, наприклад, 

Законом України «Про комітети Верховної Ради України» встановлюється 

кількість, персональний склад та предмети відання комітетів  Верховної Ради 

України. Якщо розглядати термін «форма» як спосіб виявлення певної дії, то 

в нормативно-правових актах зазвичай встановлюються шляхи реалізації 

суб’єктами своїх функцій, а також вимоги до зовнішнього виразу діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Знову ж таки, у статті 16 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» [177] зазначається, 

що формами виразу діяльності комітетів є рекомендації, висновки, проекти 

актів, які виконані відповідно до вимог, встановлених Законом. Отже, ми 

прийшли до висновку, що методи діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства не можуть бути включені до елементів адміністративно-

правового статусу суб’єктів кодифікації трудового законодавства, а форми 

здійснення діяльності суб’єктами кодифікації трудового законодавства 

можуть вважатися елементами адміністративно-правового статусу таких 

суб’єктів. Це пов’язано з тим, що елементи адміністративно-правового 

статусу завжди повинні визначатися на нормативно-правовому рівні. 

Ще одними елементами адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, які виділяються деякими науковцями, є 

правові підстави виникнення та тривалість функціонування суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства [168, с. 227]. Дані елементи можна 

вважати складовими адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, оскільки їх діяльність завжди базується 

на нормативно-правових актах, якими визначається їхній правовий статус. 

Якщо в нормативно-правовому акті не визначено строк, на який створюється 

відповідний суб’єкт, то такий суб’єкт вважається створеним на невизначений 
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строк. Ми вважаємо за доцільне створити спеціальний суб’єкт кодифікації 

трудового законодавства, який буде мати виключно тимчасовий характер. 

При цьому строк його діяльності бажано визначати не моментом досягнення 

мети, оскільки таке формулювання є доволі абстрактним, а чітким терміном, 

в межах якого суб’єкти будуть зобов’язані досягти мету, для якої вони будуть 

створені. 

Ще одним елементом, який деякі вчені вважають за доцільне віднести до 

елементів адміністративно-правового статусу, є форми актів, які видаються 

такими суб’єктами в процесі здійснення ними діяльності. Проте, даний 

елемент повністю включається до складу елемента форми діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, оскільки форма також 

розглядається як спосіб виявлення чогось. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, ми приходимо до висновку про 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства таких складових частин як: 

права та обов’язки; обмеження у діяльності; гарантії діяльності; мета 

розробки; компетенція; завдання та функції; правомочності; форми 

діяльності. 

Ми пропонуємо надати наступне визначення адміністративно-правого 

статусу 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».  

Вважаємо, що визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів 

кодифікації є важливим [188]. Це обумовлюється тим, що він дозволяє в 

більшій мірі врахувати особливості діяльності кожного з них і цим самим 

забезпечити найбільш оптимальне виконання цими суб’єктами функцій, а 

також завдань, для яких вони були створені. 
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Аналіз наукових джерел показав фактичну недослідженість питання 

адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації адміністративно-

правового законодавства, оскільки в науці відсутнє визначення суб’єкта 

кодифікації трудового законодавства, не виокремлені його ознаки, не 

деталізовано склад адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. Суб’єкти, які здійснюють кодифікацію трудового 

законодавства, є суб’єктами з різним правовим статусом, саме це зумовлює 

наявність різних складових елементів адміністративно-правового статусу 

останніх, тобто саме тому елементний склад останніх дуже сильно 

варіюється. Вирішення цієї проблеми можна здійснити створенням єдиного 

суб’єкта із спеціальним адміністративно-правовим статусом,  діяльність 

якого буде спрямована виключно на здійснення або кодифікаційних робіт в 

цілому, або на здійснення виключно кодифікаційних робіт у сфері трудового 

законодавства. 

 

2.2 Система суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

 

Уже довгий час існує необхідність у реформуванні трудового 

законодавства України, норми якого відрізняються особливою застарілістю. 

При цьому мова йде не лише про прийняття цілого масиву нових 

нормативно-правових актів, а й про проведення реформи трудового 

законодавства шляхом проведення його кодифікації, тобто об’єднання в 

єдиний нормативно-правовий акт існуючих нормативно-правових актів 

трудового права, а також приведення їх у відповідність до потреб сьогодення. 

Якість проведеної кодифікації буде залежати від того, які суб’єкти будуть її 

здійснювати [189, с. 71].  

Актуальність даної теми обумовлена тим, що на законодавчому рівні 

відсутнє чітке визначення кола суб’єктів, які можуть брати участь у процесі 

кодифікації. Саме тому постає проблема допуску заінтересованих осіб до 

здійснення кодифікації трудового законодавства, а також врахування 
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інтересів осіб, на яких вплине прийняття такого нормативно-правового акта. 

Окрім того, існує нагальна потреба у визначенні кола суб’єктів, які можуть 

брати участь у процесі кодифікації трудового законодавства, а також 

висловленні пропозицій про доцільність створення спеціальних формувань, 

основним завданням яких буде реформування трудового законодавства. 

Необхідно також визначити, що об’єднує певне коло суб’єктів в окремо 

функціонуючу систему. Оскільки мова йде про систему суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, постає питання поділу суб’єктів, які складають 

таку систему, на групи, тобто проведення їх класифікації. Аналіз наукових 

джерел також дає змогу говорити про недостатню дослідженість зазначеного 

питання, зокрема не виокремлюються особливості функціонування суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства при її здійсненні. 

Вивчення наукових матеріалів свідчить про наявність різноманітних 

поглядів стосовно поняття «система суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства», а також складу системи суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства на нормативно-правовому рівні. На думку Є.А. Гетьмана, така 

позиція законодавця негативно впливає на сам процес кодифікації, оскільки 

чітко не окреслюється коло уповноважених державою органів, діяльність 

яких спрямована на впорядкування діючого законодавства [190, с. 32]. Отже, 

в межах даного дослідження нам необхідно: 1) надати визначення поняття 

«система суб’єктів кодифікації трудового законодавства»; 2) здійснити 

класифікацію суб’єктів, які є складовою частиною системи суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства; 3) виокремити спільні ознаки або 

закономірності, які дозволяють суб’єктам, що входять до системи, 

функціонувати злагоджено і, зокрема, утворювати таку систему. 

Для того щоб визначити сутність поняття «система суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства», необхідно, перш за все, привести тлумачення 

поняття «система». У тлумачному словнику української мови термін 

«система» вживається у багатьох значеннях, зокрема: 1) порядок, зумовлений 

правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-
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небудь; 2) класифікація; 3) форма організації, будова чого-небудь 

(державних, політичних, господарських одиниць, установ); 4) сукупність 

яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднаних за спільною ознакою, 

призначенням; 5) сукупність принципів, які є основою певного вчення; 6) 

будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин [2, с. 203-204]. Деякі автори пропонують поділити 

підходи до визначення поняття «система» на три групи. Перша група 

визначає систему через поняття системного підходу – «елементи», 

«відносини», «зв’язки», «ціле», «цілісність». У другій групі системи 

розглядаються з позиції теорії регулювання через поняття «вхід», «вихід», 

«переробка інформації», «закон поведінки», «керування». У третій групі 

система визначається як деякий клас математичних моделей. Науковці також 

зазначають про те, що найбільш «прикладним» і в той же час досить простим 

і загальним є наступне визначення, що належить до першої групи: «Система 

– це сукупність елементів, певним чином пов’язаних і взаємодіючих між 

собою для виконання заданих цільових функцій». При цьому під «цільовою 

функцією» розуміють якусь (можливо, й умовну) зовнішню стосовно системи 

ситуацію, до реалізації якої прагне система. Часто поняття «цільова функція» 

поєднується з поняттям «призначення» [191, с. 11]. 

У доктрині досі несформовано визначення поняття «система суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства». Очевидно, що система суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства – це відповідне утворення, що 

складається з суб’єктів, які тим чи іншим чином можуть впливати на процес 

систематизації усіх нормативно-правових актів у сфері праці. Для 

функціонування зазначеної системи нам необхідно встановити зв’язок між її 

складовими елементами. Такий взаємозв’язок може бути встановлений або за 

допомогою виділення спільних ознак суб’єктів, які входять до системи 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, або шляхом встановлення 

закономірностей, які обумовлюють певне розташування та функціонування 

таких суб’єктів всередині цієї системи.  
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Пропонуємо наступне визначення системи суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства: «Система суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства – це сукупність 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». 

Для того щоб здійснити дослідження системи суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, ми пропонуємо провести їх класифікацію 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: 
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             а) індивідуальні; 

             б) колективні; 

4) залежно від кількості функцій, які здійснюються в процесі 

кодифікації трудового законодавства: 

             а) монофункціональні; 

б) поліфункціональні. 

Якщо говорити про коло суб’єктів, які входять до системи суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, то їх кількість буде залежати від виду 

кодифікації, який здійснюється. Так, наприклад, розглядаючи кодифікаційну 

діяльність, В.К. Грищук наводить значно ширше коло суб’єктів, які беруть 

участь у її здійсненні. Насамперед пояснюється це тим, що вчений поділяє 

кодифікацію на офіційну та неофіційну. Тому при неофіційній кодифікації 

суб’єктом може бути будь-хто, а при офіційній – їх коло обмежене. На думку 

автора, на загальнодержавному рівні кодифікація може бути здійснена 

спеціально уповноваженим державним органом, науковою установою, 

групою вчених та практиків, народними депутатами, всім українським 

народом [76, с. 17]. Такої ж позиції дотримується і І.О. Федоров, який поділяє 

суб’єктів кодифікації на таких, що здійснюють офіційну кодифікацію, та на 

таких, що здійснюють неофіційну кодифікацію. Вчений, зокрема, до 

суб’єктів офіційної кодифікації відносить Верховну Раду України, суб’єктів 

права законодавчої ініціативи, комітети Верховної Ради України, робочі 

групи з підготовки проекту відповідного кодифікованого акта, склад та 

повноваження яких затверджуються на офіційному рівні. До неофіційних 

учасників він відносить наукові установи, вчених-юристів, практичних діячів 

[34, с. 73]. 

Проте таку позицію автора не підтримали О.Я. Рогач та Ю.М. Бисага, які 

зазначали, що кодифікація може бути здійснена тільки в офіційному порядку. 

У зв’язку з цим суб’єктами кодифікаційної обробки стають органи 

законодавчої та виконавчої влади, до яких належать: Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства, місцеві органи 
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державної влади. Наукові установи можуть впливати на розвиток 

кодифікаційної діяльності, але не можуть виступати суб’єктами кодифікації 

[31, с. 13]. 

Необхідно визначати суб’єктами кодифікації і тих суб’єктів, що 

здійснюють офіційну кодифікацію, і тих, що здійснюють неофіційну 

кодифікацію. Це обумовлено тим, що до системи суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства можна віднести тих суб’єктів, мета яких співпадає. 

Беззаперечно, в даному випадку, незалежно від результатів проведеної 

роботи, суб’єкти об’єднані єдиною метою – проведення систематизації 

нормативно-правових актів трудового законодавства, а також розроблення на 

основі такої систематизації єдиного кодифікованого нормативно-правового 

акта. 

Виокремимо суб’єктів залежно від обсягу прав та обов’язків, якими вони 

наділені при здійсненні кодифікації трудового законодавства. Для того щоб 

почався процес кодифікації, потрібно певному суб’єкту виявити ініціативу 

щодо здійснення кодифікації нормативно-правових актів. При цьому така 

ініціатива має тягнути за собою певні наслідки, зокрема бути початком 

процесу систематизації, а також подальшого прийняття відповідного закону 

на основі проекту кодифікованого нормативно-правового акта. Так, 

наприклад, якщо вчений виявить бажання кодифікувати нормативно-правові 

акти трудового законодавства і розпочне цей процес, а також розробить 

кодифікований акт, очевидно, що його праця так і не набуде офіційного 

закріплення, тобто не матиме ніяких правових наслідків, оскільки у даному 

випадку такий суб’єкт не наділений необхідним обсягом прав для внесення 

відповідного акта на розгляд законодавчого органу країни – Верховної Ради 

України. Це означає, що зазначений нами суб’єкт повинен бути наділений 

правом законодавчої ініціативи. Проте у такому випадку ми дійшли до 

звуженого розуміння ініціації розробки певного нормативно-правового акта, 

оскільки розробляти законопроекти може необмежене коло осіб, проте 
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офіційно вносити їх на розгляд Верховної Ради України можуть лише 

суб’єкти, які наділені правом законодавчої ініціативи. 

Суб’єкти права законодавчої ініціативи визначені Конституцією 

України. Відповідно до статті 93 Конституції України право законодавчої 

ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, 

народним депутатам України, а також Кабінету Міністрів України [192]. 

Проте Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», зокрема 

статтею 89, встановлено, що правом законодавчої ініціативи наділений також 

Національний банк України [179]. Регламентом також визначено, що право 

законодавчої ініціативи реалізується  шляхом внесення до Верховної Ради 

України проекту певного закону.  

Проте, як бачимо, законодавча ініціатива реалізується вже після того як 

відповідний проект нормативно-правового акта був розроблений. Очевидно, 

що звичайна ініціатива, спрямована на кодифікацію нормативного матеріалу, 

виникає значно раніше і суб’єктами такої ініціативи, вочевидь, може бути 

необмежене коло осіб. 

На нашу думку, необхідно розширити коло суб’єктів, які мають право 

законодавчої ініціативи. Зокрема було б актуальним передбачити право 

народної ініціативи, а також право судової ініціативи. Проте на 

законодавчому рівні повинен бути розроблений механізм реалізації 

громадянами права на народну ініціативу, а також механізм реалізації 

суддями зазначеного права. Ми вважаємо за доцільне розширити коло 

суб’єктів, які можуть ініціювати прийняття відповідного законодавчого акта, 

оскільки громадяни – це безпосередньо ті суб’єкти, які здійснюють 

реалізацію свого права на працю, і вони, розробляючи проект 

кодифікованого нормативно-правового акта, можуть в більшій мірі врахувати 

ті проблеми, з якими кожен з них стикається у реальному житті, тобто, 

вочевидь, такий законопроект буде більш ефективно врегульовувати певне 

коло питань. 
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 Щодо наділення суддів правом законодавчої ініціативи, то у даному 

випадку суд – це саме той суб’єкт, який також здійснює правозастосування, і 

саме він покликаний вирішувати питання, пов’язані із наявними прогалинами 

в законодавстві. Тому потрібно наділити суди правом здійснення 

законодавчої ініціативи, якщо внесені зміни допоможуть вирішити наявні 

законодавчі проблеми. 

Проте необхідно розробити чіткий механізм реалізації такого права. Так, 

якщо ми говоримо про народну ініціативу, то варто передбачити на 

законодавчому рівні: 1) коло суб’єктів, які можуть виступати як суб’єкти 

такої ініціативи; 2) форму  пропозиції, яка вноситься до Верховної Ради 

України; 3) кількість осіб, які мають право виступити з такою ініціативою; 4) 

обов’язковість прийняття Верховною Радою України відповідного акта за 

наслідками розгляду таких пропозицій тощо.    

Суб’єктом, який поєднує в собі право на ініціювання розробки 

кодифікованого нормативно-правового акта, а також право на подальше 

внесення такого законопроекту на розгляд до Верховної Ради України, є 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. 

Таке повноваження закріплено за ним статтею 15 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» [177]. Зокрема в даній статті зазначено, 

що Комітет наділений правом розробляти з власної ініціативи проекти 

законів та інших актів Верховної Ради України з питань, що віднесені до 

предмета відання такого Комітету з наступним внесенням їх на розгляд 

Верховної Ради України. Даний суб’єкт є колективним суб’єктом, який 

наділений правом офіційної кодифікації.  

Ще одним суб’єктом, який поєднує в собі право на ініціювання 

здійснення кодифікації трудового законодавства, а також правом на 

подальше внесення такого акта на розгляд Верховної Ради України, є 

народний депутат України. Даний суб’єкт відноситься до індивідуальних 

суб’єктів кодифікації. 
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До кола суб’єктів, які входять до системи суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, належать суб’єкти, котрі здійснюють подальшу 

розробку внесеного проекту кодифікованого нормативно-правового акта. Для 

того щоб правильно визначити таких суб’єктів, необхідно встановити 

значення поняття «розробляти». Термін «розробляти» вживається у декількох 

значеннях: 1) робити придатним до використання, проводячи підготовчу 

роботу; 2) старанно обмірковувати всі деталі, складати, створювати що-

небудь; 3) працюючи над чим-небудь, розробляти, вдосконалювати його 

[193, с. 796]. Дуже часто суб’єкти, які виступають ініціаторами розробки 

кодифікованого нормативно-правового акта, безпосередньо здійснюють і 

його розробку.  

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 – 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 

[194]. Так, відповідно до статті 12 Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України» [177], однією з функцій, задля яких створюється даний 

Комітет, є законопроектна функція, яка полягає у розробці проектів законів, а 

також інших актів Верховної Ради України.  

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. Право на створення таких 

груп гарантується статтею 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України». Можливість створення таких груп є досить позитивним явищем, 

оскільки може включати в себе необмежене коло суб’єктів. Так, відповідно 

до статті 15 Закону України «Про комітети 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 
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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 створенні кодифікованого нормативно-правового акта. 

Також Законом України «Про комітети Верховної Ради України» 

передбачено право не лише на залучення індивідуальних суб’єктів 

неофіційної кодифікації, але й на залучення колективних суб’єктів. До таких 

суб’єктів відносяться навчальні заклади та наукові установи, а також 

об’єднання громадян. Статтею 15, зокрема, встановлено право комітету  

співпрацювати з навчальними закладами та науковими установами з метою 

здійснення останніми науково-інформаційного пошуку, розробки, а також 

доопрацювання відповідних законів. При цьому Законом встановлюється 

фінансове обмеження у залученні зазначених суб’єктів. 

Ще одним суб’єктом офіційної кодифікації є тимчасова спеціальна 

комісія, яка утворюється у спеціальному порядку з метою здійснення нею 

розробки проекту нормативно-правового акта. При цьому даний суб’єкт 

наділяється тим самим обсягом прав, що й комітет [177]. До складу такої 

комісії входять народні депутати України, які виявили бажання брати участь 

у розробці відповідного кодифікованого нормативно-правового акта 

трудового законодавства. Ми переконані, що тимчасова спеціальна комісія 

наділена рядом переваг по відношенню до комітету. Такими перевагами 

можна вважати: 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. Найбільш позитивним 
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моментом є те, що даний термін обмежується часом, який необхідний для 

виконання відповідної роботи; 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). Отже, створення 

тимчасових суб’єктів із покладенням на них обов’язку із здійснення 

кодифікації трудового законодавства сприяло б вищій її результативності, 

оскільки діяльність таких суб’єктів наділена рядом позитивних моментів, які 

здатні зробити процес кодифікації більш ефективним.  

Багато вчених також висловлюють і підтримують думку про створення 

тимчасово діючого спеціального органу, основним завданням якого було б 

здійснення кодифікації відповідної галузі. Так, Є.А. Гетьман зазначає про 

необхідність створення в Україні спеціально уповноваженої комісії з питань 

кодифікації законодавства, тобто такого органу, який буде спрямовувати 

свою діяльність у декількох напрямах: 1) на об’єднання нормативно-

правових актів, а також відповідних норм у єдину систему; 2) на 

опрацювання, а також зміну змісту відповідних норм. І лише після 

здійснення таких дій проект кодифікаційного документа буде направлений на 

розгляд, а також затвердження відповідним уповноваженим державним 

органом [190, с. 34]. На доцільність створення саме тимчасового суб’єкта 

кодифікації наголошував і Ф. Г. Бурчак. Проте ним було вказано, що такий 

суб’єкт повинен спрямовувати свої дії на опрацювання всіх кодексів [80, с. 

13]. Позицію про наділення спеціальної кодифікаційної комісії розширеними 

загальними повноваженнями висловлював також С.П. Головатий. Він 

зазначав, що такий суб’єкт повинен здійснювати координацію, займатися 

методологією, загальними підходами, а також спрямовувати розвиток усього 

законодавчого процесу в Україні [195, с. 13]. Науковці висловили низку 

пропозицій щодо функціонального призначення такого спеціально 

створеного суб’єкта. Вони вказують на необхідність покладення на комісію 

таких функцій: 1) визначення напрямів, а також шляхів забезпечення 
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кодифікаційних робіт в Україні; 2) здійснення доробки галузевих 

нормативно-правових актів; 3) виконання ролі посередника у співробітництві 

офіційних, а також неофіційних суб’єктів кодифікації; 4) проведення 

експертиз законодавчих актів [196, с. 44]. Створення спеціального суб’єкта 

кодифікації є нагальною потребою сьогодення. Ми підтримуємо думки 

вчених про необхідність створення суб’єкта кодифікації із спеціальним 

адміністративно-правовим статусом. Визначення ж функціональної 

спрямованості є необхідною умовою ефективної діяльності такого суб’єкта. 

Проте виконання зазначених функцій можливе лише у випадку створення 

механізму реалізації таких функцій, тобто, в першу чергу, мова йде про 

створення належної правової бази функціонування такого суб’єкта, зокрема 

особливу увагу слід приділити уникненню розпорошеності діяльності такого 

суб’єкта, наприклад, у випадку створення декількох кодифікованих актів 

різного галузевого спрямування. Виходячи з цього, зазначимо, що в певній 

мірі більш ефективним видається створення окремого суб’єкта, який 

спеціалізується на кодифікації трудового законодавства. 

 Є.А. Гетьман також акцентує увагу на тому, що така комісія повинна 

утворюватися лише у випадку необхідності проведення кодифікаційних робіт 

у відповідній галузі законодавства. При цьому вчений наголошує на 

необхідності залучення фахівців тієї галузі, яка підлягає кодифікації, 

оскільки саме вони наділені відповідними теоретичними знаннями, 

практичними навичками застосування відповідних правових норм у певній 

сфері суспільних відносин [190, с. 35].  

Ми вважаємо, що ідея щодо створення спеціальної комісії як суб’єкта 

кодифікації усіх галузей права, безумовно, є позитивною. Проте, доцільніше 

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. Окрім того, немає гарантій, що 

діяльність таких суб’єктів не буде розпорошеною, тобто спрямованою на 



119 

розробку одразу декількох проектів кодифікованих нормативно-правових 

актів. А це, в свою чергу, може вплинути на якість таких актів. Тому ми 

вважаємо, що у випадку необхідності проведення кодифікаційних робіт 

найбільш доцільним є створення спеціального суб’єкта  кодифікації саме 

трудового законодавства. 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. Зокрема, мають 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. 

Як уже зазначалося, на етапі розробки кодифікованого нормативно-

правового акта дуже часто залучаються суб’єкти неофіційної кодифікації, 

тобто суб’єкти, які не наділені правом законодавчої ініціативи. До них 

відносяться як індивідуальні суб’єкти – науковці, фахівці в галузі права, так і 

колективні суб’єкти – громадські організації, об’єднання громадян, органи 

місцевого самоврядування тощо. 

Пропонуємо визначити значення та обсяги участі індивідуальних 

неофіційних  суб’єктів кодифікації трудового законодавства у розробці 

відповідного нормативно-правового акта, а також мету залучення таких 

суб’єктів до процесу кодифікації трудового законодавства як: 1) 

вчені/науковці; 2) юристи-практики. 
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Важливим є залучення вчених галузі трудового права до процесу 

кодифікації. Це пов’язано з необхідністю врахування відповідних 

теоретичних положень при розробці тих чи інших нормативно-правових 

актів, зокрема наукові доробки можуть допомогти у розумінні сутності 

відповідних відносин, окрім того, вчені  у своїх працях виділяють ціле коло 

проблем, які необхідно усунути для ефективного врегулювання трудових 

відносин, а також, зазвичай, пропонують найбільш прийнятні та доречні 

шляхи вирішення останніх. Науковці можуть коректніше формулювати 

дефініції, а також структурувати відповідний нормативно-правовий матеріал. 

Отже, залучення вчених є необхідним, оскільки: 1) на науковому рівні 

визначається ступінь відповідності зазначених правових приписів рівню 

розвитку суспільних відносин, що становлять предмет регулювання 

відповідного нормативно-правового акта; 2) на науковому рівні враховується 

попередня та поточна практика нормативно-правового врегулювання даної 

сфери суспільних відносин; 3) на науковому рівні досліджується досвід 

врегулювання таких суспільних відносин за кордоном, а також можливість 

застосування таких самих нормативних приписів в Україні; 4) на науковому 

рівні здійснюється ґрунтовний аналіз кодифікованого нормативно-правового 

акта із застосуванням статистичних даних; 5) науковці, базуючись на 

глибоких теоретичних знаннях, здатні спрогнозувати можливі наслідки 

запровадження відповідного нормативно-правового акта, а також визначити 

ступінь його впливу на трудові відносини; 6) науковці можуть здійснити 

спеціальне дослідження  з найбільш складних питань, що виникають у 

результаті запровадження тих чи інших норм, а також практика застосування 

яких відсутня як в Україні, так і за кордоном.  

Проблемою є те, що науковців залучають до процесу кодифікації в 

більшості випадків лише на стадії обговорення вже готового законопроекту. 

Хоча залучення відповідних вчених на ранніх стадіях було б більш 

ефективним, оскільки тоді кодифікація трудового законодавства 

здійснювалася б на основі теоретично розроблених підходів, які 



121 

вдосконалювалися науковцями протягом тривалого часу. Тому необхідно 

встановити чіткий механізм залучення науковців до законотворчості, зокрема 

до участі на початкових етапах у розробці кодифікованого нормативно-

правового акта.  

Необхідним є також залучення до процесу кодифікації трудового 

законодавства на початкових стадіях юристів-практиків, які здійснюють 

свою діяльність у сфері трудового права. Це пов’язано з тим, що вони здатні 

виокремити проблеми, які виникають із реалізацією правових норм, а також, 

базуючись на отриманому досвіді, надати відповідні пропозиції щодо 

найбільш оптимального врегулювання трудових відносин. Наразі також існує 

проблема у відсутності механізму залучення відповідних практикуючих 

юристів до розробки кодифікованого нормативно-правового акта.  

На нашу думку, дуже важливо встановити обов’язковість залучення 

науковців та практикуючих юристів на початкових стадіях розробки 

законопроекту, а також передбачити обов’язковість врахування наданих 

пропозицій. Залучення науковців і юристів-практиків є важливим також і 

тому, що саме ці суб’єкти здатні здійснити наукове планування та юридичне 

прогнозування [197]. Саме ці суб’єкти можуть на науковому рівні 

передбачити майбутній стан розвитку трудових відносин у державі і тим 

самим розробити кодифікований нормативно-правовий акт із врахуванням 

можливих змін у державно-правовій сфері, оскільки прийняття нормативно-

правових актів лише у відповідності з потребами сьогодення негативно 

відображається на якості останніх.  

Ю.С. Шемшученко зазначає, що «прив’язка» законів тільки до поточних 

завдань моменту значно принижує авторитет самого закону, який є 

фундаментальною засадою системи законодавства, та негативно 

позначається на подальшому реформуванні та вдосконаленні такої системи 

[198, с. 4]. 

Слід також згадати про встановлення на законодавчому рівні 

відповідних Методичних рекомендацій щодо проведення правової 
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експертизи проектів нормативно-правових актів, які схвалені на рівні 

постанови колегії Міністерства юстиції України. Даним актом 

встановлюються завдання проведення такої експертизи, види правової 

експертизи (зокрема виділяється одноособова та групова експертизи), а 

також порядок її проведення [199]. 

Ще одним суб’єктом, який входить до системи суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства на рівні розробки систематизованого нормативно-

правового акта, є міжнародні експерти. Так, залучення останніх є 

необхідним, оскільки саме вони можуть допомогти співставити досвід 

врегулювання трудових відносин в інших країнах зі шляхом врегулювання 

аналогічних трудових відносин в Україні; саме міжнародні експерти мають 

достатні знання для запровадження міжнародних стандартів у сфері 

врегулювання трудових відносин. Проте, знову ж таки, недоліком 

законодавства є відсутність механізму залучення таких експертів. На нашу 

думку, наявні інтеграційні процеси в Україні, а також необхідність у зв’язку з 

цим приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів 

викликає потребу закріплення обов’язковості залучення міжнародних 

експертів, міжнародних науковців, а також міжнародних фахівців у галузі 

трудового права до здійснення систематизації трудового законодавства в 

Україні. 

Перевірка законопроекту здійснюється відповідними комітетами 

Верховної Ради України. Так, відповідно до статті 93 Закону України «Про 

регламент Верховної Ради України» [179], законопроект кодифікованого 

нормативно-правового акта направляється до відповідного комітету з питань 

проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та 

відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини,  до комітету, 

предмет відання якого складають питання боротьби з корупцією, для 

підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимогам 

антикорупційного законодавства та до комітету, предмет відання якого 

складають питання щодо оцінки відповідності законопроектів міжнародно-
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правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції для 

підготовки експертного висновку. 

Після завершення розробки кодифікованого нормативно-правового акта 

трудового законодавства і включення його до порядку денного сесії 

Верховної Ради України, він може бути направлений на відповідні 

експертизи. Так статтею 103 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» встановлено, що законопроект у порядку підготовки до першого 

читання обов’язково направляється на наукову експертизу, а при підготовці 

до наступних читань відправляється на опрацювання, а також редагування у 

відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України. Це 

завдання визначено і пунктом 7 Розпорядження Голови Верховної Ради 

України «Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради 

України» [200]. Також Законом України «Про Регламент Верховної Ради 

України» встановлено, що окремі законопроекти можуть направлятися для 

одержання експертних висновків до Кабінету Міністрів України, відповідних 

міністерств, інших державних органів та установ. Відповідні повноваження 

за цими суб’єктами закріплюються і на рівні інших нормативно-правових 

актів. Зокрема статтею 28 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

встановлено, що  Кабінет Міністрів України забезпечує проведення 

експертизи проектів законів, які внесені суб’єктами законодавчої ініціативи 

[178]. На галузеве міністерство покладено обов’язок із здійснення аналізу 

відповідних проектів нормативно-правових актів, а також внесення 

відповідних пропозицій та зауважень до них [201]. 

Наступним суб’єктом, який здійснює розгляд та затвердження 

кодифікованого нормативно-правового акта, є законодавчий орган – 

Верховна Рада України. Процедура розгляду і затвердження відповідного 

акта визначена Законом України «Про Регламент Верховної Ради України». 

Кодифікація трудового законодавства повинна здійснюватися за процедурою 

трьох читань. Розгляд законопроекту у першому читанні проводиться за 

процедурою повного обговорення поданого законопроекту. У випадку 
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прийняття законопроекту за основу у першому читанні, проект передається 

до комітету (або до тимчасової комісії у випадку її створення) для підготовки 

до другого читання. Слід зазначити, що залучення інших суб’єктів до 

внесення змін і доповнень до законопроекту може здійснюватися лише на 

першому етапі. Під час підготовки до розгляду на другому етапі розширення 

кола суб’єктів не здійснюється. 

Також передбачається можливість створення редакційної групи,  

обов’язком якої є внесення редакційних уточнень з урахуванням поправок, 

внесених безпосередньо на пленарному засіданні Верховної Ради під час 

розгляду законопроекту.  

Після прийняття кодифікованого нормативно-правового акта трудового 

законодавства з’являється інший суб’єкт – Президент України. Він також 

наділений правом вносити пропозиції до прийнятого кодифікованого 

нормативно-правового акта, а також повертати законопроект на 

доопрацювання. Проте, якщо зауваження відсутні, Президент України 

підписує прийнятий нормативно-правовий акт. 

Правом ініціювання на усунення неточностей і неузгодженостей у 

прийнятому і поданому на підпис кодифікованому нормативно-правовому 

акті є Голова Верховної Ради України. Статтею 131 Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України» встановлено, що у випадку виявлення у 

прийнятому законі редакційних неточностей Голова Верховної Ради України 

наділяється правом подати на розгляд народних депутатів письмові 

пропозиції, в яких відображається суть виявлених неузгодженостей та 

неточностей, а також формулюються уточнення, які мають бути внесені до 

тексту кодифікованого нормативно-правового акта. 

Якщо говорити про суб’єктів кодифікації, яким надано право вносити 

пропозиції щодо внесення змін до прийнятого і такого, що набув чинність, 

кодифікованого нормативно-правового акта, то тут немає жодних нових 

суб’єктів. Це пов’язано з тим, що зміни до прийнятих законів можуть бути 

внесені виключно шляхом прийняття закону про внесення змін до 
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відповідного кодифікованого нормативно-правового акта. Саме тому 

процедура внесення пропозицій до систематизованого нормативно-правового 

акта трудового законодавства не буде відрізнятися від процедури прийняття 

самого кодифікованого акта, а отже, і суб’єкти, які наділені правом брати 

участь у кодифікації трудового законодавства, не зміняться.  

Підсумовуючи усе вищезазначене, ми прийшли до висновку, що процес 

кодифікації трудового законодавства є дуже складним і протікає із 

залученням великої кількості суб’єктів як наділених офіційним правовим 

статусом, так і таких, що здійснюють неофіційну кодифікацію. Проте участь 

суб’єктів неофіційної кодифікації є, у значній мірі, неоднозначною. Так, 

наприклад, до суб’єктів, які здійснюють неофіційну кодифікацію, прийнято 

відносити науковців, вчених-правників, практикуючих юристів, науково-

дослідні установи, навчальні заклади, а також громадські об’єднання, 

громадські організації, тобто всіх суб’єктів, які не наділені правом 

здійснення законодавчої ініціативи. Проблема у визначенні правового 

статусу таких суб’єктів виникає тоді, коли вони включаються до  суб’єктів, 

яким законом надано право вносити законопроект на розгляд Верховної Ради 

України. До таких випадків, наприклад, відноситься створення відповідних 

робочих груп із розробки проекту кодифікованого нормативно-правового 

акта трудового законодавства або спеціальної тимчасової комісії, на яку 

покладено обов’язок із здійснення систематизації трудового законодавства. 

Окрім того, проблемним видається питання співпраці з відповідними 

міжнародними експертами, юристами, науковцями, оскільки не передбачено 

обов’язковість залучення останніх до процесу кодифікації трудового 

законодавства. 

Аналіз прав та обов’язків відповідних суб’єктів, а також їх ролі у 

кодифікації трудового законодавства дозволяє зробити висновок про те, що 

до системи суб’єктів кодифікації трудового законодавства входять (входять у 

випадку створення): 1) Верховна Рада України; 2) Кабінет Міністрів України; 

3) Президент України; 4) комітети Верховної Ради України; 5) Апарат 
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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. 

Отже, як бачимо, система суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

є розгалуженою. Проте проблема відсутності чіткого нормативного 

врегулювання адміністративно-правового статусу останніх полягає у 

невизначенні чіткого кола прав та обов’язків таких суб’єктів, а також у тому, 

що таких суб’єктів забагато. Видається, що повноваження деяких з них 

повторюються, а також часто накладаються одне на одного.  

Ми прийшли до висновку, що найбільш оптимальним шляхом 

вирішення зазначених проблем (надмірна розгалуженість таких суб’єктів, 

розпорошеність їхніх завдань, функцій та мети створення) є створення 

тимчасового суб’єкта кодифікації трудового законодавства, на який буде 

покладено функції з розробки, перевірки, аналізу, впровадження 

відповідного кодифікованого нормативно-правового акта. Це дасть змогу 

зменшити кількість залучення відповідних ресурсів на розробку відповідного 

кодифікованого нормативно-правового акта трудового законодавства, а 

також зробить процес кодифікації більш результативним.  

Одним із елементів, який об’єднує суб’єктів, що входять до системи 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, є мета функціонування таких 

суб’єктів – здійснення кодифікації трудового законодавства. Проте слід 

також зазначити, що взаємодія таких суб’єктів не завжди відбувається на 

належному рівні. Діяльність суб’єктів накладається одна на одну, що 

обумовлює виконання різними суб’єктами одних і тих самих функцій. Іноді в 

процесі кодифікації задіюються суб’єкти, які не наділені достатнім рівнем 

підготовки для здійснення кодифікаційних робіт, саме тому проведена ними 

діяльність з кодифікації не відрізняється особливою ефективністю і 
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результативністю. На даному етапі розвитку необхідно звузити коло 

суб’єктів, які беруть учать у кодифікації трудового законодавства, однак 

підвищити рівень підготовки останніх.  

 

 

2.3 Принципи діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

 

Діяльність будь-яких суб’єктів, у тому числі і суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, повинна базуватися на відповідних правилах і 

виходити з певних, чітко встановлених, засад. Це, в свою чергу, забезпечить 

функціонування таких суб’єктів як цілісної системи, яка формується і 

спрямована на досягнення певної мети – систематизації трудового 

законодавства і створенні принципово нового кодифікованого нормативно-

правового акта, який буде відповідати потребам сьогодення.  На нашу думку, 

знання основ діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства є 

надзвичайно важливим, оскільки такі засади забезпечують ефективність 

роботи, а також гарантують якісний результат здійснюваної ними діяльності. 

Отже, актуальність теми полягає в необхідності виокремлення основних 

засад діяльності суб’єктів кодифікації трудового права та їх змісту; 

проведення класифікації основних принципів, на яких базується діяльність 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства; доведення необхідності 

чіткого закріплення принципів діяльності зазначених суб’єктів, оскільки 

вивчення даних питань не було здійснено на достатньому рівні.  

Для того щоб виокремити основні принципи діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового права, необхідно, в першу чергу, встановити значення 

поняття «принцип». Так, термін «принцип» походить від латинського слова 

«principium», яке означає начало, основа. Водночас принцип – це те, що 

лежить в основі певної теорії науки, внутрішнє переконання людини, основне 

правило поведінки [50, с. 547]. За В.І. Далем, слово «принцип» означає 

наукове чи моральне начало, основу, правило, від якого не відступають [202, 
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с. 431]. Аналіз буквального та етимологічного значення слова «принцип» дає 

змогу говорити про необхідність висвітлення начал, які лежать в основі 

створення і функціонування системи суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства. При цьому мова йде не лише про нормативно-закріплені 

основи і правила діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства, 

але й про наукові засади їх діяльності. 

У тлумачному словнику української мови термін «принцип» також 

вживається у декількох значеннях: 1) основне вихідне положення якої-небудь 

наукової системи, теорії; 2) особливість, покладена в основу створення або 

здійснення чого-небудь, спосіб творення або здійснення чогось; 3) правило, 

покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства  тощо; 4) 

переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці 

[203, с. 693]. 

У науці відсутнє визначення поняття «принципи діяльності суб’єктів 

кодифікації», проте наявне визначення іншої категорії – «принципи права». 

Пропонуємо проаналізувати деякі підходи до розуміння принципів права для 

того, щоб мати змогу надати власне визначення. Висловлюючи думку про 

наукові підходи до визначення поняття «принципи права», О.В. Старчук 

зазначає про те, що можна виділити дві концепції, які сформувалися у 

правовій доктрині.  Згідно з першою концепцією, що побудована на теорії 

позитивізму, принципи права – це ідеї, теоретичні, нормативно-керівні 

положення того чи іншого виду людської діяльності, які конкретизуються в 

змісті правових норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами 

існування суспільства [204, с. 8]. 

Відповідно до другої концепції, яка бере початок від ідеї природного 

права, принципи права трактуються як керівні ідеї, об’єктивно властиві 

праву, відправні начала, незаперечні вимоги, які висуваються до учасників 

суспільних відносин із метою гармонійного поєднання індивідуальних, 

групових і громадських інтересів, визначають зміст і спрямованість 
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правового регулювання та відображають найважливіші закономірності 

соціально- економічної формації [204, с. 8]. 

Як зазначає С.Д. Гусарєв, принципи діяльності суб’єктів є похідними від 

принципів права. Він стверджує, що принципи діяльності суб’єктів – це 

основні засади, вихідні положення, ідеї, які є орієнтирами і вимогами щодо 

здійснення такої діяльності [55]. У свою чергу, О.В. Зайчук та Н.М. 

Оніщенко визначають принципи діяльності суб’єктів як основні ідеї та 

положення, що покладаються в основу функціонування такого суб’єкта [151].  

І.О. Федоров під принципами діяльності суб’єктів кодифікації розуміє 

основоположні засади відповідної діяльності, які виражають сутність та 

призначення кодифікації відповідної складової вітчизняного законодавства, її 

підґрунтя [206].  

У науці відсутнє визначення поняття «принципи діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства». Саме тому на основі всього 

вищевказаного пропонуємо надати таке визначення цього терміна: 

«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 висуваються 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». 

На думку О.В. Старчук, дотримання принципів  права має важливе 

значення для забезпечення нормального розвитку й функціонування правової 

системи [204, с. 8]. Ми вважаємо, що в такій же мірі і дотримання 

основоположних правил, керівних засад суб’єктами кодифікації трудового 

законодавства є важливим для функціонування системи таких суб’єктів, а 

також для забезпечення виконання такими суб’єктами завдань та функцій, 

для реалізації яких вони створювалися. 
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Л.С. Явич також зауважує про те, що нехтування принципами, їх 

порушення, підриває стабільність системи об’єктивного і суб’єктивного 

права, правопорядок і правовідносини, негативно впливає на стан 

правосвідомості,  може порушити правове регулювання [207, с. 149]. Таким 

же чином і недотримання суб’єктами принципів, на яких базується їхня 

діяльність, впливає на стабільність системи таких суб’єктів, порушує 

механізм їх функціонування, а також знижує рівень ефективності наслідків. 

Наступним етапом дослідження принципів діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства буде аналіз ознак таких принципів. 

Термін «ознака» трактується як риса, властивість, особливість чого-небудь, 

кого-небудь [180, с. 655]. Отже, досліджуючи ознаки принципів діяльності 

відповідних суб’єктів, нам необхідно виокремити і вивчити особливі 

властивості останніх, оскільки наявність спільних ознак принципів 

обумовлює можливість формування і функціонування сукупності принципів 

як злагодженої системи.  

Вивчаючи питання ознак принципів діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, ми прийшли до висновку про фактичну 

недослідженість даного питання, оскільки вчені, зазвичай, проводили наукові 

пошуки у сфері ознак принципів права, а не принципів діяльності 

відповідних суб’єктів. Проте, на нашу думку, ознаки принципів діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства будуть у певній мірі 

співпадати з ознаками  принципів права. Це пов’язано з тим, що діяльність 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства  базується на правових нормах 

і на принципах, які закріплюються на законодавчому рівні. Правові принципи 

служать основою діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства, 

обумовлюють напрями їх діяльності, визначають способи та засоби, які 

можуть бути застосовані такими суб’єктами у процесі здійснення такої 

діяльності. 

У теорії права відсутнє визначення конкретних ознак принципів права. 

Однак деякі науковці, які проводили галузеві дослідження, зокрема у сфері 
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трудового права, виділяли ознаки, які притаманні принципам трудового 

права. Перенесення ознак принципів трудового права є можливим по 

відношенню до принципів діяльності трудового законодавства. Вивченню 

принципів трудового права, зокрема їх ознак, присвячена праця О.В. 

Старчук. Науковець виділяє цілий ряд ознак, які притаманні принципам 

трудового права. Коротко розглянемо деякі з них. 

Першою ознакою є те, що принципам права притаманний характер 

загальнообов’язковості [204, с. 152], оскільки вони служать основою для 

формування норм права і їх повинні дотримуватися в процесі здійснення 

правового регулювання суспільних відносин. Ми вважаємо, що дану ознаку 

можна віднести і до ознак принципів діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що принципи 

діяльності зазначених суб’єктів, зазвичай (окрім випадків, коли такі суб’єкти 

не є обов’язковими учасниками процесу кодифікації) закріплюються на 

законодавчому рівні. Фактично засади діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства встановлюються на нормативно-правовому рівні, 

що й робить їх загальнообов’язковими для виконання. 

Принципи права мають універсальний характер, оскільки вони 

враховуються суб’єктами правотворчості під час вироблення норм для 

здійснення правового регулювання відповідних відносин [204, с. 153]. Якщо 

говорити про притаманність цієї ознаки принципам діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, то тут можна виділити два аспекти. З 

одного боку, встановлюючи принципи діяльності суб’єктів кодифікації на 

нормативно-правовому рівні, законодавець визначає принципи діяльності, на 

яких потім базує всі інші норми, які врегульовує таку діяльність. Проте  

вказувати на універсальний характер таких принципів не зовсім коректно, 

так як вони не завжди можуть бути застосовані до всіх суб’єктів, які беруть 

участь у кодифікаційній діяльності. Це пов’язано з тим, що адміністративно-

правовий статус суб’єктів кодифікації трудового законодавства не 

визначається в одному нормативно-правовому акті, права та обов’язки 
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суб’єктів, які здійснюють систематизацію трудового законодавства, 

закріплені в різних нормативно-правових актах. Говорити ж про 

універсальність принципів, коли суб’єкти базують свою діяльність на різних 

принципах, неможливо. На нашу думку, наявність відмінних засад діяльності 

різних суб’єктів кодифікації обумовлюється специфікою діяльності кожного 

з них, оскільки для більшості зазначених суб’єктів діяльність із кодифікації 

трудового законодавства є не єдиним напрямом і не єдиною сферою 

діяльності, що обумовлює існування принципів, які носять спеціальний 

характер. Отже, говорити про універсальність принципів діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства можна, але у певній мірі умовно. 

Принципи права наділені такою ознакою як системність і 

взаємоузгодженість. Це означає, що принципи права повинні перебувати у 

системі та узгоджуватися між собою [204, с. 154]. Якщо розглядати 

принципи діяльності кожного суб’єкта кодифікації окремо, то можна 

говорити про притаманність основним засадам діяльності таких ознак як 

системність та взаємоузгодженість, оскільки законодавець, закладаючи і 

закріплюючи певне коло принципів діяльності відповідного суб’єкта, робить 

принципи взаємозалежними один від одного. Внаслідок цього порушення 

одного з принципів тягне за собою порушення й іншого. Саме тому можна 

говорити про наявність стійкого взаємозв’язку між принципами, на яких 

базують свою діяльність суб’єкти кодифікації трудового законодавства. Але 

наведене твердження знову ж таки не може бути однозначним, оскільки 

принципи діяльності суб’єктів, які беруть участь у кодифікації нормативно-

правових актів трудового законодавства, закріплені в різних нормативно-

правових актах і, як вже зазначалося, відрізняються певною специфікою. 

Наступна ознака принципів права – їх стабільність. Так, якщо норми 

права є мінливими і приймаються для врегулювання певного кола відносин, 

то принципи є довготривалими [204, с. 155]. Ми вважаємо, що дана ознака 

притаманна і принципам діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства. Це пов’язано з тим, що коло прав та обов’язків суб’єктів 
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кодифікації трудового законодавства може змінюватися в залежності від 

потреби та від необхідності виконання цими суб’єктами певних функцій. 

Принципи ж діяльності є тими началами, які визначають можливість 

покладення на суб’єктів того чи іншого об’єму прав, а також можливість 

виконання такими суб’єктами своїх обов’язків у відповідності з принципами, 

на яких вони базують свою діяльність. 

Також науковцем визначається така допоміжна ознака принципів права 

як регулятивність. Вчений зазначає, що регулятивний характер мають норми 

права, які визначаються і базуються на принципах права [204, с. 156]. Ми 

погоджуємося з цією думкою, оскільки деякі принципи діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового права носять регулятивний характер і підлягають 

прямому застосуванню у процесі здійснення кодифікаційної діяльності 

відповідними суб’єктами. 

Дослідник також звертає увагу на те, що принципам права не 

притаманний історичний характер, так як вони залишаються незмінними, 

змінюються лише підходи до їх розуміння [204, с. 157]. Ми вважаємо, що 

принципи діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

характеризуються такою ознакою як історичний характер, оскільки вони 

безпосередньо залежать від тих суспільних відносин, які склалися в державі, і 

визначаються в залежності від мети створення того чи іншого суб’єкта. 

Окрім того, принципи діяльності формуються з врахуванням рівня розвитку 

суспільства, також визначаються сукупністю методів, способів, засобів, які 

використовуються при здійсненні такої діяльності, є прийнятними для 

суспільства, в якому створюються суб’єкти кодифікації трудового 

законодавства. 

Ми вважаємо, що принципи діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства мають об’єктивно-суб’єктивний характер. Так, з одного боку, 

принципи діяльності, як вже зазначалося, залежать від рівня розвитку 

суспільства, а також напрямку його розвитку, а, з іншого боку, суб’єктивний 

характер таких принципів обумовлюється тим, що принципи діяльності 
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суб’єктів кодифікації трудового законодавства (особливо тих, чия участь у 

процесі кодифікації є обов’язковою) визначаються виключно на 

законодавчому рівні і, очевидно, що принципи діяльності закладається тими 

особами, які здійснюють заснування суб’єкта кодифікації трудового 

законодавства, тобто принципи діяльності будуть визначатися не лише 

об’єктивно зумовленими передумовами, а й рівнем розвитку свідомості 

суб’єктів, які здійснюють формування суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства. 

Розкриття змісту принципів діяльності суб’єктів трудового 

законодавства необхідно здійснювати через дослідження у їхньому 

взаємозв’язку та взаємозалежності між собою. Іншими словами, необхідно 

аналізувати систему принципів діяльності суб’єктів трудового законодавства 

як цілісне явище. При цьому під системою принципів діяльності суб’єктів 

трудового законодавства ми пропонуємо розуміти сукупність 

основновоположних засад діяльності суб’єктів кодифікації трудового  

законодавства, які об’єднуються у певний планомірний порядок за 

допомогою взаємозв’язку. Саме взаємозв’язок між окремими принципами 

надає змогу провести їх класифікацію, тобто здійснити поділ на певні групи 

за спільністю ознак, які їм притаманні. 

Класифікація принципів трудового права може бути в певній мірі 

застосована і до класифікації принципів діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. Так, наприклад, В.І. Щербина поділяє принципи 

трудового права на загальноправові, міжгалузеві та галузеві. До 

загальноправових він відносить наступні: верховенства права, законності, 

гуманізму, соціальної справедливості, демократизму; до міжгалузевих 

включає: свободи праці, диспозитивності, рівності тощо [208, с. 39]. Є.А. 

Гетьман, досліджуючи принципи кодифікаційної діяльності, поділяє їх на 

загальні і спеціальні. До перших вчений відносить: верховенство права, 

справедливість, законність, демократизм, прозорість, гуманізм, науковість, 

професіоналізм, ефективність здійснення кодифікації, об’єктивність, 
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гармонізацію вітчизняного законодавства із законодавством Європейського 

Союзу. До спеціальних вченим відносяться: техніко-юридична досконалість 

кодифікаційних актів, повнота, спрямованість на регулювання комплексу 

відносин, які об’єднані єдиним предметом, системна узгодженість змісту 

нормативно-правового акта [209, с. 5]. 

Видається за необхідне класифікувати 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: 
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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) 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. 

Далі пропонуємо виділити конкретні принципи діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства. Як вже зазначалося, принципи 

діяльності тих чи інших суб’єктів дуже часто суттєво відрізняються, що 

обумовлено специфікою діяльності і мети створення останніх. Саме тому ми 

пропонуємо спочатку дослідити принципи, які притаманні усім суб’єктам 

кодифікації трудового законодавства без винятку, а потім розкрити зміст 

специфічних принципів діяльності суб’єктів, які беруть участь у діяльності із 

систематизації нормативного матеріалу трудового законодавства. 

Оскільки ми виділили загальні і спеціальні принципи діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, то, з нашої точки зору, 

доцільно спочатку охарактеризувати принципи, які притаманні всім без 
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винятку суб’єктам кодифікації трудового законодавства, а потів дослідити 

принципи, які притаманні окремим суб’єктам у зв’язку з особливостями їх 

правового статусу.   

Першим принципом, на якому базується діяльність всіх суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства є принцип верховенства права. Він 

закріплений у статті 8 Конституції України [192], статті 3 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» [178], статті 3 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» [177].  

Хоча цей й принцип і є визначальним у діяльності більшості суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, проте навіть на науковому рівні 

відсутній єдиний підхід до розуміння його змісту. Одні дослідники 

вважають, що принцип верховенства права передбачає пріоритетність права 

у суспільстві, насамперед пріоритетність прав людини; інші дослідники 

висловлюють думку, що верховенство права – це сукупність правил, які 

легітимізовані суспільством і залежать від рівня його розвитку; значна група 

науковців стверджує, що верховенство права повинно здійснюватися у сфері 

морально-правових цінностей (свобода, справедливість, гуманізм), а також у 

сфері формально-регулятивних цінностей (нормативність, рівність усіх перед 

законом) [210]. 

Верховенство права є основоположним началом діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства. Даний принцип полягає у визнанні 

права як основи взаємовідносин між суб’єктами соціального життя. Отже, він 

є базисом взаємовідносин не тільки всередині системи суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, але й у взаємовідносинах цієї системи з іншими 

системами, а також іншими соціальними групами. 

Якщо в суспільстві визнається і панує принцип верховенства права, то 

право визнається найвищою його цінністю, яка є спрямовуючим орієнтиром 

як для всього суспільства, так і для держави; право також визначає рівень 

взаємовідносин між державою і суспільством. Проводячи діяльність із 

систематизації трудового законодавства, суб’єкти повинні керуватись 
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принципом верховенства права, тобто їхня діяльність повинна бути 

спрямована на  формування такого кодифікованого акта, який би дозволив 

встановити не тільки формальне, а й фактичне панування принципу 

верховенства права у суспільстві. Сама ж діяльність суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, яка базується на принципі верховенства права, 

означає, що такі суб’єкти, здійснюючи свою діяльність, повинні враховувати 

інтереси всього суспільства, а також діяти в межах своєї компетенції, тобто в 

межах тих прав і обов’язків, які закріплюються за ними на законодавчому 

рівні. Окрім того, принцип верховенства права означає, що суб’єкти 

кодифікації трудового законодавства, створюючи кодифікований 

нормативно-правовий акт, повинні дотримуватися Конституції України і не 

допускати, щоб новостворені норми суперечили їй, а також призводили до 

колізій у законодавстві.  

Є.А. Гетьман з цього приводу зазначає, що, керуючись принципом 

верховенства права при здійсненні робіт із кодифікації законодавства, 

Верховна Рада України, а також інші суб’єкти, які беруть участь в 

кодифікації, повинні спрямовувати свою діяльність на максимальну 

відповідність нового кодифікаційного акта нормам Конституції [209, с. 9].  

Наступним, не менш важливим принципом, який притаманний всім 

суб’єктам кодифікації трудового законодавства, є принцип законності. Він 

закріплений у Законі України «Про комітети Верховної Ради України», 

Законі України «Про Кабінет Міністрів України» та є визначальним у 

діяльності всіх без винятку суб’єктів кодифікації. На думку В.І. Міронова, 

даний принцип можна вважати загальним, оскільки всі без винятку 

правовідносини, які виникають, повинні базуватися на нормах діючого 

законодавства [211, с. 82]. Деякі вчені вказують на те, що саме поняття 

«законність» є доволі багатогранним явищем. Зокрема О.В. Старчук зазначає, 

що законність можна розглядати в декількох аспектах: 1) як метод 

державного керівництва суспільством; 2) як принцип діяльності державного 

апарату й поведінки громадян; 3) як принцип права [204, с. 42]. В.І. Щербина 
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під принципом законності розуміє суспільно-політичний режим, який 

формується у суспільстві на основі суворого дотримання правових норм 

усіма суб’єктами правовідносин [208, с. 41]. На загальнотеоретичному рівні 

деякі науковці виділяють ряд вимог, за допомогою яких виражається 

принцип законності. О.Ф. Скакун виділяє наступні з них: 1) якість 

нормативно-правових актів, відсутність несуперечності між ними; 2) суворе 

додержання та виконання юридичних норм, правових приписів усіма 

суб’єктами: громадянами, громадськими організаціями, посадовими особами, 

державними органами; 3) недопустимість зловживання суб’єктивним правом; 

4) невідворотність відповідальності громадян і посадових осіб за винні 

діяння  [37, с. 225].  

Якщо говорити про принцип законності як вихідне начало діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, то він полягає в тому, що такі 

суб’єкти повинні дотримуватися законодавства України у процесі здійснення 

своєї діяльності, не виходити за межі кола прав та обов’язків, якими вони 

наділяються державою та визначаються нормативно-правовими актами. 

Зрозуміло, що й результати їхньої діяльності повинні відповідати 

Конституції України, а також законам та підзаконним нормативно-правовим 

актам, які діють на момент створення відповідного кодифікованого акта. 

Оскільки систематизація трудового законодавства здійснюється за 

визначеною процедурою, то принцип законності передбачає дотримання 

процедури здійснення кодифікації, тобто проходження всіх етапів створення 

відповідного нормативно-правового акта, які встановлені законодавством як 

обов’язкові для проходження; а також дотримання процесуальних правил 

здійснення кодифікації трудового законодавства. 

На нашу думку, принципи верховенства права та законності – принципи, 

які є визначальними не тільки для діяльності системи суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, але й для функціонування всього суспільства. 

Дотримання цих двох принципів – одна з найбільших гарантій ефективного 

функціонування суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Дані начала 
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забезпечують найбільш оптимальну діяльність цих суб’єктів, оскільки на 

кожного з них покладено певне, чітко визначене коло обов’язків. Саме тому 

дані суб’єкти, діючи в межах, встановлених законами, а також із врахуванням 

суспільних інтересів, забезпечують найбільш злагоджений рівень 

функціонування, що дає змогу досягнути мету, для реалізації якої вони були 

створені. 

Наступними принципами, на яких ґрунтується діяльність суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства є три принципи, взаємопов’язані між 

собою:  гласності, відкритості та прозорості. Дані принципи також закріплені 

у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» [177], Законі 

України «Про Регламент Верховної Ради України» [179], Законі України 

«Про Кабінет Міністрів України» [178]. На нашу думку, зазначені принципи 

дуже важливі, оскільки вони забезпечують участь у процесі кодифікації 

широкого кола осіб.  Як зазначає В.В. Городовенко, ці два принципи 

«випливають із загального обов’язку правової демократичної держави 

висвітлювати діяльність державних органів» [212, с. 40]. Принцип гласності 

діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства передбачає 

обов’язкову відкритість для суспільства процедур розгляду та прийняття 

рішень. Керуючись цим принципом, суб’єкти кодифікації повинні 

забезпечити можливість поетапного спостереження за процесом кодифікації. 

Окрім того, дані принципи забезпечують можливість суспільства знати про 

результати  проведеної суб’єктами кодифікаційної роботи. З метою 

забезпечення реалізації досліджуваних принципів був прийнятий Закон 

України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» 

[213]. Цим Законом встановлюється порядок висвітлення, зокрема 

одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання 

інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, у тому числі й тих, які здійснюють діяльність з кодифікації 
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трудового законодавства України, і тим самим задоволення інформаційних 

потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів.  

Наступним принципом, який притаманний діяльності суб’єктів 

кодифікації, є принцип доступності до процесу кодифікації. Його суть 

полягає в тому, що широким верствам населення надається право надавати 

свої пропозиції до проектів кодифікованих нормативно-правових актів. Таке 

право, зокрема, закріплено у Законі України «Про Регламент Верховної Ради 

України», в якому зазначено, що комітет до попереднього розгляду 

законопроекту може запропонувати об’єднанням громадян висловити свою 

думку щодо доцільності його прийняття. 

На даному етапі можливість громадськості брати участь у кодифікації 

трудового законодавства закріплена також постановою Кабінету Міністрів 

України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики». Даним актом встановлюється порядок проведення 

консультацій з громадськістю при визначенні напрямів реалізації державної 

політики. Окрім того, важливим, на нашу думку, є положення, яке 

встановлює випадки обов’язкового залучення громадськості до публічного 

громадського обговорення. Зокрема обов’язковому публічному обговоренню 

підлягають проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне 

значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків 

громадян [214].  

На нашу думку, однією з проблем у цьому контексті є відсутність 

законодавчих гарантій участі громадськості у процесі кодифікації трудового 

законодавства. Так, немає чітких норм, які б встановлювали обов’язковість 

рекомендацій, а також доповнень до розробленого законопроекту, що 

надаються громадськістю. Відсутнє чітке правове регулювання способів та 

форм участі суспільства у розробці кодифікованого нормативно-правового 

акта, зокрема законодавчо не закріплений механізм забезпечення врахування 

громадської думки. 
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 Ми переконані у необхідності правового закріплення можливості 

широких верств населення брати участь у процесі кодифікації трудового 

законодавства. Це пов’язано з тим, що максимальна участь громадськості на 

стадіях розробки, обговорення, доопрацювання проекту кодифікованого 

нормативно-правового акта трудового законодавства забезпечить врахування 

інтересів усіх перспективних учасників трудових відносин, формулювання 

зрозумілих та доступних для сприйняття правових приписів щодо варіантів 

поведінки суб’єктів зазначених правовідносин.   

Наступним принципом, відповідно до якого, на нашу думку, повинні 

створюватися суб’єкти кодифікації трудового законодавства, є принцип 

доцільності. Законодавче закріплення даний принцип отримав у Законі 

України «Про комітети Верховної Ради України». У тлумачному словнику 

української мови термін «доцільний» трактується як відповідний поставленій 

меті, практично корисний, розумний [173, с. 399]. Даний принцип полягає в 

тому, що суб’єкти кодифікації створюються і функціонують для досягнення 

певної мети – здійснення кодифікації трудового законодавства. По суті це 

означає, що створені органи наділяються виключно тим колом прав та 

обов’язків, які дозволяють їм найбільш ефективно здійснювати 

систематизацію трудового законодавства. Окрім того, оскільки доцільність 

означає практичну корисність, то очевидним стає висновок, що після 

досягнення поставленої мети відповідні суб’єкти кодифікації повинні бути 

ліквідовані. Проте, як уже зазначалося, в Україні не були створені спеціальні 

суб’єкти, на яких був би покладений лише один обов’язок – здійснення 

систематизації трудового законодавства. Дослідження системи суб’єктів 

показало, що кодифікацію трудового законодавства здійснюють суб’єкти із 

загальною компетенцією, для яких кодифікація трудового законодавства є 

лише одним і в більшості випадків не основним напрямком діяльності. Це 

негативне явище, оскільки кодифікаційну роботу повинні провадити 

суб’єкти, які знайомі із специфікою певної галузі права, а також специфікою 

правового регулювання трудових відносин. Ми вважаємо, що саме 
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спеціально створені суб’єкти могли б найбільш ефективно здійснити 

кодифікацію трудового законодавства. Ще однією рисою даного принципу, 

яку виділяє В.Г. Перепелюк, є те, що суб’єкти кодифікації трудового 

законодавства у процесі прийняття рішення для застосування права повинні 

вибрати такий його варіант, який би забезпечував найбільш повне і точне 

досягнення мети норми [215]. 

Ще однією засадою, яка тісно пов’язана із принципом доцільності і на 

якій повинна базуватися діяльність суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства, є принцип функціональності. Термін «функціональний» 

означає наступне: пов’язаний з виконанням певної функції, залежний від 

діяльності, призначення, а не від структури, будови. Поняття ж «функція» 

трактується як робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, 

чогось [187, с. 651-652]. Отже, даний принцип означає, що будь-який суб’єкт 

кодифікації повинен створюватися з метою виконання конкретної функції – 

здійснення кодифікації трудового законодавства. При цьому для реалізації 

такої функції суб’єкти мають наділятися відповідним колом прав та 

обов’язків, законодавством повинен бути передбачений конкретний механізм 

здійснення, закріплених за даними суб’єктами, прав та обов’язків. Окрім 

того, необхідно розробити систему гарантій, яка надасть змогу суб’єктам 

кодифікації трудового законодавства безперешкодно функціонувати, 

ефективно виконуючи доручену роботу. Деякі вчені зазначають, що 

функціональний принцип потрібний для створення такої структури/системи 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, яка б виключала виникнення 

в ній суб’єктів з дублюючими функціями [216]. 

До системи принципів діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства вчені відносять і принцип плановості. Даний принцип 

покладено в основу діяльності комітетів Верховної Ради України. На нашу 

думку, він є доволі важливим, оскільки процес кодифікації поділений на 

визначені законодавством етапи, які законопроект повинен пройти для того, 

щоб втілитися у  нормативно-правовий акт. Це, у свою чергу, означає, що 
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суб’єкти кодифікації трудового законодавства повинні, в першу чергу, 

розробляти  план здійснення кодифікації із визначенням етапів такої 

діяльності, а також результатів проведення кожного етапу. Саме плановість 

дозволить уникнути зайвих кроків, а також підвищити ефективність 

діяльності суб’єктів кодифікації. Окрім того, плановість забезпечить 

вироблення найбільш оптимального співвідношення строків здійснення 

кожного етапу, а також засобів, які будуть витрачені на втілення такого етапу 

в життя. 

Є.А. Гетьман виділяє також такі вимоги (принципи), які ставляться до 

уповноважених органів державної влади, що здійснюють кодифікацію 

законодавства, як принципи демократизму та гуманізму. Перший з них 

передбачає можливість винесення проекту кодифікованого нормативно-

правового акта на референдум, тобто на всенародне обговорення. Принцип 

гуманізму полягає в тому, що кодифікація повинна бути спрямована на 

забезпечення й захист прав людини і громадянина [209, с. 9]. Ми 

погоджуємося з думкою вченого, а також вважаємо, що дані принципи 

діяльності приманні як  будь-яким суб’єктам, які здійснюють кодифікацію, 

так і суб’єктам, що здійснюють кодифікацію трудового законодавства. 

Принцип гуманізму, а саме забезпечення дотримання і захисту прав людини і 

громадянина, набуває особливого значення у світлі активного переходу 

України до ринкової економіки, а також у зв’язку з постійним, 

систематичним порушенням прав працівників у трудових відносинах. 

Принцип демократизму, очевидно, також має певне значення, проте 

всенародне обговорення не завжди є ефективним і результативним, оскільки 

переважна більшість населення не є спеціалістами трудового права. 

Безперечно, що участь громадськості повинна забезпечуватися шляхом 

надання можливості висловлювати пропозиції під час розробки проекту 

кодифікованого нормативно-правового акта, а от винесення проекту закону 

на всенародне обговорення, на нашу думку, не призведе до бажаних 

правових результатів, а лише спричинить витрату ресурсів на організацію 



145 

проведення останнього.  

Також вчений виділяє наступні загальні принципи, які, на його думку, 

притаманні діяльності суб’єктів кодифікації: 1) науковість, тобто можливість 

залучення до кодифікаційних робіт представників різних галузей наук; 2) 

професіоналізм, що включає залучення до кодифікації законодавства не лише 

науковців, а й фахівців у тих чи інших сферах життя; 3) об’єктивність, 

відповідно до якої кодифікацію належить здійснювати з урахуванням 

соціально-економічних умов і закономірностей розвитку суспільства й 

держави;  4) гармонізація національного законодавства з міжнародно-

правовими нормами, передусім його адаптація до законодавства 

Європейського Союзу [209, с. 10]. На нашу думку, дані принципи притаманні 

і діяльності суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Так, принцип 

об’єктивності є надзвичайно важливим, оскільки кодифікація трудового 

законодавства повинна здійснюватися відповідно до потреб сьогодення, так 

як існуючий наразі кодифікований нормативно правовий акт – Кодекс 

законів про працю – є дуже застарілим і не здатним  задовольнити потреби 

суб’єктів трудових відносин в умовах ринкової економіки. Окрім того, ми 

переконані в необхідності врахування закономірностей розвитку суспільства, 

бо у випадку відсутності такого врахування кодифікований нормативно-

правовий акт  дуже скоро може перестати відповідати правовідносинам, які 

стрімко розвиваються. 

Ми говорили вже про необхідність включення до системи суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства науковців, а також практикуючих 

юристів. Саме тому принципи науковості та професіоналізму мають 

непересічне значення для ефективної реалізації досліджуваного питання. 

Закладення в основу кодифікованого нормативно правового акта 

теоретичних, а також практичних здобутків надасть змогу розробити такий 

його варіант, за допомогою якого буде вирішене ціле коло проблем, які 

існують наразі у сфері трудових відносин у зв’язку із застарілістю норм 

більшості нормативно-правових актів. 
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Принцип гармонізації законодавства з міжнародно-правовими нормами, 

на нашу думку, також притаманний діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. Це пов’язано із  інтеграційними прагненнями 

України, що призводить до виникнення нагальної потреби в узгодженні норм 

українського трудового права з нормами міжнародного трудового права. 

Саме тому нами зверталася увага на необхідність залучення до зазначеного 

процесу міжнародних науковців, юристів, а також експертів у сфері 

трудового права. Суб’єкти кодифікаційної діяльності повинні базувати свою 

діяльність на міжнароднх  стандартах. 

Якщо говорити про спеціальні принципи діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового права, то, як вже зазначалося, виокремлення останніх 

залежить від особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів, а 

також від їх організаційної структури. 

Спеціальним принципом діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

права вчені вважають принцип колегіальності. Він притаманний суб’єктам, 

які складаються з певної групи осіб. Для того щоб встановити зміст такого 

принципу, необхідно звернутися до тлумачення поняття «колегіальний». 

Отже, термін «колегіальний» вживається у декількох значеннях: 1) який 

здійснюється спільно, групою осіб; 2) в основі якого лежить здійснення чого-

небудь спільними силами [171, с. 217].  Виходячи з вищенаведеного, можна 

зробити висновок, що 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. 

Наступним принципом, який притаманний лише деяким суб’єктам 

кодифікації, є принцип безперервності. На даному принципі базують свою 

діяльність майже всі органи влади. Він полягає у тому, що старий орган 
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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. 

Є.А. Гетьман виділяє також ряд спеціальних принципів діяльності 

суб’єктів кодифікації. До таких він відносить наступні: 1) техніко-юридичну 

досконалість кодифікаційних актів, тобто необхідність при створенні 

кодифікаційного акта дотримуватися всіх правил, засобів, способів і 

прийомів, розроблених юридичною технікою; 2) повноту, що полягає в 

необхідності при проведенні кодифікації включити всі нормативні акти, які 

потребують систематизації, в єдиний кодифікаційний акт; 3) системну 

погодженість, що полягає в узгодженості  кодифікаційного акта 

міжнародним договорам, а також  нормативно-правовим актам, які були 

прийняті раніше [217, с. 86].  Ми не погоджуємося з віднесенням даних 

принципів до спеціальних принципів діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. На нашу думку, не всі зазначені принципи можна 

включити до спеціальних принципів діяльності суб’єктів  кодифікації 

трудового законодавства. Так, принцип повноти можна вважати спеціальним 

принципом діяльності суб’єктів кодифікації трудового права, оскільки деякі 

суб’єкти кодифікації трудового законодавства наділені напрочуд вузьким 

колом прав та обов’язків. Наприклад, на редакційну групу покладається 

обов’язок виключно із здійснення усунення недоліків вже готового 
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кодифікованого нормативно-правового акта. Техніко-юридична досконалість, 

а також системна погодженість, як принципи діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства, притаманна усім суб’єктам кодифікації трудового 

законодавства, а тому їх не можна відносити до спеціальних принципів 

діяльності відповідних суб’єктів. 

Необхідно також розглянути принципи, що закріплені у нормативно-

правових актах, які регулюють діяльність суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства України, оскільки не всі принципи, що були нами розглянуті 

на теоретичному рівні, виділяються законодавцем на нормативно-правовому 

рівні. Так, Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» 

закріплено лише один принцип діяльності Верховної Ради України – 

відкритість і гласність роботи Верховної Ради України [179]. Законом 

України «Про комітети Верховної Ради України» виділяється дуже велике 

коло основних засад діяльності даного суб’єкта кодифікації трудового 

законодавства. Зокрема статтею 3 цього Закону встановлюються наступні 

принципи діяльності останніх: верховенства права; законності; гласності; їх 

рівноправності; доцільності; функціональності; плановості; наукової 

обґрунтованості; колегіальності; вільного обговорення і вирішення питань 

[177]. Законом України «Про Кабінет Міністрів України», зокрема статтею 3, 

встановлено, що діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на 

принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, 

безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та 

прозорості [178]. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади базується на 

принципах верховенства  права, забезпечення  дотримання  прав  і  свобод  

людини  і  громадянина, безперервності,   законності,   забезпечення   єдності   

державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності [218].  

Як бачимо, принципи діяльності суб’єктів трудового законодавства 

багато в чому співпадають. Відмінність, як уже зазначалося, обумовлена 

різницею в адміністративно-правовому статусі таких суб’єктів. Зокрема, 
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відрізняється мета створення останніх, а також їх функціональне 

призначення і склад. Використання відмінних принципів суб’єктами 

трудового законодавства пов’язується із специфікою їх створення і потребою 

забезпечити найбільш ефективну реалізацію такими суб’єктами своїх 

повноважень.  

Отже, підсумовуючи все сказане вище, можна резюмувати про те, що 

принципи діяльності суб’єктів кодифікації мають дуже велике значення для 

ефективної діяльності зазначених суб’єктів у даній сфері. Проте 

розпорошеність даних принципів по різних нормативно-правових актах є 

доволі негативним явищем. Виходячи з цього, можна констатувати про 

необхідність прийняття нормативно-правового акта, в якому визначити 

основні засади проведення робіт з кодифікації трудового законодавства, 

принципи діяльності суб’єктів кодифікації, а також особливості здійснення 

робіт із систематизації трудового законодавства.  

 

2.4 Завдання та функції суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства 

 

Мета створення будь-яких суб’єктів конкретизується на рівні 

визначення завдань та функцій останніх. Діяльність суб’єктів, 

уповноважених на виконання певної функцій із систематизації трудового 

законодавства, не буде ефективною, якщо не визначити чітке коло завдань, 

які повинні бути виконані суб’єктами кодифікації трудового законодавства. 

Окрім того, усі суб’єкти, які створюються для виконання відповідного кола 

завдань, зазвичай, виконують певне коло функцій, які і є одним із способів 

досягнення поставленої мети. Саме тому дослідження на науковому рівні 

найбільш оптимального співвідношення закріплених за суб’єктами 

кодифікації трудового законодавства завдань, а також функцій, які дозволять 

найбільш ефективно виконати поставлені перед ними завдання, дасть змогу 

спростити процес здійснення кодифікації трудового законодавства, тобто 
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допоможе оптимізувати процес здійснення впорядкування нормативно-

правових актів. 

Аналіз завдань та функцій суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства показав недостатню дослідженість даних питань на науковому 

рівні, а також відсутність чіткого врегулювання їх на законодавчому рівні. 

Саме тому постає необхідність розширення розуміння завдань суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, а також функції суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. Окрім того, ми вважаємо за доцільне визначити 

конкретне коло завдань, які ставляться перед суб’єктами кодифікації 

трудового законодавства. Необхідно також здійснити виокремлення функцій, 

задля виконання яких створюються суб’єкти кодифікації трудового 

законодавства, а також з’ясувати класифікацію функцій, які  їм притаманні. 

Для того щоб дати визначення поняття «завдання суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства» необхідно визначити сутність терміна «завдання». 

У тлумачному словнику української мови існує декілька значень слова 

«завдання»: 1) наперед визначений, запланований для виконання обсяг 

роботи, справа; 2) настанова, розпорядження виконати певне доручення; 3) 

мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити [180, с. 40].  Термін «мета» 

означає: 1) те, до чого хтось прагне, те, що хоче досягти; 2) заздалегідь 

намічене завдання, замисел [183, с. 682]. Із вищенаведеного можна зробити 

висновок про тотожність понять «завдання» і «мета». І хоча очевидно, що 

основною метою суб’єктів кодифікації трудового законодавства є 

систематизація нормативно-правових актів трудового права шляхом 

створення єдиного кодифікованого нормативно-правового акта, проте, на 

нашу думку, для виконання основного завдання – створення  кодифікованого 

нормативно-правового акту трудового законодавства – суб’єкти виконують 

ще цілу низку завдань, які передують виконанню завдання, задля якого вони 

створюються. Отже, ми вважаємо, що «мета» є все-таки поняттям більш 

широким за своїм змістом, аніж «завдання». Саме тому мета у суб’єктів 
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кодифікації трудового законодавства лише одна, а завдань, які підлягають 

одночасному або поступовому виконанню, може бути декілька. 

 І.О. Федоров зазначає, що адекватне розуміння суті кодифікації 

неможливе без осмислення цілеспрямованості такої діяльності. Взагалі 

визначення мети є початковим етапом будь-якої діяльності, необхідною 

передумовою ефективності її здійснення. Вчений також говорить про те, що 

мета кодифікації реалізується за допомогою її завдань і функцій [34]. Ми 

погоджуємося з думкою науковця, оскільки мета є одним з елементів 

адміністративно-правового статусу суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства. Мета є тією категорією, яка визначає функціональну 

спрямованість, а також обсяг завдань суб’єкта, який необхідно здійснити для 

досягнення цієї мети. Саме тому визначення завдань в переважній більшості 

ставиться на перший план при нормативному врегулюванні діяльності 

певних суб’єктів. Це підтверджується і звичайною структурою та змістом 

нормативно-правових актів, якими визначається адміністративно-правовий 

статус суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Так, наприклад, стаття 

1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» має назву «Статус 

та завдання комітетів…» і стаття 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» також присвячена визначенню завдань даного суб’єкта кодифікації 

тощо. 

У науці існує велика кількість підходів до розуміння поняття 

«завдання». Пропонуємо проаналізувати деякі з них. Б.М. Лазарєв говорить 

про завдання як про сукупність певного кола проблем, що потребують їх 

вирішення, з метою досягнення певних цілей у даних конкретних обставинах 

за наявності необхідної кількості  ресурсів [219, с. 145]. Ми вважаємо, що 

говорити про завдання як про «сукупність певного кола проблем» не зовсім 

коректно, оскільки у даному випадку випускається з виду першочергове 

значення поняття «завдання». Можна було б говорити про завдання як про 

визначений обсяг робіт, який необхідно провести з метою вирішення певного 
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кола проблем, що існують у суспільстві, за наявності певної кількості 

ресурсів, які можуть бути використані для досягнення цієї мети. 

Д.П. Зєркін та В.Г. Ігнатов розглядають поняття «завдання»  як певний 

вираз усвідомленої необхідності реально здійснити дані цілі в конкретних 

умовах [220, с. 54-55]. Р. Драго, у свою чергу, говорить про завдання як про 

виконання всього, реалізація чого забезпечується ним чи повинна 

забезпечуватися [221, с. 60-61]. Американські вчені Г. Кунц та С. О’Доннел 

зазначають, що завдання – це кінцеві цілі, на які спрямована діяльність, а 

мета також по суті є завданням, але має кількісні та якісні показники, самі ж 

терміни є взаємозамінними [222, с. 193]. 

Доктринальний аналіз наукових джерел дає підстави констатувати, що в 

науці трудового права відсутнє поняття «завдання суб’єктів кодифікації», що 

видається незрозумілим, оскільки дуже багато праць присвячено питанням 

кодифікації трудового законодавства, розглядаються найбільш оптимальні 

моделі систематизації нормативно-правових норм, проте не визначено коло 

завдань, які повинні виконати суб’єкти кодифікації для найбільш 

ефективного врегулювання трудових відносин. 

Виходячи з усього вищезазначеного, ми пропонуємо наступне 

визначення поняття «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. 

           Проаналізуємо завдання, які покладені на суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства на нормативно-правовому рівні. Закон України 

«Про Регламент Верховної Ради України» не виокремлює конкретних 

завдань Верховної Ради України. Проте Верховна Рада України є єдиним 

законодавчим органом, тобто єдиним органом, який наділений 

повноваженнями приймати кодифіковані нормативно-правові акти [192]. Так, 
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статтею 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» 

встановлено, що комітет – орган Верховної Ради України, який утворюється  

для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і 

попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради 

України, виконання контрольних функцій. 

Отже, як бачимо, на комітети покладено обов’язок із розробки проектів 

законів, в тому числі кодифікованих нормативно правових актів. Питання 

кодифікації трудового законодавства покладені на Комітет з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення [177]. Статтею 2 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено ряд завдань, 

які покладені на даний орган державної влади. Слід зазначити, що в Законі 

немає чіткої вказівки на виконання завдання із кодифікації нормативно-

правових актів. Проте на нього покладено завдання з розроблення і 

виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального спрямування, а також розроблення інших загальнодержавних 

програм. Це дає змогу говорити про те, що Кабінет Міністрів бере участь у 

процесі кодифікації трудового законодавства шляхом розробки програми 

розвитку відповідної сфери соціального життя. Як уже зазначалося, завдання 

Тимчасової спеціальної комісії з розробки проекту кодифікованого 

нормативно-правового акта визначається в постанові про створення такого 

суб’єкта. Окрім того, зазначено, що такий суб’єкт виконує функції Головного 

комітету, що означає, що його основним завданням буде здійснення 

законопроектної роботи [179]. Аналіз нормативно-правових актів, які 

регулюють діяльність суб’єктів кодифікації трудового права дає змогу 

говорити про відсутність чітко визначеного завдання щодо здійснення 

систематизації законодавства. Більшість суб’єктів лише опосередковано 

можуть брати участь у процесі кодифікації трудового законодавства. 

Тому необхідно виокремлювати завдання суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства з врахуванням того, що по суті такі завдання є 

конкретизацією мети зазначеної діяльності.  Отже, як уже зазначалося, метою 
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кодифікації трудового законодавства є систематизація нормативно-правових 

актів трудового законодавства. Для того щоб досягти цієї мети, суб’єкти 

кодифікації трудового законодавства повинні виконати, на нашу думку, 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 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. 

Дане коло завдань можна розширювати, на нашу думку безкінечно, саме 

тому ми пропонуємо здійснити їх поділ на певні групи, тобто класифікувати 

завдання суб’єктів кодифікації трудового права 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; 
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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 завдань залежно від етапів проведення кодифікаційних робіт був 

нами здійснений за етапами, які проходить кожен законопроект до моменту 

його прийняття і оприлюднення. Даний поділ характеризується необхідністю 

поступового виконання таких завдань, оскільки невиконання хоча б одного з 

них на одному з етапів завдання обумовить неможливість переходу до 

виконання іншого завдання. Слід також зазначити, що неякісне виконання 

завдань хоча б на одній із стадій може призвести до недосягнення 

поставленої перед суб’єктами кодифікації трудового законодавства мети. 

Поділ завдань залежно від обов’язковості їх виконання, а також 

значення таких завдань для процесу кодифікації трудового законодавства є 

достатньо важливим не тільки для теорії трудового права, але й для 

застосування у практичній сфері суб’єктами кодифікації трудового 

законодавства. Правильне виокремлення першочергових обов’язкових 

завдань із цілої низки інших, менш важливих, допоможе оптимізувати процес 

здійснення систематизації нормативно-правових актів трудового 

законодавства, сприятиме уникненню розпорошеності у діяльності суб’єктів 
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кодифікації трудового законодавства. Визначення основних завдань 

дозволить також зробити процес кодифікації більш ефективним, тобто 

забезпечить здійснення систематизації нормативно-правових актів у 

найкоротші терміни з найменшою затратою ресурсів на здійснення 

кодифікації нормативно-правового матеріалу галузі трудового законодавства. 

Якщо аналізувати нормативно-правову основу діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, то можна зробити висновок, що 

визначення завдань діяльності таких суб’єктів здійснюється першочергово. 

Так, наприклад, стаття 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України», називається «Статус та завдання комітетів Верховної Ради 

України». Вона передбачає такі першочергові завдання: здійснення 

законопроектної роботи, підготовка і попередній розгляд питань, які 

віднесені до повноважень Верховної Ради України. Законом України «Про 

Кабінет Міністрів України», зокрема статтею 2, визначається також ціла 

низка завдань, яку повинен виконувати даний суб’єкт. Так, наприклад, у 

постанові про створення тимчасової спеціальної комісії для розробки проекту 

нормативно-правового акта повинні обов’язково бути зазначені мета та 

завдання такого суб’єкта тощо [178]. 

Отже, як бачимо, врегулювання діяльності усіх суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства починається, в першу чергу, з визначення мети, для 

реалізації якої створюється відповідний суб’єкт, а також завдань, виконання 

яких сприятиме досягненню цієї мети. На нашу думку, коректне визначення 

завдань, які ставляться перед суб’єктом кодифікації, є однією з гарантій 

досягнення поставленої мети. 

Як уже зазначалося, важливою передумовою досягнення мети 

суб’єктами кодифікації трудового законодавства є визначення кола функцій, 

які покликані виконувати суб’єкти кодифікації трудового законодавства. Для 

того щоб осмислити функції суб’єктів кодифікації трудового законодавства, 

необхідно встановити, що являє собою поняття «функція». Звернімося до 

тлумачного словника української мови. У ньому термін «функція» 
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вживається у таких значеннях: 1) явище, яке залежить від іншого явища, є 

формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін; 2) робота кого-

, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось; 3) призначення, роль 

чого-небудь [187, с. 653]. Аналіз значення слова «функція» дозволяє 

говорити про наявність зв’язку між функціональним призначенням 

відповідного суб’єкта і метою, для реалізації якої він створювався. Даний 

взаємозв’язок прослідковується завдяки визначенню поняття «функція» як 

призначення когось-, чогось [37, с. 262].  У більшості випадків з функцією 

пов’язується спрямований вплив системи на певні сторони зовнішнього 

середовища [223, с. 45]. 

У науці існує багато підходів до визначення поняття «функція 

відповідного суб’єкта». Вчені, які здійснювали дослідження функцій 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, розглядали функцію в більш 

конкретному світлі, тобто у взаємозв’язку функцій відповідних суб’єктів із 

завданнями, для виконання яких вони створюються, а також із правами та 

обов’язками, якими вони наділяються для забезпечення досягнення 

відповідної мети. Так, наприклад, Р. Драго розглядає функцію як залежність 

між завданнями і компетенцією [221, с. 60-61]. Термін «компетенція» 

означає: 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло повноважень якої-небудь 

організації, установи або особи [183, с. 250]. У свою чергу, термін 

«повноваження» вживається також у декількох значеннях: 1) право, надане 

кому-небудь для здійснення чогось; 2) права, надані особі або підприємству 

органами влади [184, с. 684]. Отже, аналіз даних термінів дозволяє 

погодитись з думкою Р. Драго, оскільки, як ми бачимо, після формулювання 

завдань відповідного суб’єкта кодифікації здійснюється наділення його 

певним обсягом прав та обов’язків, які дають йому змогу виконати 

поставлені перед ним завдання. При цьому функції суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства визначаються вже після визначення завдань,  для 

виконання яких створювався відповідний суб’єкт, а також визначення 

компетенції такого суб’єкта. 
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Французький науковець Б. Гурне ототожнює завдання і функції, проте 

саме на рівні головних завдань: «головні завдання або функції» [224, с. 79].              

Й. Кхол розуміє функцію як узагальнення певної групи завдань як 

реалізованих видів діяльності [225, с. 168-169]. І.О. Федоров, досліджуючи 

питання кодифікації адміністративно-деліктного законодавства, розглядав  

функцію кодифікації як основні напрями впливу уповноважених державних 

суб’єктів на адміністративно-деліктне законодавство, які спрямовані на 

досконале об’єднання відповідного нормативного масиву в єдиному 

кодифікованому адміністративно-деліктному акті, забезпечення ефективності 

його застосування. 

В.Є. Погорєлов визначає функції суб’єктів кодифікації законодавства як 

напрямки її впливу на чинне законодавство [28, с. 6]. 

Виходячи з усього вищенаведеного, ми пропонуємо таке визначення 

поняття «функції суб’єктів кодифікації трудового законодавства»: «Це  

діяльність суб’єктів кодифікації трудового законодавства, напрями якої 

визначаються призначенням, метою створення і завданнями, які ставляться 

перед суб’єктами кодифікації трудового законодавства, для виконання і 

досягнення яких вони наділяються відповідним колом повноважень. 

Перш ніж виділяти конкретні функції суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства, ми пропонуємо здійснити їх класифікацію, тобто виділити 

найбільш загальні групи, в які об’єднуються усі функції відповідних 

суб’єктів. Оскільки між завданням та функціями суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства існує прямий взаємозв’язок, то певні критерії 

поділу на  групи відповідних завдань будуть співпадати з критеріями поділу 

відповідних функцій на групи. На наш погляд, зазначену класифікацію варто 

здійснити 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; 
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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. 

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. 

Для того щоб краще розкрити зміст організаційної функції, необхідно 

встановити значення терміна «організовувати». У тлумачному словнику 

української мови даний термін вживається у декількох значеннях: 1) 

створювати, засновувати що-небудь, залучаючи до цього інших, спираючись 

на них; 2) здійснювати певні заходи громадського значення, розробляючи їх 

підготовку і проведення; 3) згуртовувати, об’єднувати кого-небудь з певною 

метою; 4) чітко налагоджувати, належно впорядковувати що-небудь [171, с. 

740]. Отже, організаційна функція суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства полягає у можливості таких суб’єктів приймати юридично 

значиме рішення про створення інших суб’єктів, які будуть брати участь у 

процесі кодифікації. Так, наприклад, Верховна Рада України наділена правом 

створити спеціальну комісію з розробки проекту кодифікованого 
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нормативно-правового акта трудового законодавства. Окрім того, дана 

функція полягає також у забезпеченні взаємодії всіх суб’єктів між собою, 

тобто вона фактично забезпечує взаємовплив суб’єктів один на одного у 

системі суб’єктів кодифікації трудового законодавства. Значення даної 

функції полягає також у тому, що вона сприяє тісній і злагодженій взаємодії 

усіх суб’єктів кодифікації трудового законодавства між собою, їхньому 

взаємовпливу і взаєморозвитку. Поряд з цим, ця функція надає можливість 

залучення більш широкого кола суб’єктів до процесу кодифікації трудового 

законодавства, оскільки саме вона передбачає проведення заходів 

громадського значення. Очевидно, що тут мова йде про проведення 

громадських обговорень проекту кодифікованого нормативно-правового акта 

трудового законодавства, а також про забезпечення можливості 

громадськості брати участь у процесі кодифікації трудового  законодавства. 

Контрольна функція також відіграє важливу роль у діяльності суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства. У тлумачному словнику української 

мови категорія «контроль» трактується таким чином: 1) перевірка, облік 

діяльності кого-, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось; 2) установа, 

організація, яка здійснює нагляд за ким-, чим-небудь або перевіряє його [183, 

c. 271]. У свою чергу, поняття «нагляд» також має такі значення: 1) 

пильнувати, слідкувати за ким-, чим-небудь для контролю, забезпечення 

порядку; 2) остерігаючись, слідкувати очима за кимось, чим-небудь; 3) 

уважно розглядаючи, вибирати, відшукувати когось, що-небудь; 4) 

поглянувши, звернути увагу на кого-, що-небудь, помітити, виявити когось, 

щось; 5) перевіряти для контролю, забезпечення порядку [171, с. 50]. Отже, з 

вищенаведеного можна зробити висновок, що 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. 
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Так, наприклад, у випадку створення Верховною Радою України тимчасової 

спеціальної комісії з метою розроблення нею проекту кодифікованого 

нормативно-правового акта трудового законодавства, на дану комісію 

покладається обов’язок звітування перед Верховною Радою України про 

виконану роботу. Тобто, Верховна Рада України фактично здійснює 

перевірку доцільності створення такого суб’єкта, а також добросовісності 

виконання таким суб’єктом завдань, які були на нього покладені і визначені у 

постанові про створення спеціального суб’єкта кодифікації трудового 

законодавства. 

Залежно від правового статусу суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства нами були виокремлені загальні та спеціальні функції 

останніх. Необхідність даної класифікації обумовлена тим, що в Україні 

фактично відсутній суб’єкт, який цілеспрямовано був створений для 

здійснення кодифікації трудового законодавства. У більшості випадків 

кодифікаційні роботи проводяться суб’єктами загальної компетенції, які 

поряд із загальними функціями наділяються ще й спеціальними функціями 

для здійснення кодифікації трудового законодавства. При цьому загальні 

функції – це функції, які забезпечують діяльність суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства в цілому, а також можуть бути застосовані для 

здійснення іншого виду робіт. Спеціальні ж функції – це напрями діяльності 

суб’єктів, які спрямовані саме на здійснення систематизації нормативно-

правового матеріалу трудового законодавства і не можуть бути застосовані 

для виконання інших завдань. 

І.О. Федоров, розглядаючи питання кодифікації адміністративно-

деліктного законодавства, визначив певне коло функцій, які притаманні 

кодифікації адміністративно-деліктного законодавства [206]. На нашу думку, 

подібні функції характерні також і для суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства. Отже, поділяючи думку І.О. Федорова, пропонуємо виділити 

ряд функцій суб’єктів кодифікації трудового законодавства. При цьому 

зазначимо, що згадані функції відносяться до загальних функцій суб’єктів 
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кодифікації трудового законодавства, тобто вони притаманні всі суб’єктам 

кодифікації. Коротко охарактеризуємо вказані функції. 

Перша з них – правотворча функція. Її сутність полягає у тому, що у 

ході кодифікаційної діяльності здійснюються численні правотворчі операції з 

адміністративно-деліткними нормативними приписами, а саме: 

скасовуються, змінюються застарілі, формулюються нові, які відповідають 

реальним вимогам часу [206]. Отже, правотворча функція суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства передбачає можливість таких суб’єктів 

формувати принципово нові нормативні приписи, а також в значній мірі 

змінювати вже існуючі нормативно-правові акти або скасовувати їх. Проте 

функція правотворчості, на нашу думку, не у всіх суб’єктів є абсолютною. 

Очевидно, що у повній мірі виконання такої функції 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. Тобто, як бачимо, 

правотворча функція прямо залежить від адміністративно-правового статусу 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства. 

 Наступною функцією, яку виділяє І.О. Федоров, є фундаментальна 

функція, яка полягає у формулюванні і закріпленні у кодифікаційному 

процесі найбільш важливих, а також принципових приписів, що визначають 

основи адміністративно-деліктного законодавства [206]. Є.В. Погорєлов з 

цього приводу також зазначає, що фундаментальна функція визначає «цілі, 

завдання, принципи та правовий режим відповідної галузі» [28, с. 14]. На 

нашу думку, фундаментальна функція суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства полягає в тому, що їхня діяльність спрямована на формування 

основи створення системи правових приписів, які будуть здатні ефективно 

врегулювати трудові відносини у відповідності із потребами сьогодення. 

Термін «фундаментальний» означає наступне: 1) міцний, великий, зроблений 
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на тривалий час; 2) який є головним, основним; 3) ґрунтовний, глибокий, 

капітальний [187, с. 651]. Виходячи із змісту поняття «фундаментальний», 

можна зробити висновок, що фундаментальна функція суб’єктів кодифікації 

полягає у таких напрямках діяльності даних суб’єктів на систематизацію 

трудового законодавства, які забезпечують створення основного 

кодифікованого нормативно-правового акта трудового законодавства, 

здатного врегульовувати протягом тривалого часу трудові відносини, які 

виникають у державі. 

Також І.О. Федоров виділяє системоутворюючу функцію, яка, на його 

думку, виявляєься у розробці та прийнятті підсумкового кодифікованого акта 

як юридично цілісного, логічного комплексу узгоджених адміністративно-

деліктних приписів, об’єднаних загальним предметом і методом правового 

регулювання [206]. Дана функція суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства полягає в тому, що їхній вплив спрямований на створення 

систематизованого нормативно-правового акта, який об’єднає норми права у 

єдину, взаємоузгоджену систему, здатну врегулювати трудові відносини на 

належному рівні, а також у відповідності з потребами сьогодення. 

Ще однією функцією, на яку вказує І.О. Федоров, є стабілізуюча 

функція, яка забезпечує можливість ефективного застосування 

кодифікованого адміністративно-деліктного нормативно-правового акта 

протягом тривалого часу [206]. Є.В. Погорєлов зазначає, що розробка та 

прийняття кодифікованого нормативно-правового акта, який розрахований 

на тривалий період застосування, сприяє стабілізації розвитку всієї галузі 

права, в якій він приймається [28, с. 15]. Ми поділяємо позицію даних 

вчених, оскільки, на нашу думку, стабілізаційна функція є дуже важливою 

для забезпечення ефективного функціонування відносин у державі. 

Спрямовуючи свою діяльність на творення кодифікованого нормативно-

правового акта і закладаючи підґрунтя для функціонування всієї системи 

трудового права, вони, тим самим, спрямовують свою діяльність на 

забезпечення стабільності функціонування трудових відносин. 
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Ще однією функцією є узагальнююча. Дана функція прямо пов’язана із 

системоутворюючою функцією, а точніше було б сказати, вона передує їй. 

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. 

Ми вважаємо, що можна також говорити про притаманність суб’єктам 

кодифікації трудового законодавства регулятивної функції. Дана функція 

спрямована на забезпечення розвитку трудових відносин. У тлумачному 

словнику української мови  термін «регулювати» вживається у таких 

значеннях: 1) впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підкоряючи його 

певним правилам, певній системі; 2) забезпечувати злагоджену взаємодію 

складових частин. Виходячи зі змісту поняття «регулювати», ми можемо 

зробити висновок, що регулятивна функція суб’єктів кодифікації полягає у 

тому, що вони, здійснюючи систематизацію трудового законодавства, тим 

самим упорядковують трудові відносини, які існують у державі, а також 

підкоряють суб’єктів, які є учасниками таких відносин, певним правилам 

поведінки. Окрім того, здійснюючи кодифікацію трудового законодавства, 

суб’єкти кодифікації тим самим забезпечують злагоджену взаємодію різних 

правових норм між собою, а також з нормами інший галузей права, оскільки 

в процесі здійснення кодифікації відбувається узгодження правових 

приписів, які існують в державі, а також усуваються прогалини у колізії у 

правовому регулюванні трудових відносин. Як зазначає В.В. Ісаєва, 

регулятивна функція може бути спрямована на впорядкування і розвиток 

суспільних відносин, а також на визначення конкретних напрямів поведінки 

людей, реалізацію ними своїх прав і обов’язків [226, с. 45]. Отже, 

регулятивна функція суб’єктів кодифікації трудового законодавства сприяє 

впорядкуванню і розвитку трудових відносин, а також спрямована на 

визначення конкретних напрямків поведінки учасників трудових відносин. 
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Ще однією функцією суб’єктів кодифікації трудового законодавства є 

функція оптимізації.  Дана функція полягає у таких напрямках діяльності 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства, які зможуть систематизувати 

нормативний матеріал у спосіб, а також за змістом і формою, які будуть 

найбільше відповідати існуючим у суспільстві умовам. Функція оптимізації 

дозволить  створити такий кодифікований нормативно-правовий акт, який 

дасть можливість врегулювати існуючі у суспільстві відносини у найбільш 

ефективний спосіб. При цьому процес кодифікації повинен відбуватися 

таким чином, щоб суб’єкти, які є учасниками трудових відносин, мали змогу 

пристосуватися до змін, які будуть відбуватися на рівні законодавчого 

врегулювання таких відносин.  

Як уже зазначалося, суб’єкти кодифікації трудового законодавства 

наділені різним обсягом прав та обов’язків, і у зв’язку з цим вони 

відрізняються однин від одного кількістю функцій, які покликані виконувати. 

Пропонуємо розглянути функції, які є особливими по відношенню до 

загальних функцій, тобто функцій, які притаманні всім суб’єктам. 

Так, основними функціями Верховної Ради України є наступні:                     

1) законодавча; 2) представницька; 3) установча; 4) функція парламентського 

контролю. 

Пріоритетною функцією Верховної Ради України є законотворча 

функція. Лише даний суб’єкт кодифікації трудового законодавства наділений 

правом примати закони, вносити до них зміни, скасовувати їх тощо. Саме ця 

функція є ключовою у кодифікаційному процесі, оскільки саме Верховна 

Рада України надає розробленому проекту кодифікованого акта 

загальнообов’язкову силу. 

Представницька функція Верховної Ради України полягає в тому, що 

даний суб’єкт наділений правом представляти інтереси всього українського 

народу. Саме тому прийняттю кодифікованого правового акта трудового 

законодавства має передувати перевірка врахування інтересів усіх соціальних 

груп, дотримання основоположних принципів, які встановлені Конституцією 
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України і дотримання яких є основною гарантією легітимності такого 

нормативно-правового акта. 

Установча функція Верховної Ради України полягає в тому, що  даний 

суб’єкт здійснює формування інших суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства.  Так, наприклад, Верховна Рада України, відповідно до статті 

85 Конституції України, наділена повноваженнями з формування особового 

складу Кабінету Міністрів України, який потім може виступати суб’єктом 

кодифікації трудового законодавства. 

     Функція парламентського нагляду у процесі здійснення кодифікації 

полягає у тому, що Верховна Рада, виступаючи суб’єктом створення іншого 

суб’єкта, наприклад спеціальної комісії, на яку покладається обов’язок зі 

здійснення розробки проекту кодифікованого нормативно-правового акта, 

здійснює по відношенню до цього суб’єкта функції контролю, оскільки 

перевіряє результати діяльності останнього через встановлений 

законодавством строк. 

Проаналізувавши положення законодавства, які регулюють діяльність 

інших суб’єктів кодифікації трудового законодавства, ми прийшли до 

висновку, що кожен суб’єкт наділений певним чітко визначеним обсягом 

функцій. В основному функції не відрізняються особливою специфікою, 

проте певні суб’єкти можуть бути наділені меншим або більшим обсягом 

функцій по відношенню однин до одного. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можемо говорити про необхідність 

чіткого визначення завдань і функцій суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства, оскільки це в значній мірі оптимізує процес здійснення 

систематизації нормативно-правових актів трудового законодавства [227, с. 

106]. У зв’язку з цим постає потреба у створенні спеціального суб’єкта 

кодифікації трудового законодавства із чітким визначенням функцій, а  

також завдань останнього [228, с. 89]. Окрім того, якщо говорити про те, що 

неможливо створити суб’єкт, який зможе об’єднати функції всіх суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства, то можна вести мову про необхідність 
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прийняття Закону, яким визначити: 1) поняття суб’єктів кодифікації; 2) 

суб’єктів, які входять до системи суб’єктів кодифікації; 3) повноваження 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства; 4)  функції суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства; 5) завдання, які ставляться до суб’єктів 

кодифікації; 6) мету створення суб’єктів кодифікації; 7) строки, в межах яких 

суб’єкти повинні провести кодифікаційні роботи; 8) гарантії діяльності таких 

суб’єктів; 9) принципи діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства; 10) відповідальність за неналежне виконання суб’єктами 

кодифікації своїх функцій. 

Необхідність такого акта видається більш ніж обґрунтованою. Це 

пов’язано з тим, що кодифікаційна діяльність здійснюється в Україні доволі 

часто і не тільки в галузі кодифікації трудового законодавства. Тому 

визначення основних засад кодифікаційних робіт допоможе більш ефективно 

здійснити систематизацію трудового законодавства. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. 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 
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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. 

2. Ознаками суб’єктів кодифікації трудового законодавства є такі: 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). 

3. 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 
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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. 

4. Принципи діяльності системи суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства поділено 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 
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принципів належать законність, колегіальність, безперервність, гласність; 

б) 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. 

5. 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 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. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

3.1 Значення, сутність та ознаки правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства 

 

Створення цілісної, внутрішньоузгодженої, заснованої на національному 

та міжнародному досвіді системи законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів, що регулюють порядок реалізації громадянами права на 

працю, а також розвиток позитивної практики застосування норм таких 

правових актів, є одним із пріоритетних завдань кожної незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави, а кодифікація трудового 

законодавства в сучасних умовах виступає одним із ключових інструментів 

виконання такого завдання. 

Вивчення сутності правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства набуває особливої актуальності з огляду на відносно незначні 

темпи розвитку законодавства про працю у порівнянні з іншими галузями 

законодавства, незважаючи на те, що за роки незалежності України 

законодавчим та виконавчими органами державної влади було реалізовано 

значний масив правотворчих заходів, спрямованих на належне оновлення, 

впорядкування та систематизацію трудового законодавства [229, с. 50]. 

Вказані обставини зумовлюють необхідність детального дослідження рис, що 

дозволяють сформулювати чітке визначення відносин у сфері кодифікації 

законодавства про працю та дають можливість відрізнити їх від інших 

суспільних відносин, що дозволить у подальшому поглибити вивчення 

правового інституту кодифікації законодавства в цілому. 

Якісне та ґрунтовне дослідження правовідносин у сфері кодифікації 

законодавства (у тому числі трудового) неможливе без виділення найбільш 

характерних ознак таких правовідносин. З огляду на те, що на даному етапі 
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розвитку суспільних відносин вимагається здійснення найбільшої за обсягом 

та найважливішої кодифікаційної роботи у сфері трудового законодавства з 

початку незалежності України, що передбачає розроблення сучасних 

підходів до регулювання трудових відносин, наукові розробки, що 

стосуються відносин у сфері кодифікації трудового законодавства, також 

повинні бути максимально актуалізованими з метою попереднього виявлення 

усіх важливих тенденцій, які можуть вплинути на результати кодифікаційної 

діяльності.  

На даний момент теоретичні аспекти сутності та особливостей 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства вивчили такі 

вітчизняні дослідники: С.В. Вишновецька, Л.П. Гаращенко, Є.А. Гетьман,              

А.І. Граціанов, Ю.П. Дмитренко, О.Я. Лаврів, Л.І. Лазор, Я.І. Ленгер,                    

Б.В. Малишев, М.О. Міщук, П.Д. Пилипенко, Є.В. Погорелов, С.М. 

Прилипко, О.Я. Рогач, Г.О. Спіцина, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та інші. 

Незважаючи на наявність якісних висновків у дослідженнях зазначених 

вище авторів з питань сутності та характерних особливостей правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства, на сьогоднішній день через 

недостатній ступінь дослідження у науковій доктрині сутності та 

особливостей правовідносин, що опосередковують діяльність із кодифікації 

законодавства про працю, існує необхідність у здійсненні поглибленого 

дослідження зазначеної тематики, результати якого можуть бути використані 

при підготовці нормативних та методичних документів, метою яких є 

регулювання діяльності офіційних суб’єктів кодифікаційної діяльності, а 

також осіб, що можуть брати факультативну участь у процесі впорядкування 

вітчизняного трудового законодавства. 

Вважаємо за доцільне передусім розглянути основні сутнісні 

характеристики правовідносин у сфері кодифікації законодавства про працю 

з метою їх подальшого використання при формулюванні визначення 

вказаних правовідносин. 
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На переконання Л.І. Лазор, однією з істотних причин гальмування 

реформаційних процесів у сфері трудових відносин є неопрацьованість та 

неузгодженість багатьох питань, що лежать в основі трудового 

законодавства, відсутність централізованого плану законопроектної роботи, 

що додатково призводить до безсистемного поновлення законодавства, 

нерівномірності розвитку окремих правових інститутів, дублювання 

правових норм [230, c. 741]. Вважаємо за доцільне погодитися з позицією 

автора, додатково підкресливши, що вказані перешкоди (до числа яких 

необхідно додатково віднести наявність колізій у законодавстві) є суттєвою, 

проте не єдиною і не найбільш істотною проблемою, оскільки переважна 

більшість явищ, що порушують права суб’єктів трудових правовідносин, 

наявні саме на стадії реалізації правових норм. З іншого боку, усвідомлення 

та виправлення недосконалостей правової форми і змісту чинних норм 

трудового законодавства та участь у даному процесі максимальної кількості 

посадових осіб, що уповноважені на здійснення функцій компетентних 

органів державної влади в силу займаної ними посади, є вагомим кроком у 

напрямку вдосконалення не лише правових норм, але і практики їх реалізації, 

що не може не позначитися на стані реалізації основних прав людини і 

громадянина в державі. 

Відповідно до положень п. 5.7 «Порядку проведення органами юстиції 

перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства», перевірка 

стану систематизації законодавства включає, у тому числі, «узагальнення та 

поширення позитивного досвіду роботи з питань систематизації 

законодавства, підготовку методичних рекомендацій; ознайомлення із 

запитами громадян з питань систематизації законодавства» [231]. Таким 

чином, зважаючи на поширення вказаного Порядку на діяльність органів 

державної влади, компетенція яких охоплює собою, серед іншого, здійснення 

заходів щодо правового регулювання трудових правовідносин на 

підзаконному (в тому числі – відомчому) рівні, можна зробити висновок про 

те, що здійснення систематизації і, зокрема, кодифікації у всіх сферах, серед 
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яких і галузь трудового законодавства, не є серією одноразових владних 

актів. Навпаки, правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства 

повинні мати під собою потужну наукову, правову, методологічну основу, 

яка буде сформована під час повсякденної діяльності вказаних компетентних 

органів державної влади та дозволятиме вказаним органам ефективно 

реалізовувати заходи, спрямовані на якісне покращення законодавства, яке 

регулює суспільні відносини у сфері реалізації права на працю. З іншого 

боку, необхідно вказати на те, що наявність у законодавстві процитованої 

норми не є запорукою створення зазначених наукових, правових, 

методологічних основ, оскільки оцінка результатів діяльності органів 

державної влади за наведеними вище параметрами на практиці є предметом 

розсуду конкретних посадових осіб, що реалізовують контрольну функцію 

Міністерства юстиції України. 

Аналізуючи сутнісні характеристики правовідносин у сфері 

кодифікаційної діяльності, спрямованої на систему правових актів, що 

регулюють трудові правовідносини, С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко 

вказують на те, що дані відносини за своєю суттю опосередковують 

традиційний, об’єктивно необхідний напрям державної діяльності країни, яка 

має доволі розвинену систему законодавства –  структуровану форму права 

[232, c. 14]. Незважаючи на високий рівень узагальненості та 

формалізованості даного підходу, вважаємо за доцільне підкреслити його 

актуальність. Дійсно, саме якісно структурована система законодавства, що 

виступає однією з ключових форм об’єктивації права, є основою для 

здійснення компетентними органами, що представляють державу, своїх 

правозастосовних, правореалізаційних, правозахисних функцій, а також для 

усвідомленого та неухильного виконання норм права ключовими учасниками 

трудових правовідносин – працівниками та роботодавцями. Це випливає із 

об’єктивно існуючих характеристик трудових правовідносин: їх розвиток та 

ускладнення неминуче викликає потребу в адаптації норм законодавства, що, 

у свою чергу, призводить до нагромадження значної кількості нормативно-
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правових актів та окремих норм, що входять до їх складу, актуальність яких 

є, щонайменше, сумнівною. У зв’язку з цим дослідники цілком справедливо 

визначили діяльність у сфері систематизації (у тому числі кодифікації) 

законодавства як традиційну та необхідну форму діяльності держави в особі 

її органів. 

Виходячи з визначення, запропонованого О.М. Ярошенком, 

правовідносини з кодифікаційної діяльності (і в сфері трудового 

законодавства теж) необхідно визначати як «зумовлений потребами 

суспільного розвитку та системністю права, здійснюваний на основі певних 

принципів правотворчий процес по переробці змісту і форми групи чинних 

нормативно-правових приписів, їх узгодження та об’єднання в єдиному 

кодифікованому акті з метою удосконалення законодавства» [233, c. 13]. У 

контексті запропонованого дослідником визначення необхідно виділити та 

проаналізувати ряд його ключових елементів. Першим елементом дефініції є 

визначення правовідносин з кодифікації як таких, що опосередковують 

процес правотворчості, що є цілком правильним з огляду на результати 

кодифікаційної діяльності – якісно нові правові акти, які складніші за збірки 

механічно об’єднаних норм різних джерел законодавства. Наступний елемент 

автор визначає як обумовленість кодифікаційних правовідносин потребами 

суспільного розвитку та системністю права. Погодимося з думкою 

дослідника, додатково підкресливши її співвідносність з проаналізованою 

вище позицією. Третій елемент визначення вказує на сутність процесу 

кодифікації – переробку змісту та форми правових норм у відповідності до 

загальних принципів. У цьому контексті вважаємо за доцільне підкреслити 

важливість концентрації учасників правовідносин з кодифікації трудового 

законодавства як на змісті, так і на формі нормативно-правових актів, 

оскільки саме єдність якісного змістовного наповнення та досконалої 

правової форми дозволить досягти цілей правового регулювання трудових 

правовідносин, так само як і вади кожної з наведених ознак норм права здатні 

значним чином погіршити кінцевий результат кодифікації – удосконалення 



176 

законодавства та підвищення правових гарантій, якими користуються 

учасники трудових правовідносин. 

У процесі аналізу поняття кодифікації, що охоплює собою взаємодію 

суб’єктів трудового права, а також правовідносин, пов’язаних із вказаним 

поняттям, Є.А. Гетьман пропонує розглядати їх в якості відносин із 

систематизації, у яких беруть участь уповноважені органи державної влади в 

процесі законотворчості та підзаконної нормотворчості, результатом яких 

стає прийняття нового як за формою, так і за змістом кодифікаційного 

нормативно-правового акта [209, с. 8]. На наше переконання, наведене 

визначення потребує певного розширення, оскільки у ньому недостатньо 

уваги приділено питанню змістовного наповнення діяльності органів влади, 

задіяних у процесі кодифікації (представників законодавчої та виконавчої 

влади). Дослідник обмежується віднесенням такої діяльності до 

систематизаційної та нормотворчої і наголошує на основному результаті 

правовідносин кодифікації – прийнятті змістовно та формально нового 

кодифікованого правового акта. Разом із тим, поза межами визначення 

залишилась така характерна риса правовідносин з кодифікації законодавства 

про працю як спрямованість на глибоке опрацювання, аналіз, переробку 

чинних нормативно-правових актів з метою усунення неточностей, колізій, 

інших вад юридичної техніки, завдяки якій кодифікація є найбільш складною 

та водночас найбільш розвиненою з форм систематизації законодавства. 

Беручи до уваги аналіз аналогічного поняття, запропонований                        

Б.В. Малишевим, необхідно зауважити, що правовідносини із кодифікації 

трудового законодавства розглядаються науковцем у контексті відносин у 

сфері правотворчої діяльності представницького органу держави, що 

спрямована на видання спеціальних системоутворюючих кодифікаційних 

законів (кодексів або системних законів, що регулюють трудові відносини) з 

метою розвитку системних зв’язків між законами, що мають спеціальний 

предмет регулювання, зокрема шляхом встановлення в таких законах 

основних цілей, принципів та засад правового регулювання, що реалізується 
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у формі первинних кодифікаційних правовідносин (встановлення нових 

принципів, засад), а також відносин вторинної кодифікації – упорядкування, 

оновлення та зміни актів законодавства та видання замість них нового 

законодавчого акта [234, c. 24]. Вважаємо за доцільне проаналізувати 

структурний елемент запропонованого автором визначення, що стосується 

суб’єктної частини кодифікаційних правовідносин у сфері праці. Так, у 

якості учасників правовідносин із кодифікації трудового законодавства 

науковець розглядає представницький орган держави, уповноважений на 

прийняття законів (у тому числі  кодифікованих). На даний момент єдиним 

органом державної влади, що задовольняє названі критерії, є Верховна Рада 

України – єдиний законодавчий орган в Україні. У зв’язку з цим, виходячи з 

позиції автора, саме парламент є центральним суб’єктом правовідносин із 

кодифікації законодавства, при цьому всі інші органи державної влади, 

виступають лише у якості другорядних суб’єктів, найважливіша функція 

яких обмежується законодавчою ініціативою (а також в окремих випадках – 

правом підписання та ветування прийнятих законодавчим органом правових 

актів). Також у зв’язку з практично малою імовірністю застосування такого 

механізму автором не було включено до суб’єктів кодифікаційних 

правовідносин народ України як колективного суб’єкта, здатного приймати 

закони України в порядку референдуму. На наше переконання, така позиція 

не відповідає реальному стану правовідносин кодифікації. З одного боку, 

прийняття кодифікованих актів законодавчого характеру на даний момент 

видається пріоритетним завданням у сфері відносин з кодифікації трудового 

законодавства (зокрема, в контексті необхідності заміни Кодексу законів про 

працю України [71] Трудовим кодексом України [235]). З іншого боку, 

виходячи з позиції автора, можна прийти до двох альтернативних, проте 

однаково хибних висновків: 1) підзаконні нормативно-правові акти не 

потребують кодифікації; 2) норми, що містяться в підзаконних нормативно-

правових актах, необхідно кодифікувати на рівні законодавчих актів. 

Підзаконні правові акти часто потребують кодифікації на рівні із 
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законодавчими актами. При цьому перевантаження кодифікованих 

законодавчих актів нормами, що за своїм змістом є уточнюючими, 

конкретизуючими, не допускається, вони повинні бути включені до складу 

саме підзаконних нормативно-правових актів. У зв’язку із зазначеним, 

цілком очевидною є необхідність включення органів виконавчої влади до 

числа повноцінних учасників відносин з кодифікації трудового 

законодавства. 

На думку Г.О. Спіциної, правовідносини у сфері кодифікації 

законодавства про працю України слід визначати як відносини щодо 

впорядкування правових норм, що супроводжуються переробкою їх змісту, 

скасуванням застарілих і прийняттям нових норм права, об’єднанням 

нормативного матеріалу в єдину, логічно узгоджену, побудовану на наукових 

принципах систему, та є за своєю суттю різновидом правоустановчих 

правовідносин [236, c. 198]. Незважаючи на відсутність вказівки на суб’єкти 

правовідносин, а також конкретних правових механізмів здійснення 

кодифікації трудового законодавства (що до певної міри компенсується 

вказівкою на належність правовідносин з кодифікації до категорії 

правоустановчих правовідносин), необхідно погодитися з точкою зору автора 

щодо сутності перетворень, які відбуваються з нормативно-правовими 

актами під час їх кодифікації. Саме єдність, логічна узгодженість та 

побудованість на наукових принципах є бажаними характеристиками 

кодифікованих правових актів, які набувають чинності за результатами 

завершення відповідного етапу правовідносин з кодифікації законодавства 

про працю. Необхідно зауважити: не кожен результат відносин з кодифікації 

(єдиний систематизований правовий акт) повною мірою відповідає вказаним 

характеристикам, що на практиці через деякий час породжує необхідність 

початку нового етапу кодифікаційних правовідносин, спрямованих на 

усунення недоліків, допущених при прийнятті попереднього кодифікованого 

акта. 
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З урахуванням всього вищезазначеного, можемо констатувати, що 

правовідносини 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.  

Наступним етапом дослідження повинен стати аналіз основних 

характерних особливостей правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, які відрізняють їх від інших суспільно важливих відносин. 

О.М. Ярошенко [233, c. 12-13] та Є.В. Погорелов [28, c. 7] у своїх 

наукових дослідженнях пропонують визначати відносини у сфері кодифікації 

трудового права за рядом ідентичних ознак: 1) участь у вказаних відносинах 

компетентних правотворчих державних органів; 2) їх спрямованість на групу 

нормативно-правових приписів у сфері трудового права; 3) зумовленість 

потребами суспільного розвитку та системністю об’єктивного права; 4) 

змістовне наповнення правовідносин як переробки форми та змісту 

нормативно-правових актів, їх узгодження та об’єднання в єдиний, цілісний 

комплекс; 5) впорядкованість правовідносин за стадіями; 6) функціонування 

правовідносин у відповідності до комплексу принципів; 7) результат 

правовідносин об’єктивований у формі кодифікованих актів [233, c. 12-13]; 8) 
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кінцева мета правовідносин – створення якісних нормативно-правових актів, 

а в цілому – вдосконалення законодавства [28, c. 7]. Погоджуючись із 

більшістю ознак, запропонованих дослідниками, вважаємо за доцільне 

розглянути найбільш істотні з них детальніше. Для можливості віднесення 

державного органу до числа суб’єктів правовідносин із кодифікації 

законодавства необхідно підтвердити включення до його компетенції 

функцій з правотворчості у сфері трудових правовідносин. Це пов’язано з 

тим, що для правомірного застосування кодифікованого акта, який 

відображає потреби суспільного розвитку та системно врегульовує 

правовідносини, що виникають в ході реалізації права на працю, необхідно, 

щоб такий акт був виданий в межах компетенції відповідного державного 

органу. Наступна ознака, запропонована дослідниками, спрямована на 

відмежування правовідносин з кодифікації законодавства від інших 

правовідносин, спрямованих на систематизацію норм трудового права 

(інкорпорації, консолідації тощо), адже саме для кодифікаційних відносин 

характерне вчинення заходів, спрямованих на поєднання найбільш 

раціональних та виправданих потребами учасників відносин змістовних та 

сутнісних перетворень у нормах права. Постадійність як ознака 

правовідносин з кодифікації норм трудового законодавства також є істотною 

характеристикою досліджуваного процесу, оскільки саме почергове вивчення 

проблем, що постають перед суб’єктами кодифікації, а також пошук шляхів 

їх вирішення є запорукою досягнення бажаних результатів кодифікації. Так, 

наприклад, прийняття кодифікованого акта не повинне передувати 

обговоренню його проекту з представниками громадськості, а формулювання 

положень майбутнього кодифікованого акта недоцільно розпочинати до 

завершення ґрунтовного вивчення недоліків чинних норм у сфері трудового 

законодавства. Наявність принципів кодифікаційної діяльності, у свою чергу, 

також покликана впорядкувати діяльність суб’єктів, що приймають 

кодифікований акт трудового законодавства. Формулювання кінцевої мети 

кодифікації законодавства, на нашу думку, необхідно дещо розширити, 
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доповнивши його найбільш віддаленою, проте найбільш стратегічно 

важливою метою – підвищенням стану реалізації трудових прав громадян у 

державі. 

Крім того, як зазначає Є.В. Погорелов, до ознак, якими 

характеризуються форми вдосконалення законодавства, серед яких і 

результати правовідносин з кодифікації трудового законодавства, слід 

відносити безпосередній або опосередкований вплив певних видів юридичної 

діяльності на якісний стан законодавства, а також об’єкт удосконалення (у 

нашому випадку – кодифікації), в якості якого можуть виступати зміст і 

форма: а) проектів нормативно-правових актів; б) нормативно-правових 

актів, які були прийняті, проте не набрали чинності; в) чинних нормативно-

правових актів [28, c. 7]. Очевидно, що у якості специфічного виду 

юридичної діяльності, який здатен впливати на якісний стан законодавства, 

виступає правотворча діяльність (а також діяльність із кодифікації норм 

трудового права як її самостійний підвид). Щодо класифікації об’єктів 

удосконалення, то зазначимо, що вона є значимою передусім для 

статистичних цілей, оскільки не дає інформації  стосовно подальшого статусу 

правових текстів, на вдосконалення яких вона спрямована, хоча саме цей 

статус (зміна чи скасування) і визначатиме конкретні процедурні механізми, 

необхідні до застосування по відношенню до кожної з названих автором груп 

правових текстів. Так, наприклад, проекти нормативно-правових актів, з цієї 

точки зору, є найбільш гнучкими (їх зміна оформлюється найпростішими 

процедурними рішеннями, оскільки є частиною звичної роботи з текстами 

проектів). Чинні нормативні акти та такі, що набирають чинності, у свою 

чергу, є менш зручними для зміни, проте саме вони містять у собі весь масив 

недоліків, в усуненні яких і полягає сутність правовідносин з кодифікації 

трудового законодавства. При цьому внесення змін до законопроектів є 

превентивним заходом, спрямованим на недопущення регулювання правових 

відносин недосконалими правовими актами. 
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На думку Є.А. Гетьмана, особливості кодифікації, а також 

правовідносин, що виникають у зв’язку із вказаним поняттям, необхідно 

поділяти на групи в залежності від рис, що притаманні кодифікаційній 

діяльності як різновиду нормотворчості та тих, які характеризують 

кодифікацію як одну з форм систематизації [209, с. 8]. Особливості відносин 

кодифікації як нормотворчої діяльності полягають, на думку дослідника, у 

наступному: зміні, скасуванні та доповненні нормативно-правових актів, що 

не відповідають потребам сьогодення, результаті кодифікаційних 

правовідносин як усуненні прогалин та суперечностей між правовими 

нормами, внесенні новизни в регулювання суспільних відносин, офіційному 

характері правовідносин із кодифікації [209, с. 8]. Друга група характерних 

ознак кодифікації,  як вважає автор, складається із наступних рис: 

спрямованість на надання трудовому законодавству досконалості, 

системності, узгодженості; створення у її результаті нового правового 

документа, доступного та зручного у користування для пересічних осіб; 

надання новоствореному документу статусу основного правового документа 

у сфері трудових відносин; високий рівень наукового обґрунтування 

кодифікаційної діяльності у сфері трудового права, що має своїм наслідком 

найбільш досконалий характер систематизації [209, с. 8]. Вважаємо за 

доцільне погодитися із позицією науковця щодо раціональності 

розмежування загальних особливостей правовідносин з кодифікації 

трудового законодавства, які є спільними для всіх нормотворчих процесів, 

що здійснюються уповноваженими державними органами, а також 

специфічних рис кодифікації. На нашу думку, таке структурування 

характерних ознак правовідносин дозволить забезпечити системність їх 

сприйняття та гарантувати усвідомлення їх реального співвідношення з 

іншими процесами, що впливають на форму та зміст чинних нормативно-

правових актів. З іншого боку, конкретний перелік ознак, запропонованих 

автором, викликає деякі заперечення. Виходячи з формулювань характерних 

особливостей кодифікації, можна прийти до висновку, що науковець 
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розглядає правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства як 

такі, що можуть концентруватися навколо єдиного нормативного акта 

(найвірогідніше – кодексу як найбільш поширеної форми кодифікованого 

акта). Цей висновок може бути зроблений на основі таких ознак, як 

«створення  … нового правового документа та надання йому статусу 

основного правового документа у сфері трудових відносин». Не можемо 

погодитися з даною точкою зору, оскільки спектр можливих «продуктів» 

кодифікаційної діяльності є доволі широким і охоплює собою основи 

законодавства, статути, положення, правила тощо. Тому навіть незважаючи 

на те, що на даний момент кодифікаційна робота у сфері трудового 

законодавства дійсно розглядається у контексті єдиного нового кодексу, який 

стане центральним елементом системи трудового законодавства, перспективу 

поглиблення кодифікаційної роботи відкидати не слід. Також необхідно 

підкреслити, що ряд ознак, запропонованих автором, відображають 

теоретичні уявлення та принципи, що окреслюють максимально бажаний 

результат кодифікаційної роботи, своєрідний еталон: досконалість, 

системність, узгодженість норм, що містяться у кодифікованому акті, 

доступність та зручність кодифікованого акта у користуванні для пересічних 

осіб, високий рівень наукового обґрунтування тощо. Вказані ознаки не у всіх 

випадках характеризують результати кодифікаційної роботи, проте стабільно 

залишаються взірцем для осіб, діяльність яких охоплює собою 

формулювання текстів нових кодифікованих актів. 

Проаналізувавши запропоновані вітчизняними дослідниками переліки 

ознак правовідносин у сфері кодифікації законодавства про працю, вважаємо 

за доцільне виділити наступні характерні риси досліджуваних правовідносин: 

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; 
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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. 

Пропонуємо більш детально зупинитися на кожній із рис правовідносин 

у сфері кодифікації трудового законодавства. 

Нормативна врегульованість відносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства. Дана ознака 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 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. На 

даний момент найбільш значущими правовими актами, що регулюють 

діяльність суб’єктів правовідносин з кодифікації трудового законодавства, є 

Конституція України [192], Регламент Верховної Ради України [179], 

Регламент Кабінету Міністрів України [237], Положення про Міністерство 

соціальної політики України [201] тощо. Примітною характеристикою 

правових норм, що регулюють діяльність уповноважених суб’єктів у сфері 

кодифікації трудового законодавства, є те, що перелік нормативно-правових 

актів, у яких вони містяться, повністю збігається з переліком правових актів, 

що загалом стосуються правотворчої діяльності органів державної влади. Це 

пояснюється специфікою кодифікаційної діяльності у сфері трудового права 

як самостійного підвиду правотворчості, яка в цілому задля забезпечення 

стабільності правовідносин та гарантування мінімально необхідного рівня 

ефективності кодифікованих актів та їх відповідності загальновизнаним 

принципам повинна бути врегульована нормами законодавства. 
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Вказану думку частково підтверджує і позиція Л.П. Гаращенко, яка 

підкреслює, що кодифікація трудового законодавства повинна здійснюватися 

у відповідності до принципів пріоритету прав і свобод громадян, гармонізації 

норм трудового права України із загальновизнаними міжнародно-правовими 

нормами та законодавством Європейського Союзу (в тому числі, у 

відповідності до вимог Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

[238]), а також принципів повноти, всебічності та комплексності кодифікації 

законодавства [239, с. 120]. Правовою основою для реалізації всіх названих 

вище та багатьох інших принципів здійснення кодифікаційної діяльності у 

сфері трудового права є нормативно-правові акти, які в тій чи іншій мірі 

регулюють діяльність компетентних органів державної влади та 

встановлюють порядок прийняття та зміни нормативно-правових актів у 

межах їх компетенції. При цьому компетенція може бути як загальною (що 

охоплює собою повноваження щодо врегулювання трудових правовідносин), 

так і спеціальною, спрямованою на соціально-економічну (передусім 

трудову) сферу. Проте, на нашу думку, роль нормативно-правових актів як 

регуляторів кодифікаційної діяльності у сфері трудового права необхідно 

оцінювати максимально адекватно, з огляду на існуючі правові традиції, 

особливості суспільних відносин (як трудових, так і адміністративних) тощо. 

Так, наприклад, Я.І. Ленгер відстоює позицію, що проблеми, які 

виникають в ході кодифікаційної діяльності у сфері трудового права, 

можливо та й потрібно вирішити в рамках нових законодавчих актів, до яких 

автор відносить Закон України «Про систематизацію та кодифікацію 

нормативних правових актів» [240, c. 12]. Автор не наводить переліку 

основних тез, які повинні бути відображені у запропонованому правовому 

акті, проте, на нашу думку, в законодавстві міститься достатня кількість 

механізмів для нормального функціонування правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства. Більш серйозними проблемами, які 

гальмують динамічний розвиток вітчизняної системи трудового 
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законодавства, є негативні традиції в системі державного управління, 

недоліки кадрового забезпечення, неправильне планування діяльності 

компетентних суб’єктів правотворчості тощо. Разом із тим, закріплених у 

чинному законодавстві механізмів цілком достатньо для здійснення 

цілеспрямованої та ефективної реалізації заходів у сфері кодифікації 

законодавства про працю. 

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

основних суб’єктів трудового права. 

Офіційний характер правовідносин у сфері кодифікації зумовив 

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.  

У цьому контексті О.Я. Рогач вказує на те, що недоречним є поділ 

кодифікаційних відносин на офіційні та неофіційні, оскільки можливою є 

виключно офіційна кодифікація, у зв’язку з чим її суб’єктами можуть 

виступати виключно офіційні органи державної влади. Суб’єкти, що не 

належать до зазначеної групи, можуть брати лише опосередковану участь у 

досліджуваних правовідносинах, проте не можуть виступати в якості 

безпосередніх їх учасників [31, c. 7]. Вважаємо за доцільне погодитися з 

думкою дослідника, оскільки, наприклад, нормами Регламенту Верховної 

Ради України встановлено, що до попереднього розгляду законопроекту або 

проекту іншого акта комітет на своєму засіданні може запропонувати 

Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам, 

об’єднанням громадян висловити свою думку щодо доцільності його 

прийняття [179, ст. 93]. Також для попереднього розгляду проеків 

нормативних актів на засідання головного комітету можуть за необхідності 

запрошуватися представники об’єднань громадян, а також експерти, фахівці 
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та інші особи [179, ст. 93]. Таким чином, можна прийти до висновку про те, 

що законодавець свідомо виключив суб’єктів, не наділених відповідними 

владними повноваженнями, з числа осіб, які повинні обов’язково залучатися 

на відповідній стадії правовідносин з кодифікації та можуть приймати 

рішення, що впливають на стан законодавства, що регулює трудові 

правовідносини. Формулювання процитованих норм Регламенту дає змогу 

стверджувати про присвоєння чіткого факультативного статусу таким 

допоміжним учасникам кодифікаційного процесу як об’єднанням громадян, 

експертам, фахівцям та будь-яким третім особам – тобто суб’єктам, які у 

своїй більшості є безпосередніми учасниками трудових правовідносин і на 

яких будуть поширювати свою дію «продукти» правовідносин з кодифікації 

законодавства. З іншого боку, неможливо не відзначити той факт, що 

офіційне включення вказаних суб’єктів до числа факультативних учасників 

кодифікаційного процесу також є позитивним явищем (на противагу 

неофіційному залученню таких суб’єктів до процесу прийняття владних 

рішень правотворчого характеру у сфері трудового права). 

Неінтегрованість у структуру трудових правовідносин. 

Як справедливо зазначає Є.А. Гетьман, правовідносини у сфері 

кодифікації законодавства (у том числі й трудового) є одним із різновидів 

правотворчих правовідносин, що опосередковує систематизацію 

законодавства, яка здійснюється уповноваженими органами державної влади 

в процесі законотворчості та підзаконної нормотворчості, результатом чого 

стає прийняття нового за формою та за змістом кодифікованого правового 

акта відповідного виду [209, с. 9]. Таким чином, з огляду на наведену вищу 

позицію дослідника, зазначимо, що 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 варто вказати на те, що їх зв’язок із 
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трудовими правовідносинами є неоднорідним (якщо порівнювати характер 

взаємного впливу вказаних галузей правових відносин).  

Так, наприклад, трудові правовідносини, а також чинні норми 

законодавства, спрямовані на їх регулювання, впливають на правовідносини 

у сфері кодифікації трудового законодавства передусім у контексті 

визначення змістовної частини кодифікованого акта, що приймається під час 

таких правовідносин. При цьому процедурна (зовнішня) частина 

правовідносин у сфері кодифікації законодавства є абсолютно незалежною 

від норм трудового законодавства та трудових правовідносин. 

Правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства, у свою 

чергу, мають більш значний вплив на трудові правовідносини. Це 

обґрунтовується тим, що внаслідок прийняття нового кодифікованого акта 

законодавчого або підзаконного характеру, що становитиме основу 

трудового законодавства, цілком можливою є докорінна зміна системи 

трудових правовідносин, яка обмежується лише загальними 

конституційними принципами регулювання правовідносин, що виникають у 

процесі реалізації громадянами права на працю, а також міжнародно-

правовими зобов’язаннями України.  

У звя’зку з цим слід констатувати факт неінтегрованості правовідносин 

у сфері кодифікації трудового законодавства у загальну систему трудових 

правовідносин, що супроводжується наявністю тісного взаємозв’язку 

вказаних сфер правовідносин, який обумовлює успішне досягнення цілей 

існування обох груп правовідносин.  

Придатність для усунення існуючих недоліків та для створення 

запобіжних механізмів у системі трудового законодавства. 

П.Д. Пилипенко зауважує, що трудові відносини є складними за своєю 

структурою і охоплюють загалом кілька самостійних видів відносин 

(відносини робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, інших умов праці 

та відповідальності працівників і роботодавців тощо) [241, с. 9]. Складність 

та багатошаровість трудових відносин, а отже, й інститутів трудового права 
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зумовлює необхідність створення таких кодифікованих правових актів у 

сфері трудового законодавства, які б не лише відповідали потребам 

суспільства, що є актуальними на дату прийняття кодифікованого правового 

акта, але й були достатньо гнучкими для уможливлення забезпечення потреб, 

які можуть виникнути у майбутньому. В даному контексті йдеться про 

системну гнучкість, тобто гнучкість загальних ідей та принципів, оскільки 

компетентним державним органам доступні механізми поточного 

коригування змісту чинних нормативно-правих актів шляхом внесення змін 

до їх текстів у встановленому законодавством порядку. Як зазначає А.І. 

Граціанов, у якості основних результатів процесу систематизації (в тому 

числі й кодифікації) законодавства необхідно розглядати правове 

регулювання широкого спектра нормативно-правових актів, врахування їх 

специфіки та особливостей упорядкування; виключення або обмеження 

дублювання норм різними галузями законодавства; усунення прогалин; 

подолання колізій у законодавстві; створення умов відповідної юридичної 

кваліфікації [242, c. 6]. Названі базові правила провадження діяльності щодо 

кодифікації актів трудового законодавства покликані забезпечити мінімально 

необхідний рівень змістовного наповнення та юридичної техніки, здатний 

усунути більшість існуючих недоліків трудового законодавства. У свою 

чергу, насичення обробленого таким чином масиву правових норм 

змістовними положеннями, спрямованими на посилення гарантій реалізації 

прав учасників трудових правовідносин, поєднане з виключенням або 

коригуванням норм, які суперечать названим нововведенням, є запорукою 

створення кодифікованого нормативно-правового акта, придатного для 

ефективного застосування упродовж значного періоду часу. 

Відносна гнучкість меж між підзаконною та законодавчою 

кодифікацією норм трудового законодавства. 

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 
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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.  

М.О. Міщук вказує на те, що характерною рисою відносин у сфері праці 

(так само, як і багатьох інших груп відносин) є єдність та диференціація 

правового регулювання вказаних відносин, що не може не відобразитися на 

джерелах трудового права [243, c. 99]. Вважаємо за необхідне погодитися з 

думкою автора, підкресливши, що така характерна особливість трудових 

правовідносин дійсно позначається на джерелах правових норм, які їх 

регулюють, а вони, у свою чергу, позначаються на правовідносинах у сфері 

кодифікації трудового законодавства. Саме цією сутнісною рисою 

правовідносин у сфері трудового законодавства визначається потреба у 

досягненні максимального балансу між загальними положеннями та 

спеціальними механізмами правового регулювання в основному 

кодифікованому акті трудового законодавства. 

На даний момент частково такий баланс забезпечується за рахунок 

розмежування сфер регулювання законодавчих та підзаконних нормативно-

правових актів, що містять норми, якими зобов’язані керуватися у своїй 

діяльності суб’єкти трудових правовідносин. При цьому необхідно 

зауважити, що у багатьох випадках таке розмежування засновується не лише 

на положеннях законодавства, але певною мірою і на практичній 
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правозастосовній діяльності органів державної влади, уповноважених на 

здійснення заходів у сфері кодифікації трудового законодавства. 

На думку Н.М. Хуторян, у процесі подальшої кодифікацїі трудового 

законодавства необхідно обмежити сферу дії та диференціацію правових 

відносин на рівні підзаконних, у тому числі й відомчих нормативно-правових 

актів [244, с. 9]. Разом із тим, на наше переконання, механічне звуження 

сфери регулювання підзаконних нормативно-правових актів, що входять до 

системи трудового законодавства, є неприпустимим. Рішення щодо 

включення або виключення того чи іншого питання до/зі сфери регулювання 

підзаконного нормативного акта повинне прийматися, виходячи з багатьох 

критеріїв, серед яких: рівень суспільної важливості елемента правових 

відносин, на регулювання якого спрямована та чи інша група норм; їх вплив 

на стан забезпечення трудових прав і свобод людини і громадянина; 

доцільність з точки зору правил юридичної техніки тощо.  

При цьому слід зауважити, що 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. 

Спрямованість на покращення стану реалізації трудових прав 

людини і громадянина. 

С.Я. Вавженчук наполягає на позиції щодо надання правовідносинам у 

сфері кодифікації трудового законодавства першочергового значення серед 

процесів, які відбуваються у площині правотворення, що обумовлюється 
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необхідністю удосконалення механізму реалізації та охорони трудових прав 

громадян [245, c. 2]. Повністю підтримуючи позицію автора, підкреслимо, що 

створення досконалих, з точки зору юридичної техніки, сучасних, 

внутрішньоузгоджених та логічно структурованих правових актів дійсно є 

кінцевою метою кожного етапу правовідносин з кодифікації трудового 

законодавства. З іншого боку, розглядаючи кодифікаційні процеси більш 

глобально, можна з’ясувати, що саме по собі створення нового нормативно-

правового акта (поза межами відносин з кодифікації) не може бути 

самоціллю у правовій, соціальній, демократичній державі, яка позиціонує 

права людини як найвищу соціальну цінність. Як вважає Л.П. Гаращенко, з 

якою ми цілком погоджуємося, норми трудового законодавства відіграють 

важливу роль в забезпеченні захисту працівників від неправомірного 

звільнення, створенні належних і безпечних умов праці, своєчасної виплати 

заробітної плати, поваги честі і гідності працівника, роботодавця тощо [239, 

с. 119]. Наявність одного або декількох кодифікованих актів у сфері 

трудового законодавства не є запорукою належного стану дотримання прав 

людини і громадянина в процесі реалізації ним права на працю. Разом із тим, 

такі кодифіковані акти є необхідною правовою базою, яка здатна значно 

спростити процес досягнення бажаного рівня додержання трудових прав 

громадян в Україні. Також в літературі висловлюється думка про те, що цілі 

правовідносин кодифікації трудового законодавства слід розглядати в трьох 

площинах: юридично-технічній, соціальній та політичній [239, с. 122]. 

Юридично-технічні цілі досліджуваних правовідносин, на думку вчених, 

полягають у раціоналізації та уніфікації трудового законодавства України, 

визначенні чіткої структури кодифікованого акта, чіткості та однозначності 

формулювань. Головною ідеєю соціальної мети в кодифікації законодавства 

про працю є збереження і подальший розвиток правових норм, спрямованих 

на узгодження прав та інтересів працівника і роботодавця, а також інших 

учасників трудових правовідносин. Оновлення та модернізація трудового 

законодавства на основі світового та міжнародного досвіду, урахування 
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особливостей та здобутків національного трудового права – суть політичної 

мети правовідносин кодифікації [239, с. 122]. Як вбачається із наведеної 

класифікації, саме соціальна мета правовідносин кодифікації виходить за 

межі цих відносин, тоді як юридично-технічні та політичні цілі залишаються 

в площині кодифікаційних відносин і визначають хід їх розвитку. Не 

заперечуючи важливість кожного із запропонованих автором аспектів 

цільової спрямованості правовідносин кодифікації, зазначимо, що саме група 

соціальних цілей повинна бути пріоритетною, оскільки при більш 

детальному аналізі наведених груп можна з’ясувати, що вони можуть стати 

об’єктом подальшої, більш глибокої класифікації, де соціальні цілі 

залишатимуться ключовими, а політичні та юридично-технічні – 

допоміжними, тобто такими, що лише сприяють досягненню соціальних 

цілей. 

Отже, ознаки правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства вказують на такі прикметні особливості досліджуваних 

правовідносин: 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. 

Таким чином, в процесі дослідження було встановлено, що поняття 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства слід визначати, 

виходячи з їх офіційного характеру, високої суспільної важливості та 

правотворчого характеру вказаних відносин, що мало своїм наслідком 

виникнення потреби у врегулюванні даних відносин нормами права та 

включення до їх кола ключових суб’єктів уповноважених органів 

законодавчої та виконавчої влади. Також важливою характеристикою 

відносин є їх спрямованість на систематизацію, а також формальну та 

сутнісну переробку чинних нормативно-правових актів, що регулюють 
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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 законодавства, що сприятимуть 

підвищенню рівня забезпечення трудових прав людини і громадянина в 

Україні.  

Крім того, для відносин у сфері кодифікації законодавства про працю 

характерний ряд специфічних особливостей, які відрізняють їх від інших 

груп суспільних відносин. Так, зокрема, специфічне коло суб’єктів та значна 

суспільна важливість досліджуваних правовідносин стали причиною 

порівняно високого рівня їх урегульованості нормами законодавства, а також 

необхідності залучення ряду факультативних, допоміжних учасників процесу 

кодифікації, покликаних покращити соціальний ефект нових кодифікованих 

актів законодавства. Правотворчий характер правовідносин, у свою чергу, в 

рамках кодифікації виявляється у придатності таких відносин для усунення 

існуючих недоліків законодавства та запобігання невідповідності потребам 

учасників правовідносин, що можуть бути виявлені в майбутньому, за 

рахунок відносної гнучкості меж між підзаконною та законодавчою 

кодифікацією, а також здатності створити умови для суттєвого покращення 

стану реалізації трудових прав людини і громадянина. 

 

3.2 Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства 

 

Постійний розвиток вітчизняної правової системи, викликаний зміною 

структури та обсягів потреб суспільства, а також соціальних, економічних, 

політичних, культурних та інших умов його існування, зумовлює ряд 

перетворень і у суспільних відносинах, що охоплюються правовою 

системою. У зв’язку із зазначеним, ніколи не втрачають своєї актуальності 

питання, що стосуються виникнення, зміни та припинення правових відносин 
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(або, як зазвичай вказується у науковій літературі, юридичних фактів), адже 

динамічний розвиток правовідносин є неможливим без паралельного 

еволюціонування основних, ключових життєвих обставин, що зумовлюють їх 

виникнення, зміну або припинення розвитку. 

Зазначені особливості в цілому є притаманними для всіх видів 

правовідносин, адже їх відмінність, з цієї точки зору, зводиться виключно до 

ступеня інтенсивності, динамічності появи та виключення тих чи інших 

юридичних фактів із масиву чинників, що впливають на хід розвитку 

правовідносин [246]. Не становлять винятку і правовідносини у сфері 

кодифікації законодавства, що регулює процес реалізації громадянами 

конституційного права на працю. 

Особливої актуальності питання дослідження підстав виникнення, зміни 

та припинення такої специфічної групи правовідносин, як відносини з 

кодифікації трудового законодавства, набувають у зв’язку з рядом чинників. 

Першим фактором, що зумовлює важливість дослідження вказаного виду 

правовідносин, є їх належність за своєю спрямованістю (тематикою 

кодифікаційних заходів) до числа соціально-економічних правовідносин, 

динаміка розвитку яких на даний момент є чи не найбільш інтенсивною у 

порівнянні з іншими групами суспільних відносин. Другою причиною 

актуальності вивчення юридичних фактів, що впливають на розвиток 

досліджуваних правовідносин, вважається їх зовнішня приналежність до 

категорії адміністративно-правових відносин. У якості третього фактору, що 

обумовлює важливість вивчення даного питання, виступає гостра 

необхідність у здійсненні найближчим часом найбільш масштабних заходів з 

кодифікації трудового законодавства за всі часи незалежності України. 

Проте основною та найбільш значимою причиною важливості 

ретельного дослідження підстав виникнення, зміни та припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства є те, що за 

відсутності вказаних підстав розвиток правовідносин щодо створення та 

затвердження кодифікованих актів трудового законодавства абсолютно 
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неможливий. Причиною цього є те, що наявність правових норм, які 

детально врегульовують взаємні права та обов’язки суб’єктів правовідносин 

у сфері кодифікації трудового законодавства, не може самостійно, без 

настання конкретних підстав виникнення, зміни та припинення 

правовідносин, свідчити про реальне існування таких правовідносин. 

Вивчаючи особливості юридичних фактів у правовідносинах у сфері 

кодифікації трудового законодавства, необхідно зважати на те, що кожна із 

груп юридичних фактів (правоутворюючих, правозмінюючих та 

правоприпиняючих) повинна бути вивчена як у комплексі з іншими 

підставами, так і окремо, виходячи зі специфічних особливостей, що 

характеризують відповідну групу юридичних фактів. 

Дослідження особливостей підстав виникнення, зміни та припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства доцільно 

розпочати із загального аналізу таких підстав, які у фаховій літературі часто 

позначаються поняттям «юридичні факти». 

У науковій літературі наводиться визначення юридичних фактів як 

життєвих обставин, з котрими закон, правові норми пов’язують настання 

юридичних наслідків, передусім різноманітних правових відносин. При 

цьому із настанням тих чи інших фактів інколи пов’язують набуття або 

виникнення правосуб’єктності [247, с. 253]. На нашу думку, наведена позиція 

потребує певного уточнення. По-перше, закріплення підстав виникнення, 

зміни, припинення правовідносин (юридичних фактів) у «законі, правових 

нормах» викликає ряд запитань у контексті загальної логіки одночасного 

вжиття вказаних понять. У даній ситуації більш коректним було би вжиття 

лише одного із запропонованих термінів (лише «закон» або лише «правові 

норми»), а у зв’язку з тим, що конкретні юридичні факти можуть бути 

передбачені як у законах, так і в підзаконних правових актах, найбільш 

доцільно було б обрати термін «правові норми». По-друге, слід зауважити, 

що автором у наведеному визначенні було дещо розширено перелік груп 

юридичних фактів. Так, поруч із підставами виникнення, зміни, припинення 
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правовідносин автор пропонує розглядати підстави набуття та виникнення 

правосуб’єктності. Ми вважаємо, що вказаний підхід не є виправданим, адже 

наведені автором додаткові групи юридичних фактів можуть бути приєднані 

до вже існуючих. 

На думку М.С. Кельмана та О.Г. Мурашина, юридичні факти необхідно 

визначати як конкретні життєві обставини, передбачені нормами права, які 

зумовлюють виникнення, зміну та припинення правових відносин, тобто є 

безпосередньою підставою для появи і функціонування правовідносин [248,                

c. 303]. Вважаємо за доцільне погодитися із визначенням, яке запропоноване 

дослідниками, оскільки юридичні факти в момент встановлення 

відповідності нормативного (тобто правового положення, що пов’язує з 

конкретною життєвою обставиною відповідні правові наслідки) та 

фактичного (дії та події, що реально відбулися в житті за бажанням або поза 

волею учасників правовідносин) дійсно зумовлюють виникнення, зміну та 

припинення правових відносин. При цьому варто зазначити, що, зважаючи на 

статус юридичних фактів як основної підстави правовідносин, необхідно 

враховувати і правові норми, які пов’язують конкретний юридичний факт із 

конкретним правовим наслідком, будучи умовами виникнення, зміни, 

припинення правовідносин. 

П.М. Рабінович наполягає на тому, що юридичний факт – це 

передбачена гіпотезою юридичної норми або ж обумовлена конкретно-

історичними принципами об’єктивного юридичного права конкретна 

обставина, з настанням якої виникають, змінюються чи припиняються 

правові відносини [36, c. 135]. Коментуючи наведену автором позицію, 

вважаємо за доцільне звернути увагу на два її аспекти. Конкретизація 

елемента правової норми, що містить у собі вказівку на юридичний факт, є 

дійсно доречною, проте необхідно брати до уваги той факт, що непряма 

вказівка на відповідні підстави виникнення, зміни, припинення 

правовідносин може міститися і в інших елементах правових норм. Також 

окремої уваги заслуговують і «конкретно-історичні принципи об’єктивного 
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юридичного права», які обумовлюють конкретні обставини, що є 

юридичними фактами. Вказані принципи потребують детальної 

конкретизації. Зокрема, з даного визначення неможливо зробити висновок 

про те, чи є вказані конкретно-історичні принципи самостійними джерелами, 

у яких фіксуються відповідні юридичні факти, чи вони виступають в ролі 

факторів, що обумовлюють зміст тих чи інших правових норм.  

О.Ф. Скакун, у свою чергу, пропонує визначати юридичні факти як 

передбачені нормами права конкретні життєві обставини (події, дії, стани), 

котрі є підставою для настання певних юридичних наслідків, в якості яких 

здебільшого виступає виникнення, зміна чи припинення правовідносин [37,              

с. 401]. Важливою рисою даного визначення є включення до його структури 

класифікації життєвих обставин, що можуть виступати в якості підстав 

виникнення, зміни або припинення правовідносин. Такими обставинами 

автор пропонує визначати події, дії (які виступають у вигляді одиничних або 

багаторазових фактів) та юридичні стани як вид протяжних у часі юридичних 

фактів. Як вбачається із визначення, кожен із видів юридичних фактів (події, 

дії, стани) може за умови наявності відповідної правової норми призводити 

до усіх видів правових наслідків (виникнення, зміни, припинення 

правовідносин). 

Більш розгорнуте визначення пропонує Г.В. Кикоть, розглядаючи 

юридичні факти як: «а) конкретні, індивідуальні обставини, які являють 

собою життєві явища та реально існують у певному просторі та часі; б) такі 

обставини, котрі несуть в собі інформацію про стан суспільних відносин, 

входять до предмету правового регулювання» [249, с. 14]. На нашу думку, 

наведене визначення є наближеним зовнішньо до попередньо 

проаналізованої дефініції, де було запропоновано розрізняти події, дії та 

юридичні стани. З іншого боку, необхідно звернути увагу на те, що фактично 

юридичні стани можуть знаходитися як у першій, так і в другій категорії 

юридичних фактів, запропонованих дослідником, оскільки вони цілком 

здатні відповідати характеристикам конкретних індивідуальних обставин, які 
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являють собою життєві явища та реально існують у певному просторі та часі. 

У зв’язку з цим з метою конкретизації змісту дефініції необхідно більш чітко 

розмежувати категорії юридичних фактів. 

Тому юридичні факти потрібно визначати як передбачені нормами права 

події, стани та дії (як правомірні, так і неправомірні), з настанням, вчиненням 

або відсутністю яких (як окремих фактів, так і їх сукупності) пов’язується 

виникнення, зміна або припинення правовідносин. 

Звертаючись до юридичних фактів у правовідносинах з кодифікації 

трудового законодавства, необхідно зазначити, що їм притаманна одна 

характерна риса: будучи за своєю суттю спрямованими на врегулювання 

трудових правовідносин, вони за формою є значно ближчими до 

адміністративно-правових відносин. У зв’язку з цим поняття та особливості 

підстав виникнення, зміни та припинення правових відносин у сфері 

кодифікації законодавства про працю необхідно розглядати саме через 

призму адміністративно-правових відносин. 

Г.М. Чувакова пропонує розглядати поняття підстав виникнення, зміни 

та припинення адміністративно-правотворчих відносин (зокрема відносин 

кодифікації законодавства) як факти (найчастіше – акти з видання 

ненормативних актів керування), з наявністю яких законодавство пов’язує 

виникнення, зміну і припинення конкретних правових відносин 

адміністративного характеру [250, c. 79]. Вважаємо за необхідне більш 

детально зупинитися на особливостях запропонованого автором визначення. 

По-перше, цілком виправданою є позиція щодо віднесення правотворчих 

відносин до категорії публічно-правових, а саме адміністративно-правових 

відносин. Вказана особливість обумовлюється специфічним колом суб’єктів 

правовідносин з кодифікації законодавства, які виступають у якості одного з 

ключових видів правотворчих правовідносин. Зокрема, специфіка 

суб’єктного складу має своїм наслідком необхідність закріплення відносно 

детального правового регулювання процесу взаємодії названих суб’єктів, 

оскільки вони можуть правомірно діяти виключно в порядку та на підставах, 
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визначених нормами законодавства. По-друге, необхідно звернути увагу на 

те, що дослідниця визначає у якості найбільш часто застосовуваного 

юридичного факту у сфері правотворчих відносин (у тому числі й відносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства) саме ненормативні акти 

керування (індивідуальні адміністративні акти), що містять у собі положення, 

які стосуються конкретних, чітко визначених та обмежених у кількості 

суб’єктів правовідносин.  

Також у літературі досліджуване поняття пропонується тлумачити як 

фактичні обставини, передбачені нормами права, з наявністю або відсутністю 

яких пов’язується виникнення, зміна або припинення тих чи інших 

адміністративних правовідносин [160, с. 179], зокрема відносин між 

учасниками правовідносин з кодифікації трудового законодавства. Як 

вбачається зі змісту даного визначення, воно повністю співвідноситься із 

загальною дефініцією підстав виникнення, зміни та припинення 

правовідносин та у жодній своїй частині не суперечить йому. З іншого боку, 

наведене визначення доцільно доповнити за рахунок включення до його 

змісту ряду специфічних ознак, що вирізняють правовідносини у сфері 

кодифікації трудового законодавства з числа інших правових відносин 

адміністративного характеру.  

Виходячи з позиції, обґрунтованої Ю.П. Битяком, юридичні факти у 

правовідносинах щодо кодифікації законодавства про працю слід розглядати 

найчастіше саме як правомірні діяння (переважно дії), що породжують, 

змінюють та припиняють адміністративно-правові відносини, причому в 

розрізі адміністративно-правових відносин такими діями є саме видання 

індивідуальних (ненормативних) правових актів [251, c. 58]. Вважаємо за 

доцільне погодитися з думкою автора, зважаючи на наступне: 

правовідносини з кодифікації трудового законодавства на практиці повинні 

реалізовуватися через серію послідовних та правомірних управлінських 

актів. При цьому будь-яке відхилення від встановленого порядку повинне 

супроводжуватися заходами, спрямованими на усунення допущених 
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порушень, а також на притягнення винних осіб до відповідальності (якщо 

нормами законодавства передбачені заходи відповідальності за вчинення 

відповідних діянь). Таким чином, цілком обґрунтованим є висновок автора 

про віднесення до числа юридичних фактів у правовідносинах з кодифікації 

законодавства саме правомірних актів. Наступною особливістю, на яку 

звертає увагу науковець, є включення до числа правомірних юридичних 

актів, що спричиняють виникнення, зміну та припинення правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства, дій, тобто активної та свідомої 

поведінки учасників правовідносин, що також вважається суттєвою 

характеристикою правовідносин з кодифікації трудового законодавства, 

оскільки створення сучасних, структурованих та досконалих з точки зору 

юридичної техніки кодифікованих правових актів, а також їх прийняття у 

встановленому законом порядку шляхом бездіяльності є неможливим. 

Інші науковці наполягають на необхідності тлумачення юридичних 

фактів у сфері адміністративних (і, зокрема, кодифікаційних відносин) як 

підстав виникнення, припинення і зміни правовідносин, які мають юридично 

значимий характер та впливають прямо або опосередковано на права та 

обов’язки учасників правовідносин у процесі реалізації ними їх функцій [252, 

c. 212] в процесі здійснення кодифікації норм трудового права. На нашу 

думку, необхідно зосередити увагу на декількох елементах наведеної 

дефініції. По-перше, необхідно зауважити, що для правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства характерний саме прямий, а не 

опосередкований вплив на структуру та стан реалізації взаємних прав та 

обов’язків учасників правовідносин. По-друге, слід вказати, що наявність тих 

чи інших функцій учасників правовідносин, на які вказує автор, дійсно є 

характерною ознакою  для учасників відносин щодо створення сучасних 

кодифікованих актів, що регулюють суспільні відносини у сфері реалізації 

громадянами права на працю. Це пов’язано з тим, що суб’єкти управлінських 

відносин, які є основними учасниками процесу кодифікації законодавства, 

реалізують у своїй діяльності ряд функцій держави, покладених на них у 
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встановленому законом порядку: правотворчу, правозахисну, 

правогарантуючу, правозастосовну тощо. 

На нашу думку, підстави виникнення, зміни та припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства необхідно 

розглядати як 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. 

Звертаючись до питання конкретних юридичних фактів, що 

спричиняють виникнення, зміну та припинення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, вважаємо за доцільне зазначити, що 

для більш якісного аналізу необхідно почергово зосередитися на 

особливостях кожної групи юридичних фактів. 

У зв’язку із тим, що кожна із груп юридичних фактів характеризується 

власними особливостями, доцільним видається їх окремий аналіз, який варто 

розпочати із розгляду характерних рис підстав виникнення правовідносин. 

У процесі здійснення аналізу підстав виникнення правовідносин                    

М.С. Кельман та О.Г. Мурашин вказують на те, що юридичні факти, що 

належать до названої групи, спричиняють появу нових правовідносин у 

порядку, на умовах та з особливостями, визначеними нормами законодавства 

[248, c. 303]. Погодимося із вказаною думкою, додатково зазначивши, що під 

новими правовідносинами, які виникають внаслідок того чи іншого 

юридичного факту, необхідно розуміти нові випадки застосування норм 

права, що передбачають виникнення тих чи інших правовідносин. Це 

пов’язано з тим, що самі по собі дії (або бездіяльність) та стани не здатні 

спричинити виникнення тих чи інших правовідносин за відсутності правової 

норми (як правило, закріпленої в положеннях законодавства), яка 

обумовлювала б виникнення правовідносин. 
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С.М. Алфьоров, у свою чергу, розглядає юридичні факти, що 

спричиняють виникнення правовідносин, суто в контексті класифікації 

юридичних фактів за правовими наслідками [253, c. 16]. Аналізуючи 

співвідношення юридичних фактів, що спричиняють виникнення 

правовідносин, з юридичними фактами, що є підставою для їх зміни або 

припинення, слід зауважити, що чи не єдиною ознакою, за якою вони 

відрізняються, є конкретні юридичні наслідки, до яких вони призводять. У 

зв’язку з цим необхідно зауважити, що позиція автора є виправданою 

реальними особливостями юридичних фактів. 

Правоутворюючі юридичні факти В.В. Сухонос пропонує визначати як 

конкретні життєві обставини, із настанням яких норми права пов’язують із 

виникненням правовідносин [254, c. 630]. Наведене визначення повністю 

співвідноситься із загальним поняттям юридичних фактів. Варто відзначити, 

що автор не вказує на конкретні форми закріплення норм права, якими 

передбачаються ті чи інші юридичні факти. Це означає, що вказівка на 

юридичні факти може міститися і у законодавчих, і у підзаконних 

нормативно-правових актах, а подекуди – і в інших джерелах права 

(наприклад, якщо йдеться про правові звичаї). 

Таким чином, можна резюмувати, що юридичні факти, що спричиняють 

виникнення правовідносин, – це передбачені нормами права події, стани та 

дії (як правомірні, так і неправомірні), з настанням, вчиненням або 

відсутністю яких (як окремих фактів, так і їх сукупності) пов’язується 

виникнення матеріально-правових або процесуально-правових 

правовідносин за бажанням або поза волею суб’єктів таких правовідносин. 

Наявність загальнотеоретичних висновків з питань підстав виникнення 

правовідносин дає можливість перейти до дослідження  підстав виникнення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. 

Аналізуючи особливості підстав виникнення правовідносин, В.В. 

Сухонос звертає увагу на відмінності дій та подій, а також на їх види. Події, 

на думку автора, – це обставини, які не залежать від волі і свідомості людей 
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та поділяються на відносні (викликані діяльністю людей, але в зазначених 

правовідносинах виступають незалежно від тих причин, що сприяли їх появі) 

та абсолютні (не викликані волею людей і не виступають у будь-якій 

залежності від неї) події. Діяння, у свою чергу, виражаються у формі дій 

(залежать від волі та свідомості особи і виражаються в активній поведінці) та 

бездіяльності (залежать від волі та свідомості особи і виражаються в 

пасивній поведінці) [254, c. 630]. Повністю погоджуючись із класифікацією, 

запропонованою автором, вкажемо на наступні особливості в структурі 

юридичних фактів, що впливають на правовідносини у сфері кодифікації 

трудового законодавства. Події як обставини, що  повністю або частково 

незалежні від волі людей, не є і не можуть бути основною категорією 

юридичних фактів, що спричиняє виникнення, а також зміну та припинення 

правовідносин у сфері кодифікації законодавства про працю. Найбільший 

імовірний ступінь впливу подій на досліджувані правовідносини – затримка 

тих чи інших стадій процесу кодифікації через унеможливлення або 

ускладнення діяльності учасників правовідносин з тих чи інших причин. 

Бездіяльність як підвид діянь, які становлять собою другу групу юридичних 

фактів, що впливають на виникнення (а також зміну та припинення) 

правовідносин, також не є істотними факторами впливу на хід розвитку 

кодифікаційних правовідносин, оскільки основною рушійною силою 

створення та прийняття кодифікованих правових актів виступають активні дії 

учасників правовідносин. 

Г.М. Чувакова, у свою чергу, вказує на те, що до числа підстав 

виникнення публічно-правових відносин правотворчого характеру слід 

відносити передусім належним чином оформлене волевиявлення органів 

керування та їх посадових осіб (на відміну від зворотної ініціативи керованих 

суб’єктів та громадян) [250, c. 79]. Дійсно, незважаючи на приналежність 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства до загального 

числа адміністративних правовідносин, які характеризуються значною 

кількістю моделей виникнення правовідносин з ініціативи або у зв’язку з 
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діями керованих суб’єктів, для правовідносин у сфері кодифікації 

законодавства про працю такий механізм їх виникнення не є характерним. Це 

пов’язано з тим, що правотворча функція, яка реалізується органами 

державної влади в процесі створення та затвердження кодифікованих актів, у 

даному випадку не ставиться в залежність від участі керованих суб’єктів.  

Також у науковій літературі відзначається, що важливою передумовою 

розвитку кодифікаційних відносин є саме процедурні норми, що регулюють 

більшість із аспектів вказаних відносин [252, с. 215]. Продовжуючи наведену 

думку, зазначимо, що саме процедурні норми виступають у якості найбільш 

поширеної форми фіксації юридичних актів, які спричиняють виникнення, 

зміну та припинення правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, оскільки органи державної влади, що виступають ключовими 

суб’єктами досліджуваних правовідносин, зобов’язані діяти виключно в 

порядку та на умовах, визначених законодавством. 

На нашу думку, особливості підстав виникнення правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства (так само, як і їх зміни та 

припинення) необхідно розглядати на прикладі конкретних юридичних 

фактів, які у відповідності до положень чинного законодавства слід 

розглядати як необхідну основу для появи тих чи інших кодифікаційних 

правовідносин. Беручи до уваги характерні риси таких юридичних фактів, 

необхідно виділити наступні особливості підстав виникнення правовідносин 

у сфері кодифікації трудового законодавства, а саме: 

1) альтернативність; 

2) множинність;  

3) взаємозалежність. 

Альтернативність підстав виникнення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства знаходить своє вираження передусім у 

можливості виникнення правовідносин декількома різними, проте 

рівноцінними за своєю значимістю способами. 
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Так, наприклад, Законом України «Про Регламент Верховної Ради 

України» передбачено, що право законодавчої ініціативи у Парламенті 

належить Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів 

України і Національному банку України [179, ст. 89]. Право законодавчої 

ініціативи може бути реалізоване, зокрема, шляхом внесення до Парламенту 

проектів законів (кодексів), пропозицій, а також поправок до законопроектів 

[179, ст. 89]. У зв’язку із тим, що сам по собі процес підготовки тексту 

проекту кодифікованого акта законодавства не урегульований на 

законодавчому рівні  через відсутність потреби у такому врегулюванні, 

момент початку правовідносин з кодифікації законодавства (у тому числі й 

трудового) був віднесений до стадії законодавчої ініціативи, правом на 

здійснення якої наділене дуже вузьке число суб’єктів. При цьому необхідно 

взяти до уваги, що внесення проекту кодифікованого акта трудового 

законодавства може відбуватися як за власною ініціативою суб’єкта 

(наприклад, якщо йдеться про народного депутата України), так і в результаті 

виконання ним владних наказів керівного суб’єкта. Таким чином, у якості 

юридичного факту, що спричинятиме початок правовідносин з кодифікації 

законодавства, може виступити владне рішення (акт) суб’єкта владних 

повноважень, видане в межах компетенції та спрямоване на керованого ним 

суб’єкта.  

Слід зауважити, що форми, у яких може реалізовуватися право 

законодавчої ініціативи, за своєю суттю є такими, що водночас можуть 

спричиняти не лише виникнення, але і зміну правовідносин у сфері 

кодифікації законодавства, при цьому конкретний характер їх впливу на 

правовідносини залежатиме не лише від їх змісту, але і від стадії 

правовідносин, на якій вони реалізовуються (як, наприклад, у випадку з 

поданням до Верховної Ради України тексту альтернативного 

законопроекту). 

Вказане свідчить про те, що альтернативність юридичних фактів, які 

обумовлюють виникнення правовідносин у сфері кодифікації трудового 
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законодавства, заснована на наявності цілого комплексу суб’єктів, які 

наділені специфічними повноваженнями щодо ініціювання та прийняття 

кодифікованих актів трудового законодавства. 

Множинність як ознака, притаманна правоутворюючим юридичним 

фактам у сфері кодифікації трудового законодавства, засновується на нормах 

чинного законодавства, які передбачають необхідність здійснення не однієї, а 

декількох послідовних дій, спрямованих на ініціювання виникнення 

конкретних правовідносин у сфері кодифікації трудового, а також будь-якого 

іншого галузевого законодавства. Як вбачається із норм законодавства, 

вказані факти можуть не бути рівноцінними, а навпаки співвідноситися як 

основні юридичні факти та технічні, допоміжні дії. При цьому другорядність 

відповідної категорії юридичних фактів не позбавляє їх статусу обов’язкових 

для виникнення правовідносин у сфері кодифікації законодавства. 

Нормами чинного законодавства України передбачено, що 

законопроекти, які вносяться до Верховної Ради України, реєструються в її 

Апараті в день їх внесення [179, ст. 92] за умови дотримання вимог щодо 

форми таких проектів. На нашу думку, офіційну реєстрацію законопроекту 

також слід розглядати у блоці юридичних фактів, що спричиняють 

виникнення правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, 

оскільки вказана дія лише розпочинає собою значну послідовність 

правомірних дій, які зрештою можуть призвести до прийняття того чи іншого 

кодифікованого правового акта.  

При цьому варто зауважити, що сам по собі факт реєстрації проекту 

нормативно-правового акта в Апараті Верховної Ради України, хоч і є 

технічним, допоміжним юридичним фактом, проте відіграє зі свого боку 

досить важливу роль. Як зазначається у процитованій нормі, реєстрація 

відбувається лише у випадку виконання ініціатором законопроекту вимог 

щодо його форми. Таким чином, факт реєстрації законопроекту означає не 

лише технічну дію щодо внесення проекту нормативного акта у відповідну 

базу з присвоєнням йому номера, але і засвідчує успішне проходження таким 
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проектом первинної перевірки, що здійснюється фахівцями Апарату 

Верховної Ради України. 

Необхідно також наголосити на тому, що множинність як ознака 

юридичних фактів, що спричиняють виникнення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, заснована на правових механізмах, які 

передбачають здійснення уповноваженими суб’єктами одразу декількох дій, 

які в комплексі сприяють виникненню правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства. 

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. 

Одним із найбільш яскравих прикладів названої особливості 

правоутворюючих юридичних фактів у сфері кодифікації трудового 

законодавства є юридичні факти, що пов’язані із проведенням всенародного 

референдуму. 

Незважаючи на низьку імовірність застосування механізму 

всеукраїнського референдуму при прийнятті кодифікованого акта трудового 

законодавства, необхідно наголосити на теоретичній можливості здійснення 

прямого акта народовладдя шляхом прийняття його на референдумі, 

ініційованому народом України.  

У такому разі підставою виникнення правовідносин виступатиме факт 

зібрання трьох і більше мільйонів підписів громадян України, які мають 

право голосу, за умови задоволення критеріїв репрезентативності, 

передбачених законом [255, ст. 15], а також опублікування указу Президента 

про проголошення всеукраїнського референдуму [255, ст. 15] та оголошення 

Центральною виборчою комісією про початок такого референдуму [255, ст. 
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23]. Наведений перелік юридичних фактів, що спричиняють виникнення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства шляхом 

прийняття відповідного рішення народом України на всеукраїнському 

референдумі, є яскравим прикладом фактичного (юридичного) складу, тобто 

сукупності юридичних фактів, здійснення або настання яких є необхідним 

для подальшого розвитку правовідносин у вигляді їх виникнення, зміни або 

припинення. 

Слід додатково зауважити, що кожен із юридичних фактів у переліку є 

свідомим та вольовим, що, у свою чергу, повністю виключає можливість 

впливу подій як юридичних фактів на початок правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства. 

Таким чином, виходячи із вищенаведеного, зазначимо, що 

правоутворюючі юридичні факти у правовідносинах з кодифікації трудового 

законодавства у ряді випадків, передбачених законодавством, 

характеризуються їх взаємозалежністю, зокрема здатністю одних юридичних 

фактів викликати здійснення інших дій, що є підставами виникнення 

правовідносин. 

Значну частку у загальному масиві юридичних фактів складають 

підстави зміни правовідносин, які мають ряд притаманних їм 

характеристик, що відрізняють їх від загальної системи юридичних фактів. 

О.Ф. Скакун дає цілком очевидне визначення правозмінюючих 

юридичних фактів як таких, з якими норми права пов’язують зміну 

правовідносин. Дослідниця наголошує на тому, що правозмінюючий 

юридичний факт (як і юридичний факт будь-якого іншого виду) може 

набувати різного значення для різних сторін правовідносин, тобто водночас 

виступати і правоутворюючим, і правоприпиняючим юридичним фактом [37, 

c. 402]. Погодимося з дослідницею, вказавши, що однією з особливостей 

правовідносин, що виникають, змінюються та припиняються внаслідок 

настання або вчинення юридичних фактів, передбачених у правових нормах, 

є їх багатоаспектність. Вказана риса, доповнена відмінностями правового 
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статусу різних груп учасників правовідносин, зрештою спричиняє здатність 

юридичних фактів призводити до юридичних наслідків, які у кожному 

випадку конструюють правову дійсність для кожного учасника відповідних 

правовідносин у залежності від його стану, а також від його прав та 

обов’язків у той чи інший момент. У зв’язку з цим існують випадки, коли 

правозмінюючі юридичні факти для однієї сторони правовідносин можуть 

виступати правоприпиняючими або правоутворюючими для іншої сторони на 

відповідній стадії розвитку правовідносин. 

В.Б. Авер’янов вказує на те, що правозмінюючі юридичні факти, не 

впливаючи на саме по собі існування правовідносин між сторонами, 

змінюють один або декілька елементів таких правовідносин [160, c. 180]. 

Вважаємо за доцільне погодитися з думкою дослідника, підкресливши, що 

вказана характеристика правозмінюючих юридичних фактів бере свій 

початок із такої характеристики правовідносин як багатошаровість та 

багатоелементність, яка може стосуватися кількості учасників 

правовідносин, їх прав, обов’язків тощо. У зв’язку з цим цілком природною є 

здатність одного юридичного факту впливати водночас на декілька 

структурних елементів одних і тих самих правовідносин.  

Аналізуючи правозмінюючі юридичні факти, Г.В. Кикоть вказує на те, 

що вони спричиняють зміну змісту правовідносин (як, наприклад, 

переведення на іншу роботу) [256, c. 146]. У контексті даної позиції 

необхідно зауважити, що під змістом правовідносин, як правило, необхідно 

розуміти сукупність взаємних прав та обов’язків учасників відповідних 

правовідносин. Таким чином, виходячи із запропонованого автором 

визначення, зазначимо, що основна спрямованість правозмінюючих 

юридичних фактів – це зміни в структурі взаємних прав та обов’язків 

учасників правовідносин. 

Тому, юридичні факти, що спричиняють зміну правовідносин, необхідно 

визначати як передбачені нормами права події, стани та дії (як правомірні, 

так і неправомірні), з настанням, вчиненням або відсутністю яких (як 
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окремих фактів, так і їх сукупності) пов’язується зміна матеріально-правових 

або процесуально-правових правовідносин за бажанням або поза волею 

суб’єктів таких правовідносин. 

Наступний етап дослідження юридичних фактів, що впливають на 

правовідносини у сфері кодифікації законодавства про працю, 

стосуватиметься підстав зміни правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства. 

Так, у науковій літературі відзначається, що правозмінюючі 

індивідуальні правові акти органів державного управління, тобто акти, що 

стосуються конкретного адресата/справи є одним із ключових видів 

правомірних дій, що стосуються правовідносин з правотворчості [160, c. 

180]. Погоджуючись із дослідниками, зазначимо, що на тій стадії розвитку 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства (так само, як і 

будь-яких інших суспільних відносин правотворчого характеру за участю 

значної кількості суб’єктів владних повноважень), коли вони вже виникли, 

надзвичайно важливу роль відіграє категорія юридичних фактів, що 

складається із правомірних правозмінюючих індивідуальних 

(ненормативних) правових актів органів державного управління, які 

створюють права і обов’язки лише для вузької групи суб’єктів (на відміну від 

проектів нормативних актів, на прийняття або неприйняття яких вони 

спрямовані).  

Г.М. Чувакова наголошує на тому, що у сфері публічного права (а отже, 

і у сфері відносин, що стосуються кодифікації трудового законодавства) 

юридичні факти повинні бути точно визначені в нормах законодавства. В 

якості прикладу автор наводить угоди (договори), які, будучи 

загальноприйнятим інститутом визначення взаємних прав і обов’язків у 

цивільному праві, в адміністративному праві набули вузького поширення та 

вимагають вкрай детальної регламентації [250, c. 80]. Підкреслюючи 

слушність думки автора, вважаємо за доцільне наголосити на тому, що 

процес реалізації такої важливої державної функції, як правотворчість, в 
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цілому потребує підвищеного рівня нормативного регулювання для фіксації 

правових механізмів запобігання правопорушенням, що можуть бути 

допущені в процесі розгляду та затвердження нормативно-правових актів. Це 

пов’язується з тим, що, на відміну від більшості інших правовідносин, 

безпосередні відчутні наслідки результатів правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства на практиці стосуватимуться 

переважної більшості населення України. Саме тому юридичні факти, як 

одна із найбільш важливих категорій, що стосуються будь-яких 

правовідносин, повинні бути якісно закріплені у актах законодавства, які 

регулюють процес його кодифікації. 

Як зазначає О.В. Муза, застосування адміністративно-правових норм у 

відносинах управлінського, в тому числі й правотворчого (кодифікаційного) 

характеру відбувається через видання актів застосування права. Відтак будь-

які процедури, що відбуваються під час кодифікаційної діяльності, 

супроводжуються виданням відповідних правових актів, і характер 

конкретних адміністративних актів ставиться у повну залежність від виду 

діяльності суб’єктів правовідносин, який багато у чому обумовлює їх 

поведінку [252, с. 215]. Все ж, наведена позиція потребує певного уточнення. 

Акти правозастосування, про які зазначає автор, за своєю суттю є правовими 

актами уповноважених органів державної влади (або конкретних посадових 

осіб таких органів), що видаються в порядку та на умовах, визначених 

правовими нормами на підставі тих чи інших юридичних фактів. Основною 

метою таких актів, які також називаються актами індивідуальної дії, є 

визначення прав та обов’язків конкретних суб’єктів (у зв’язку з чим у 

літературі часто йдеться про їх ненормативний характер), а у деяких 

випадках – і заходів юридичної відповідальності для правопорушників. 

Конкретний характер юридичних актів визначається правовим статусом 

суб’єктів, які видають їх відповідно до наданих їм повноважень, що 

обумовлюються покладеною на них державною функцією. Суттєвою рисою 

даної групи юридичних фактів, що характерні для правовідносин у сфері 
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кодифікації трудового законодавства, є їх свідомий та вольовий характер, 

оскільки досліджувана категорія правових відносин характеризується 

низьким впливом таких видів підстав виникнення, зміни та припинення 

правовідносин як події. 

Аналіз правозмінюючих юридичних фактів, наведений вище, 

потребує доповнення конкретними прикладами таких фактів, зафіксованих 

у чинному законодавстві, що регулює порядок реалізації своїх правотворчих 

повноважень суб’єктами правовідносин у сфері кодифікації. Зважаючи на 

характерні риси таких юридичних фактів, зазначимо, що  необхідно виділити 

наступні особливості підстав зміни правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, а саме: 

1) різноспрямованість; 

2) взаємообумовленість; 

3) факультативність (щодо деяких підстав зміни правовідносин). 

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. 

Згідно з положеннями Регламенту Верховної Ради, після реєстрації 

проектів нормативно-правових актів вони направляються Головою 

Парламенту або його заступником до відповідного спеціалізованого 

комітету, а також комітетів, до предмета відання яких належать питання 

бюджету, боротьби з корупцією, євроінтеграції з метою підготовки 

експертних висновків у межах компетенції названих комітетів [179, ст. 93]. 

За результатами проведення експертизи проекту нормативно-правового акту 

він може бути повернутий суб’єкту права законодавчої ініціативи (з 

можливістю повторного внесення проекту на розгляд Парламенту після 

усунення його недоліків) або включений до порядку денного сесії Верховної 
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Ради України [179, ст. 94]. Таким чином, на даній стадії розвитку 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства уможливлюється 

існування багатьох сценаріїв подальшої динаміки названих правовідносин, 

оскільки кожен із комітетів, уповноважених розглянути проект нормативно-

правового акта, наділений повноваженням щодо затвердження експертних 

висновків, зміст яких щоразу відрізняється в залежності від характеристик 

того чи іншого проекту нормативного акта, що підлягає експертизі.  

Виходячи із зазначеного, констатуємо, що несхвалення проекту 

нормативного акта навіть одним із названих комітетів здатне загальмувати (і 

водночас змінити) правовідносини у сфері кодифікації трудового 

законодавства, оскільки спричинить появу обов’язку суб’єкта законодавчої 

ініціативи врахувати зауваження комітету для забезпечення подальшого 

просування процесу схвалення проекту нормативно-правового акта. 

Таким чином, волевиявлення кожного із учасників даного етапу 

правовідносин з кодифікації трудового законодавства може стати причиною 

розвитку нового напрямку перебігу досліджуваних правовідносин, що 

повністю підтверджує позицію щодо альтернативності юридичних фактів на 

стадії зміни правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. 

Взаємообумовленість підстав зміни правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства пояснюється наявністю передбачених на рівні 

законодавства зв’язків всередині певних груп юридичних фактів. 

Враховуючи те, що на проекти кодифікованих актів законодавства 

поширюються специфічні правила розгляду законодавчих актів, зазначимо, 

що прийняття таких проектів Верховною Радою України може відбуватися 

лише за наслідками їх розгляду у трьох читаннях [179, ст. 102], що слід 

враховувати під час дослідження системи юридичних фактів, які впливають 

на процес кодифікації трудового законодавства, адже юридичними фактами, 

що впливатимуть на перехід або відсутність переходу до наступної стадії 

розгляду законопроекту, можуть стати не лише рішення Верховної Ради, 

прийняті за наслідками голосування наприкінці розгляду проекту 
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кодифікованого акта у кожному читанні, але і проміжні вольові акти 

учасників кодифікаційних правовідносин, здійснені в ході безпосереднього 

розгляду або підготовки до чергової стадії розгляду  (наприклад, щодо 

внесення поправок та пропозицій до проектів кодифікованих актів трудового 

законодавства тощо).  

Крім того, розглядаючи хід розвитку правовідносин з кодифікації 

трудового законодавства, а також особливості юридичних фактів, що його 

обумовлюють, необхідно пам’ятати про такі організаційні дії, без яких 

неможливий подальший хід процесу кодифікації, як заведення справи 

законопроекту [179, ст. 97] та надання законопроектів народним депутатам 

[179, ст. 98]. Таким чином, центральні стадії розвитку правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства характеризуються високим ступенем 

взаємної обумовленості юридичних фактів, що впливають на хід їх розвитку. 

Вказане пов’язується з тим, що вчинення тих чи інших дій, які відповідно до 

законодавства є юридичними фактами, котрі спричиняють зміну 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, на вказаній 

стадії розвитку правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства є 

можливим лише в конкретних, визначених законом умовах, створення яких 

забезпечується за рахунок вчинення передбачених законом дій, які 

обов’язково повинні передувати таким юридичним фактам. 

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. При 

цьому жоден із суб’єктів кодифікаційних правовідносин не є зобов’язаним 

щодо вчинення таких дій у зв’язку з тим, що відсутність факту вчинення 

таких дій не може стати причиною недосягнення або погіршення якості 

результату кодифікаційних правовідносин.   
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Одним із найбільш яскравих прикладів факультативних 

правозмінюючих юридичних фактів у сфері кодифікації трудового 

законодавства є передбачені законом дії щодо внесення альтернативних 

законопроектів [179, ст. 100]. Комбінування обов’язкових та факультативних 

юридичних фактів, обумовлене волею учасників правовідносин з кодифікації 

трудового (так само, як і будь-якого іншого галузевого) законодавства, 

здатне у кожному конкретному випадку сформувати до певної міри унікальні 

правовідносини у сфері кодифікації законодавства. Насамперед це пов’язано 

з тим, що факультативні юридичні факти, з одного боку, можуть взагалі не 

бути вчиненими та не впливати на хід розвитку правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, а з іншого боку, з огляду на відсутність 

заборонної норми законодавства, можуть бути вчинені необмежену кількість 

разів, щоразу змінюючи перебіг розвитку правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства. 

При цьому, на нашу думку, навіть такі техніко-організаційні дії, як 

заведення справи альтернативного законопроекту та надання його тексту 

народним депутатам України для ознайомлення, є важливими та 

необхідними етапами розвитку правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, у зв’язку з чим дії, що супроводжують реалізацію названих 

стадій, повинні сприйматися як юридичні факти, що впливають на хід 

розвитку досліджуваних правовідносин нарівні із ключовими юридичними 

фактами, із якими, як правило, пов’язується розвиток кодифікаційних 

правовідносин.  

Не менш важливу роль відіграють підстави припинення 

правовідносин, ключові риси яких будуть проаналізовані далі. 

С.М. Алфьоров розглядає юридичні факти, що спричиняють припинення 

правовідносин, виключно у світлі класифікації юридичних фактів за 

правовими наслідками [253, c. 16]. Як зазначалося раніше, аналіз 

співвідношення юридичних фактів, що спричиняють виникнення, 

припинення та зміну правовідносин, а також їх порівняння між собою дає 
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підстави дійти висновку про те, що чи не єдиною ознакою, за якою вони 

відрізняються, є конкретні юридичні наслідки. Слід погодитися з тим, що 

позиція автора є виправданою реальними особливостями юридичних фактів. 

Підстави припинення правовідносин М.П. Стрельбицький та                        

Л.М. Стрельбицька пропонують визначати як прямо передбачені у гіпотезі (і 

опосередковано – у диспозиції або санкції правової норми) юридичні факти, 

що спричиняють настання правових наслідків у вигляді припинення 

правовідносин [257, с. 66]. Основною особливістю вказаного визначення є 

конкретизація розташування вказівки на юридичний факт у структурі 

правової норми. Автори наполягають на тому, що, крім стандартного 

місцезнаходження опису тих чи інших юридичних фактів всередині правової 

норми – гіпотези, необхідно звертати увагу і на інші елементи правових 

норм, які також можуть містити у собі інформацію про юридичні факти. 

Такий підхід є цілком виправданим, оскільки особливості викладу окремих 

нормативно-правових актів дійсно зумовлюють необхідність поєднання 

інформації про юридичні факти, що так чи інакше розміщена законодавцем у 

різних елементах правової норми. 

В.Б. Авер’янов стверджує, що правоприпиняючі юридичні факти (як 

правило, дії особи щодо здійснення юридичного права або виконання 

юридичного зобов’язання) зумовлюють припинення тих чи інших правових 

відносин [160, c. 180]. Погоджуючись із дослідником, зазначимо, що цілком 

виправданою є вказівка на найбільш типові підстави припинення 

правовідносин, наведена автором. Разом із тим необхідно зауважити, що 

вказані приклади правоприпиняючих юридичних фактів не слід розглядати у 

якості вичерпного переліку підстав припинення правовідносин. 

Виходячи із вказаного вище, відзначимо, що юридичні факти, які 

спричиняють припинення правовідносин, необхідно визначати як 

передбачені нормами права події, стани та дії (як правомірні, так і 

неправомірні), з настанням, вчиненням або відсутністю яких (як окремих 

фактів, так і їх сукупності) пов’язується припинення матеріально-правових 



218 

або процесуально-правових правовідносин за бажанням або поза волею 

суб’єктів таких правовідносин. 

Завершальний етап дослідження переліку, а також характерних 

особливостей юридичних фактів, що впливають на хід правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, стосуватиметься підстав припинення 

правовідносин у сфері кодифікації законодавства про працю.  

Виходячи з позиції, яку відстоює О.В. Муза, вкажемо, що важливим для 

вивчення питання про підстави припинення кодифікаційних правовідносин у 

сфері законодавства про працю є розгляд проблеми застосування 

адміністративно-правових норм, яка вимагає чіткого визначення на 

законодавчому рівні та наявності умов та обставин, що уможливлюють їх 

застосування, і, зрештою, знаходить свій вияв у правовому регулюванні 

перебігу стадій кодифікаційних відносин [252, с. 215]. В контексті наведеної 

позиції необхідно звернути увагу на те, що характерною особливістю 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства є те, що момент 

їх виникнення та припинення повністю визначається політичною волею, яку 

у визначений проміжок часу репрезентують органи державної влади, котрі 

виступають учасниками правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства. Тому поділ законодавчого (а відтак і кодифікаційного) 

процесу на цій стадії є важливим переважно для послідовної організації та 

оптимізації процесу прийняття правового акта, що систематизуватиме 

існуючі норми трудового законодавства. При цьому реальний перебіг 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства на практиці 

здатен продемонструвати протилежне співвідношення тривалості та 

складності стадій кодифікації законодавства, аніж ті, що зафіксовані у 

процедурних нормах. 

Як зазначають М.П. Стрельбицький та Л.М. Стрельбицька, аналізуючи 

особливості юридичних фактів у системі адміністративно-правових відносин, 

необхідно пам’ятати про випадки, коли настання юридичних наслідків (у 

тому числі й прийняття правового акта, що означатиме завершення 
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правовідносин) пов’язується не з одним юридичним фактом, а з декількома 

(т. зв. юридичний склад або сукупність) [257, c. 68]. Не становлять винятку і 

правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства. Незважаючи на 

те, що повноваженнями щодо прийняття найбільш необхідного на даному 

етапі правового акта, який регулює суспільні відносини, що опосередковують 

процес реалізації громадянами конституційного права на працю, наділений 

лише один орган державної влади – Верховна Рада України, навіть для 

набрання законної сили вказаним правовим актом, а отже, і припинення 

правовідносин з кодифікації трудового законодавства, необхідна ціла 

сукупність юридичних фактів. У зв’язку з цим питання юридичних 

(фактичних) складів у контексті правовідносин з кодифікації трудового 

законодавства дійсно є актуальним. 

С.Г. Стеценко, у свою чергу, звертає увагу на те, що видання 

нормативних актів управління (саме до таких актів слід відносити 

кодифіковані акти трудового законодавства), якими завершуються конкретні 

правотворчі правовідносини, є за своєю суттю однією з форм державного 

управління [258, c. 167]. Погодимося з наведеною позицією дослідника, 

водночас зазначивши, що прийняття кодифікованого акта трудового 

законодавства є бажаною, проте не єдиною підставою припинення 

правовідносин у сфері кодифікації законодавства про працю України. При 

цьому, незважаючи на те, що по завершенню правовідносин з кодифікації 

трудового законодавства систематизований правовий акт може бути не 

прийнятим, вказане не свідчитиме про нереалізованість функції державного 

управління, а лише даватиме підстави для відповідної оцінки ефективності 

конкретного механізму реалізації такої функції. 

Кожні розпочаті правовідносини з кодифікації трудового 

законодавства завершуються внаслідок правоприпиняючих юридичних 

фактів, що зумовлюють набрання чинності або навпаки неприйняття того чи 

іншого проекту кодифікованого акта трудового законодавства, конкретні 

приклади яких вважаємо за доцільне розглянути нижче. Беручи до уваги 
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характерні риси таких юридичних фактів, необхідно виділити наступні 

особливості підстав припинення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, як-от: 

1) тимчасовість (щодо окремих юридичних фактів); 

2) альтернативність; 

3) множинність. 

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. 

Одним із типових прикладів підстав припинення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства є право суб’єкта законодавчої 

ініціативи на відкликання поданого ним законопроекту [179, ст. 104], 

здійснене суб’єктами законодавчої ініціативи або Верховною Радою України 

в залежності від стадії проходження законопроекту в установленому законом 

порядку. Вказана підстава припинення кодифікаційних правовідносин є 

можливою лише на початкових стадіях проходження законопроекту, до 

моменту його прийняття за основу в першому читанні. 

Зазначене свідчить про те, що суб’єкт права законодавчої ініціативи 

наділяється повноваженням щодо відкликання ініційованого ним проекту 

кодифікованого акта трудового законодавства виключно до моменту 

висловлення Верховною Радою України своєї згоди на початок поглибленої 

роботи із запропонованим проектом нормативного акта. Із вказаною 

обставиною також пов’язується факт позбавлення суб’єкта законодавчої 

ініціативи після пропуску строку відкликання проекту нормативного акта 
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важливих, специфічних повноважень,  які характеризують його правовий 

статус.  

Таким чином, законодавством передбачені випадки, коли у разі 

невчасного здійснення юридично значимих дій суб’єктами кодифікаційних 

правовідносин такі дії будуть позбавлені можливості призводити до своїх 

звичних юридичних наслідків. Дана обставина є підставою наділення ряду 

юридичних фактів, що викликають припинення правовідносин, ознакою 

тимчасовості. 

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. 

Незважаючи на те, що позитивні результати голосування щодо окремого 

нормативного акта у Верховній Раді, як правило, сприймаються як такі, що 

завершують правотворчі (а у досліджуваному випадку – кодифікаційні) 

правовідносини, вказаний юридичний факт не є запорукою набрання 

чинності відповідним правовим актом, оскільки після передання прийнятого 

у Парламенті проекту кодифікованого акту на підпис Президентові України 

[179, ст. 130] існує вірогідність його повернення на повторний розгляд у 

Верховній Раді України у зв’язку з використанням Президентом свого права 

вето [179, ст. 132]. Отже, належним чином виражена неузгодженість волі 

суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах у сфері кодифікації трудового 

законодавства, здатна стати причиною припинення правовідносин з 

кодифікації законодавства про працю без прийняття правового акта, 

внесеного на розгляд суб’єктом законодавчої ініціативи. Проте навіть після 

підписання Президентом України прийнятого Верховною Радою тексту 

нового кодифікованого акта, він не зможе вважатися таким, що набрав 

чинність, до моменту його офіційного опублікування, на що теж необхідно 
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зважати, розглядаючи питання припинення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства. 

Вказане свідчить про те, що альтернативний характер юридичних 

фактів, які обумовлюють виникнення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, заснований на наявності цілого комплексу 

юридично значимих дій та заходів, що можуть бути вжиті суб’єктами, які 

наділені специфічними повноваженнями щодо затвердження остаточних 

текстів кодифікованих актів трудового законодавства. При цьому юридичні 

наслідки, що настають в результаті вчинення таких юридично значимих дій 

або вжиття юридично значимих заходів, у кожному випадку відрізняються в 

залежності від обраної суб’єктом владних повноважень поведінки у 

відповідній ситуації. 

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. Із 

норм законодавства вбачається, що вказані факти, як і у випадку з 

правоутворюючими юридичними фактами, можуть бути не рівноцінними, а 

навпаки, співвідноситися як основні юридичні факти та технічні, допоміжні 

дії. При цьому другорядність відповідної категорії юридичних фактів не 

позбавляє їх статусу обов’язкових для припинення правовідносин у сфері 

кодифікації законодавства. 

Яскравим прикладом множинності правоприпиняючих юридичних 

фактів є дії, що спричиняють припинення правовідносин щодо прийняття 

кодифікованого акта трудового законодавства під час всенародного 

референдуму. Всенародний референдум, як передбачена законодавством 

альтернатива класичному механізму прийняття нормативно-правових актів, 

завершується, згідно із законом, через 15 днів після дня офіційного 
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оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму [255, 

ст. 23] та офіційного опублікування акта, прийнятого на референдумі [255, 

ст. 97]. Вказані юридичні факти означають повне завершення правовідносин 

у зв’язку з неприйняттям правового акта, що обговорювався на референдумі, 

або його прийняттям та опублікуванням, оскільки воля народу України, 

висловлена на всеукраїнському референдумі, не потребує додаткового 

затвердження або схвалення жодним із органів державної влади України, 

навіть якщо прийняття або затвердження подібних правових актів зазвичай 

входить до їх компетенції. 

Тому необхідно наголосити, що множинність як ознака юридичних 

фактів, які спричиняють припинення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, заснована на правових механізмах, котрі 

передбачають вчинення уповноваженими суб’єктами одразу декількох дій, 

які в комплексі спричиняють реалізацію тієї чи іншої моделі припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. 

Таким чином, слід зауважити, що конкретний перелік підстав 

виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства слід формулювати, виходячи із положень 

нормативно-правових актів, які регулюють правотворчу діяльність 

уповноважених суб’єктів в цілому та порядок прийняття кодифікованих актів 

законодавства зокрема. Найбільшу увагу у даному контексті слід приділяти 

юридичним фактам, що супроводжують розвиток законодавчого процесу у 

Верховній Раді України, а також діям та подіям, які впливають на прийняття 

або неприйняття нормативно-правових актів під час всеукраїнського 

референдуму. Разом із тим за результатами аналізу особливостей юридичних 

фактів, що впливають на розвиток правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, необхідно зауважити, що деякі з них в залежності 

від тієї чи іншої стадії правотворчого процесу можуть призводити до різних 

юридичних наслідків. 
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Отже, в процесі дослідження було встановлено, що підстави 

виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства необхідно розглядати, виходячи із їх приналежності 

до передбачених нормами права подій, станів та дій (як правило, 

правомірних), 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. 

У зв’язку з тим, що сам по собі процес підготовки тексту проекту 

кодифікованого акта законодавства не урегульований на законодавчому 

рівні, момент початку правовідносин з кодифікації трудового законодавства 

віднесений до стадії законодавчої ініціативи, правом на здійснення якої 

наділене чітко визначене законодавством коло суб’єктів. При цьому 

необхідно взяти до уваги, що внесення проекту кодифікованого акта 

трудового законодавства може відбуватися як за власною ініціативою 

суб’єкта, так і в результаті виконання ним владних наказів керівного 

суб’єкта. Таким чином, у якості юридичного факту, що спричинятиме 

початок правовідносин з кодифікації законодавства, може виступити владне 

рішення суб’єкта владних повноважень, спрямоване на керованого ним 

суб’єкта.  

Після виникнення правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства уможливлюється існування багатьох сценаріїв подальшої 

динаміки названих правовідносин, оскільки кожен із суб’єктів, 

уповноважених попередньо розглянути проект нормативно-правового акта, 

наділений повноваженням щодо затвердження експертних висновків, зміст 

яких щоразу відрізняється в залежності від характеристик того чи іншого 

проекту нормативного акта, що підлягає експертизі. Юридичними фактами, 

що впливатимуть на перехід або відсутність переходу до наступної стадії 

розгляду законопроекту, можуть стати не лише рішення Верховної Ради, 

прийняті за наслідками голосування наприкінці розгляду проекту 
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кодифікованого акта у кожному читанні, але і проміжні вольові акти 

учасників кодифікаційних правовідносин (зокрема, щодо внесення поправок 

та пропозицій тощо). 

Можливими підставами припинення кодифікаційних правовідносин 

може стати відкликання законопроектів, здійснене суб’єктами законодавчої 

ініціативи або Верховною Радою України в залежності від стадії 

проходження законопроекту, неприйняття проекту нормативно-правового 

акта за результатами голосування у Верховній Раді України, неприйняття 

проекту нормативного акта при повторному розгляді внаслідок застосування 

Президентом права вето і, зрештою, набрання чинності прийнятим 

нормативно-правовим актом після його офіційного опублікування. 

Також, незважаючи на низьку імовірність застосування механізму 

всеукраїнського референдуму при прийнятті кодифікованого акта трудового 

законодавства, необхідно звернути увагу на можливість здійснення прямого 

акта народовладдя шляхом прийняття кодифікованого акта трудового 

законодавства на референдумі, ініційованому народом України шляхом 

зібрання трьох і більше мільйонів підписів громадян України, які мають 

право голосу, за умови задоволення критеріїв репрезентативності, 

передбачених законом, в результаті якого здійснюється опублікування указу 

Президента про проголошення всеукраїнського референдуму та оголошення 

Центральною виборчою комісією про початок такого референдуму, оскільки 

такий механізм реалізації правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства характеризується окремим набором підстав їх виникнення, 

зміни та припинення. 

 

3.3 Об’єкт та зміст правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства 

 

Розширення системи нормативно-правових актів, що регулюють галузь 

трудових відносин, та зміна рівня деталізації регулювання тих чи інших 
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аспектів правових відносин неминуче супроводжується накопиченням 

значної кількості нормативно-правових актів, які можуть бути прийняті як 

одним і тим самим, так і багатьма органами державної влади. При цьому слід 

зауважити, що збереження чинності нормативно-правовими актами або 

окремими нормами, що входять до їх складу, не у всіх випадках автоматично 

означає відповідність таких актів або норм рівню розвитку суспільних 

відносин, потребам учасників таких відносин. Враховуючи зазначене, цілком 

логічним наслідком вказаної особливості є поява неузгодженостей між 

змістом, а також формою, способом взаємного розміщення правових норм, 

виникненням прогалин або, навпаки, дублюванням положень законодавства. 

Очевидно, що всі названі недосконалості нормативно-правових актів, а також 

конкретних положень законодавства, що у них містяться, в цілому негативно 

впливають на стан реалізації трудових прав людини і громадянина. 

Вказані особливості розвитку вітчизняної правової системи в цілому, а 

також її окремих галузей зумовлюють підвищену актуальність дослідження 

особливостей правовідносин, метою яких є усунення негативних наслідків 

розширення системи вітчизняних актів трудового законодавства та 

приведення законодаства про працю у відповідність до сучасних потреб 

учасників трудових правовідносин, а також коригування змісту нормативних 

актів відповідно до загальноєвропейських тенденцій правотворчості [259]. 

Одним із ключових аспектів правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, дослідження якого є вкрай важливим з огляду на 

актуальність проблеми систематизації та вдосконалення вітчизняного 

законодавства про працю, є питання об’єкта вказаних правовідносин як 

основної цінності, на досягнення або здобуття якої спрямована діяльність 

учасників досліджуваних правовідносин, оскільки саме характеристики 

об’єкта правовідносин значною мірою обумовлюють усі інші істотні риси 

процесу кодифікації законодавства. 

Не менш важливим у даному контексті є дослідження характерних рис, 

притаманних змісту правовідносин у сфері кодифікації трудового 
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законодавства. Це пов’язано з тим, що результати процесу кодифікації 

трудового законодавства у багатьох своїх аспектах можуть бути залежними 

від комплексу прав та обов’язків, якими наділені суб’єкти кодифікаційної 

діяльності, а також від характерних особливостей, що супроводжують процес 

реалізації таких прав та виконання таких обов`язків.  

Л.П. Гаращенко у своєму науковому дослідженні обґрунтовує думку про 

те, що цілі та характер правовідносин у сфері кодифікації законодавства 

обумовлюють необхідність приведення норм трудового законодавства, щодо 

яких вступають у правовідносини суб’єкти кодифікаційної діяльності, у 

відповідність до сучасного рівня розвитку суспільних відносин [239, c. 120]. 

Отже, виходячи з наведеного визначення, у якості об’єкта правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства необхідно розглядати норми, що 

регулюють трудові правовідносини. Враховуючи те, що у науковій доктрині 

доволі часто наводиться тлумачення об’єкта правових відносин як взаємної 

поведінки учасників таких правовідносин, на яку і спрямована їх взаємодія, 

вважаємо за доцільне додатково підкреслити правильність обраного автором 

вектора визначення об’єкта правовідносин у сфері кодифікації законодавства, 

оскільки у досліджуваному типі суспільних відносин сама по собі поведінка 

їх учасників є засобом досягнення мети правовідносин, а не самоціллю. 

Думка, наведена автором, містить у собі вказівку і на бажану характеристику, 

якої повинен набувати об’єкт правовідносин у процесі їх розвитку – 

актуальність по відношенню до сучасного рівня розвитку суспільних 

відносин, а отже, і до потреб їх учасників. 

Правовідносини з інкорпорації законодавства, що спрямовані лише на 

механічне об’єднання нормативно-правових актів з метою їх зручнішого 

застосування, здатні впливати лише на форму нормативно-правових актів. 

Правовідносини з кодифікації законодавства, у свою чергу, будучи найбільш 

довершеною та складною для реалізації формою систематизації 

законодавства, хоч і втілюють свої результати у нормативно-правових актах, 

як і при інкорпорації, проте в основному спрямовуються на правові норми. 
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Разом із тим, вважаємо, що для вдосконалення запропонованого автором 

визначення необхідно узгодити застосовані ним терміни «юридичні норми», 

«приписи», «правові інститути» з метою конкретизації запропонованого 

вченим підходу. 

З іншого боку, у науковій літературі об’єкт правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства пропонується розглядати як 

уніфікований нормативний акт про працю – Трудовий кодекс України [260, c. 

262]. Вважаємо за доцільне погодитися з наведеною думкою дослідника в 

частині тлумачення кодифікованого акта трудового законодавства як 

основного об’єкта правовідносин з кодифікації законодавства про працю. 

Разом із тим, незважаючи на те, що названий науковцем правовий акт є 

найбільш необхідним та найбільш очікуваним кодифікованим актом 

трудового законодавства, надавати йому статус єдино можливого об’єкта 

правовідносин з кодифікації трудового законодавства, на нашу думку, не 

слід. Вказана позиція обґрунтовується тим, що динамічний розвиток 

трудових, а також інших соціально-економічних правовідносин може 

зумовити трансформацію та розширення одного або декількох інститутів 

трудового права, яка зробила б необхідним прийняття додаткового 

кодифікованого акта трудового законодавства, спрямованого на комплексне 

регулювання такого інституту або інститутів. 

Як зауважує І.В. Марченко, систематизаційна діяльність органів 

державної влади спрямовується на створення єдиного зведеного акта, що на 

основі загальних принципів вперше або по-новому буде регулювати трудові 

відносини [261, c. 348]. Як вбачається із даного визначення, автор також 

підтримує позицію щодо можливості існування лише одного кодифікованого 

акта трудового законодавства, на прийняття якого націлені правовідносини 

між уповноваженими суб’єктами державної влади. Коментуючи вказану 

позицію, вважаємо за доцільне зазначити, що в існуючих умовах прийняття 

кодифікованого правового акта, що вперше регулюватиме трудові відносини, 

в Україні неможливе, оскільки такий нормативно-правовий акт на даний 
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момент вже існує (незважаючи на те, що він був прийнятий за декілька 

десятиліть до здобуття незалежності Україною). Хоча цілком можливим є 

виникнення у найближчому майбутньому нових інститутів трудового права, 

які будуть вперше регулюватися новим кодифікованим актом трудового 

законодавства, що змінить собою чинний кодифікований акт. 

На думку О.О. Білоуса, правовідносини з кодифікації трудового 

законодавства спрямовані на прийняття об’ємного закону, який комплексно 

регулюватиме трудові правовідносини, звівши до мінімуму прогалини та 

неточності у їх правовому регулюванні [262, c. 169]. В цілому погоджуючись 

із загальним формулюванням об’єкта правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, обраним дослідником, вважаємо за доцільне 

додатково зупинитися на одному з його істотних аспектів. Даючи коротку 

характеристику предмету досліджуваних правовідносин, автор вказує на 

єдиний кодифікований акт трудового законодавства. У даному контексті 

вважаємо за необхідне підкреслити, що існування потреби у прийнятті 

єдиного кодифікованого акта трудового законодавства на сучасному етапі 

розвитку трудових правовідносин не повинне означати практичної 

неможливості прийняття декількох кодифікованих актів законодавства у 

майбутньому. Підставою для збільшення кількості кодифікованих правових 

актів, на нашу думку, може стати суттєвий розвиток того чи іншого 

правового інституту або виникнення принципово нової та об’ємної групи 

трудових правовідносин, яка потребуватиме детального та системного 

регулювання.  

 В.С. Венедіктов пропонує розглядати у якості об’єкта, на який 

спрямовані правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства, 

норми, що характеризують зміст окремих інститутів трудового права [260, c. 

262]. У даному контексті з метою максимального уточнення позиції автора 

вважаємо за необхідне підкреслити, що наявність норм окремих інститутів 

трудового права, які у розумінні науковця виступають в якості об’єкта 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, не означає 
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існування нагальної необхідності створення окремих кодифікованих актів, 

присвячених кожному з інститутів трудового права, а навпаки, свідчить про 

важливість комплексного регулювання ключових інститутів трудового права 

за допомогою єдиного нормативно-правового акта. При цьому повністю 

виключати ймовірність істотного розширення інститутів трудового права, яке 

зумовить потребу існування декількох кодифікованих актів трудового 

законодавства, не слід. 

На нашу думку, 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). 

Наявність сформульованого визначення поняття об’єкта правовідносин 

у сфері кодифікації трудового законодавства дозволяє перейти до детального 

вивченння особливостей змісту даних правовідносин, обумовлених 

положеннями чинного законодавства, що регулює діяльність суб’єктів 

правовідносин з кодифікації законодавства, а також ключовими рисами 

практики реалізації вказаних прав та виконання суб’єктивних обов’язків 

учасників таких правовідносин. Вказане дослідження варто розпочати із 

встановлення загального поняття змісту, а також змісту правових відносин. 

В Академічному тлумачному словнику української мови наводиться 

визначення змісту як розумної основи, мети, призначення певного явища 

[263]. Аналізуючи вказану дефініцію, можна прийти до висновку, що саме 

зміст явища визначає його призначення, виправдовує необхідність його 

існування, а, отже, свідчить про наявність мети, яка досягається завдяки 
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існуванню вказаного явища, тому саме зміст явища повинен братися за 

основу при виявленні його недоліків та пошуку способів їх усунення. 

Альтернативне визначення змісту як філософської категорії звучить як 

«суть, внутрішня особливість» [263]. Наведена дефініція підкреслює сутність 

змісту явища як категорії, що дозволяє відокремити одне явище від інших 

завдяки наявності у ньому особливих рис, які визначають його 

характеристики та забезпечують унікальність сутнісного наповнення явища, 

зміст якого досліджується у відповідному контексті. 

В Українській радянській енциклопедії пропонується визначати зміст як 

сукупність елементів і процесів, що утворюють предмет або явище [264]. 

Дане визначення дозволяє стверджувати про те, що при його формулюванні 

за основу бралися лише динамічні явища, оскільки наявність внутрішніх 

процесів, що протікають між складовими елементами того чи іншого явища, 

свідчить про можливість настання певних змін у ньому, викликаних 

результатами перебігу внутрішніх процесів. 

Отже, виходячи із зазначеного, можемо вказати, що зміст необхідно 

визначати як внутрішнє сутнісне наповнення (як окремі елементи, так і 

взаємозв’язки між ними) досліджуваного явища. 

М.М. Марченко вважає, що зміст правовідносин полягає у правах, 

обов’язках їх учасників та у реальних діях щодо їх використання та 

виконання [247, c.  245]. Погодимося з точкою зору автора з огляду на те, що 

реальний зміст правовідносин може бути реалізованим лише у випадку 

вчинення суб’єктами таких правовідносин конкретних практичних дій, 

спрямованих на взаємодію в межах передбачених законом суб’єктивних 

прав, юридичних обов’язків та юридичних фактів, оскільки існування 

правовідносин поза межами реальної активної або пасивної поведінки їх 

учасників є неможливим. 

О.Ф. Скакун вказує на те, що зміст правовідносин виражається через 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки як вид і міру можливої/ дозволеної/ 

належної поведінки суб’єктів права, встановлену юридичними нормами для 
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задоволення інтересів особи і забезпечувану державою [37, с. 388]. Вважаємо 

за доцільне уточнити позицію автора з огляду на те, що, як було встановлено 

раніше, зміст правових відносин не обмежується виключно взаємними 

правами та обов’язками, як наполягає дослідниця. Виключення реальної 

поведінки учасників правовідносин із числа елементів змісту таких 

правовідносин має своїм наслідком формулювання заздалегідь хибного 

висновку про те, що існування правовідносин є можливим лише в силу 

наявності правової бази, що фіксує взаємні права та обов’язки учасників 

зазначених правовідносин. На нашу думку, дане визначення, враховуючи 

вищеприведене, необхідно доповнити вказівкою на поведінку учасників 

правовідносин як на важливий елемент їх змісту. 

Як зазначають М.С. Кельман та О.Г. Мурашин, зміст правовідносин слід 

розглядати в його юридичному (можливість певної поведінки уповноваженого 

суб’єкта та необхідність відповідних дій або необхідність утримання від 

заборонених дій зобов’язаного суб’єкта), а також фактичному (реальна 

поведінка) аспекті [248, c. 272]. Підтримуючи позицію дослідників, вкажемо 

на те, що, незалежно від класифікації видів взаємного розміщення елементів 

змісту правових відносин, він повинен містити в якості обов’язкового 

елемента практичну поведінку суб’єктів відповідних правових відносин, в 

ході якої виникають/ здійснюються/ настають ті чи інші юридичні факти, які 

виступають у ролі рушійних сил розвитку правовідносин. При цьому 

раціональним є застосований авторами поділ елементів змісту правовідносин 

на юридичні та фактичні, оскільки юридичні елементи дійсно існують лише 

на рівні правового забезпечення взаємодії суб’єктів, а фактичні елементи 

змісту знаходять відображення у реальній поведінці. 

Таким чином, на нашу думку, зміст правових відносин необхідно 

визначати як комплекс суб’єктивних прав та юридичних обов’язків суб’єктів 

відповідних правовідносин, що поєднаний із їх реальною поведінкою, 

спрямованою на практичну реалізацію та виконання зазначених прав та 

обов’язків.  
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На переконання В.С. Венедіктова, суб’єкти кодифікаційної діяльності у 

сфері трудового права в ході взаємодії реалізують соціальну та економічну 

політику держави, яка закладена в основу підходу до організації процесу 

реалізації належних їм взаємних прав та обов’язків [265, c. 63]. Вважаємо за 

доцільне погодитися з думкою автора, оскільки саме політичний курс, що 

реалізується уповноваженими органами державної влади, які є суб’єктами 

кодифікаційної діяльності, визначає хід, обсяг, інтенсивність реалізації 

заходів, спрямованих на зміну або зміцнення соціального та економічного 

вектора розвитку держави. При цьому дозволений законодавством обсяг 

дискреційних повноважень (що реалізуються на власний розсуд) завжди 

реалізується з огляду на відповідну політику держави (у випадку трудових 

правовідносин – соціальну та економічну політику). 

О.Я. Копиленко стверджує, що такий традиційний, об’єктивно 

необхідний напрям державної діяльності країни як кодифікація (у тому числі 

і трудового законодавства) є однією з форм реалізації функцій державного 

управління [266, c. 136]. Повністю погоджуючись із позицією автора, 

наголосимо на тому, що наявність взаємних прав та обов’язків суб’єктів 

владних повноважень щодо створення кодифікованих актів трудового 

законодавства обумовлена необхідністю реалізації такого специфічного та 

складного напряму правотворчої функції держави як систематизація чинного 

законодавства шляхом його кодифікації. При цьому прийняття 

кодифікованого акта законодавства є чи не наймасштабнішим проявом 

державного управління для всієї галузі правовідносин, оскільки у зв’язку з 

широтою сфери правового регулювання та загальним обсягом нормативного 

матеріалу такий акт здатен охопити всіх суб’єктів відповідної галузі 

правовідносин. 

Крім зазначеного, в літературі пропонується розглядати кодифікаційні 

правовідносини як такі, в ході яких державні органи, реалізуючи особливий 

вид своєї діяльності через користування взаємними правами та виконання 

взаємних обов’язків, здійснюють заходи щодо забезпечення одностайного 
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правового регулювання трудових відносин шляхом закріплення 

найважливіших юридичних гарантій для працівника, окреслення сфер 

договірного регулювання умов праці [260, c. 262]. На нашу думку, зазначена 

позиція потребує деякого уточнення. У разі, якщо йдеться про основний 

кодифікований акт трудового законодавства, що фіксує ключові трудові 

гарантії працівників та створює базові умови для ефективної взаємодії 

учасників трудових правовідносин, цілком очевидним є той факт, що такий 

кодифікований акт трудового законодавства може бути ухвалений лише 

Верховною Радою України (крім випадків прийняття правового акта на 

всеукраїнському референдумі) у якості закону (кодексу). У цьому контексті 

потребує додаткового розкриття точка зору щодо одностайного правового 

регулювання трудових правовідносин органами державної влади з огляду на 

те, що уповноваженим на прийняття кодексу, який регулюватиме трудові 

правовідносини, є лише один орган державної влади. Наведена позиція 

автора щодо узгодженості волі суб’єктів владних повноважень 

обґрунтовується тим, що у законодавстві існує механізм узгодження 

прийнятого акта законодавства за волею Президента України (через 

користування або не користування правом вето), а також право законодавчої 

ініціативи, яке, у разі набрання відповідним кодифікованим актом юридичної 

сили, свідчитиме про узгодження позицій Президента України, Парламенту 

України, а також суб’єкта законодавчої ініціативи (ним може бути, 

наприклад, Кабінет Міністрів України). 

На думку А.І. Граціанова, змістом правовідносин із систематизації 

трудового законодавства є взаємні права та обов’язки учасників таких 

правовідносин, в ході реалізації яких відбувається систематична обробка 

нормативного матеріалу та його закріплення у ході законодавчого процесу 

[267, с. 93]. У даному контексті вважаємо за необхідне підтримати позицію 

автора, оскільки взаємні права та обов’язки суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства у частині їх правотворчих повноважень дійсно сформульовані 

таким чином, щоб забезпечити можливість здійснення комплексної обробки 
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нормативного матеріалу (із можливістю долучення до вказаного процесу 

науковців, представників громадськості, інших зацікавлених осіб) та 

закріплення позитивних надбань такого процесу за результатами 

проходження передбаченої законодавством процедури прийняття тих чи 

інших правових актів органами державної влади у межах їх повноважень. 

Необхідно підкреслити, що в даному контексті обробка нормативного 

матеріалу може включати в себе аналіз чинних вітчизняних актів трудового 

законодавства, міжнародно-правових актів, а також вивчення іноземного 

(передусім – європейського) досвіду правового регулювання відповідних 

аспектів трудових правовідносин. 

О.М. Ярошенко відстоює думку про те, що закріплений у законодавстві 

зміст правовідносин з кодифікації трудового законодавства спрямований на 

реалізацію його основної функції – включення в правову систему нового, 

зведеного закону, що об’єднує всі норми або основний масив норм, які 

належать до тієї чи іншої сфери правового регулювання:  галузі, підгалузі, 

інституту, або до комплексів, що інтегрують норми різних галузей [268, c. 

38]. Незважаючи на широту змісту наведеного визначення, вважаємо за 

доцільне зазначити, що даний підхід є виправданим у світлі особливостей 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. Дійсно, 

основним чинником, що визначає зміст досліджуваних правовідносин, є 

мета, для реалізації якої правові основи таких відносин були закріплені у 

нормах чинного законодавства. Саме загальна мета – заміщення певної 

частини правового простору якісними, внутрішньо узгодженими, 

систематизованими нормами, заснованими на наявному досвіді правового 

регулювання та розумінні перспектив розвитку правовідносин – і визначає 

взаємні права та обов’язки суб’єктів правовідносин з кодифікації трудового 

законодавства, які становлять зміст досліджуваних правовідносин. У даному 

контексті потребує уточнення лише один елемент наведеної тези автора – 

визначення сфери дії норм, що підлягають включенню до кодифікованого 

акта трудового законодавства. На нашу думку, незважаючи на теоретичну 
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можливість прийняття декількох кодифікованих актів трудового 

законодавства, які стосувалися б окремих інститутів трудового права, на 

даний момент такий підхід є передчасним у зв’язку з високою необхідністю 

створення єдиного кодифікованого акта трудового законодавства, що 

охоплюватиме максимальну кількість інститутів трудового права. 

Як зазначає О.Є. Блажівська, діяльність компетентних органів державної 

влади, як правило, парламенту, шляхом цілеспрямованого впливу на 

неупорядковану або недостатньо упорядковану та взаємодіючу сукупність 

нормативно-правових актів і правових норм, які діють у певній сфері 

суспільних відносин, з метою підготовки та прийняття єдиного, стійкого, 

логічно цілісного та системного нормативно-правового акта (основ 

законодавства, кодексу, статуту, положення, зводу законів тощо), який у 

результаті заміщує суттєву частину нормативно-правової регламентації у 

межах певної галузі права та реалізує галузеутворюючу функцію, визначає 

змістовне наповнення правовідносин з кодифікації законодавства (у тому 

числі – трудового) [269, c. 6]. На нашу думку, незважаючи на раціональність 

позиції, обґрунтованої науковцем, деякі з її аспектів потребують певного 

уточнення. По-перше, орган законодавчої влади, який дійсно виступає у 

якості ключового суб’єкта впливу на невпорядковану або недостатньо 

впорядковану сукупність нормативно правових актів, а також правових норм, 

що входять до його структури, є не єдиним суб’єктом, який здатен 

реалізувати вказану функцію. Так, наприклад, як зазначалося раніше, 

аналогічну функцію може бути виконано шляхом прийняття кодифікованого 

правового акта на всеукраїнському референдумі. Разом із тим, наявність 

альтернативних методів не є запорукою їх ефективності та практичної 

реалізованості. У даному контексті необхідно відзначити, що Верховна Рада 

України є більш пристосованим органом до прийняття широкомасштабних 

рішень ніж народ України, а також менш витратним та більш гнучким. По-

друге, на особливу увагу заслуговує підкреслений дослідницею 

галузеутворюючий характер кодифікованого правового акта трудового 
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законодавства. Вказаний факт обґрунтовується тим, що кодифікований 

нормативно-правовий акт, який врегульовуватиме правовідносини, що 

виникають у ході реалізації громадянами конституційного права на працю, 

повинен містити у собі ключові норми усіх базових інститутів галузі 

трудового права, а, відтак, і закладати основи їх взаємодії з метою 

забезпечення комплексного регулювання трудових правовідносин на 

території України. 

На нашу думку, 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. Він, 

загалом, має наступні особливості: 

1) вираження змісту через правовий статус суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства; 

2) орієнтованість змісту на забезпечення трудових прав і свобод 

людини; 

3) наділення повноваженнями структурних одиниць суб’єктів 

кодифікації; 

4) реалізація змісту правовідносин незалежно від їх кінцевого 

результату; 

5) динамічність змісту правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства. 

Вважаємо за доцільне більш детально розглянути кожну із наведених 

вище істотних характеристик змісту правовідносин у сфері кодифікації 

вітчизняного законодавства, що регулює правовідносини у сфері реалізації 

громадянами конституційного права на працю. 

Вираження змісту через правовий статус суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства. 
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Традиційно у науковій юридичній літературі під поняттям змісту тих чи 

інших правових відносин пропонується розглядати комплекс взаємних 

юридичних прав та суб’єктивних обов’язків учасників відповідних 

правовідносин. Специфічною рисою правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства є те, що, незважаючи на високий рівень 

урегульованості процесів, які стосуються процедури прийняття правових 

актів, а, відтак, і значної кількості прав та обов’язків суб’єктів у цій сфері, 

характеристики змістовного наповнення таких правових актів визначаються 

потребами учасників трудових правовідносин на відповідній стадії їх 

розвитку.  

Так, на переконання Н.М. Хуторян, у процесі кодифікації трудового 

законодавства необхідно застосовувати принцип соціального діалогу, який 

передбачає відхід від жорсткого централізованого регулювання трудових 

відносин із одночасним розширенням сфери договірного регулювання на 

основі діалогу між органами державної виконавчої влади, асоціаціями 

роботодавців, профспілками або іншими представниками працівників тощо 

[270, c. 275]. Погоджуючись із позицією автора, відзначимо, що саме така 

об’єктивно існуюча нагальна потреба учасників трудових правовідносин і 

повинна впливати на особливості реалізації суб’єктами кодифікаційних 

правовідносин їх прав та обов’язків, а, отже, певною мірою визначати зміст 

вказаних суспільних відносин. Рівною мірою вказана думка стосується і 

інших потреб учасників правовідносин, що опосередковують процес 

реалізації громадянами їх трудових прав. 

Як зазначає О.Я. Рогач, всі методи систематизації законодавства є 

взаємозалежними, взаємопов’язаними, мають свою функціональну цінність і 

при цьому жоден з перелічених методів у чистому вигляді не існує, тому у 

процесі здійснення кодифікації необхідне діалектичне поєднання усіх 

методів [271, c. 104]. Отже, додатковою характерною рисою змісту 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства є його схожість 

із змістом інших правовідносин офіційного, правотворчого характеру, що 
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спрямовані на систематизацію законодавства. Вказана особливість також 

обумовлена названою вище 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. 

Орієнтованість змісту на забезпечення трудових прав і свобод 

людини. Особливості правового статусу суб’єктів правових відносин, 

наділених повноваженнями щодо прийняття, зміни та скасування 

кодифікованих актів трудового законодавства, багато у чому обумовлюються 

тим, що вказані суб’єкти за своєю суттю є вторинними, похідними, адже 

вони не виникають самі по собі, а створюються, обираються чи 

призначаються з метою вирішення суспільно важливих проблем та 

виконання суспільно важливих функцій. Саме ці суспільно важливі функції і 

визначають характер та обсяг повноважень, якими наділяються учасники 

правовідносин із кодифікації трудового законодавства з метою врегулювання 

проблемних або інших важливих аспектів правових відносин лише між 

підвладними їм суб’єктами, а також між підвладними суб’єктами та самими 

органами державної влади.  

Так, на переконання В.С. Венедіктова, державне регулювання зайнятості 

як у приватному, так і в державному секторах є елементом взаємовідносин 

державних органів влади з носіями і виразниками соціально-трудових 

інтересів, а отже, дієвим заходом практичного вирішення багатьох соціально-

економічних проблем [265, c. 64]. Вважаємо за доцільне підтримати думку 

автора, зазначивши, що створення якісної правової бази у тій чи іншій галузі 

правовідносин є першим кроком до вирішення проблем, що виникають між 

усіма учасниками трудових правовідносин, при цьому основою такої 

правової бази є, як правило, кодифікований нормативно-правовий акт.  
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У сучасних наукових дослідженнях також вказується на те, що 

структурна побудова кодифікованого правового акта трудового 

законодавства повинна бути оптимальною з точки зору надання можливості 

для повної реалізації трудових прав і свобод людини, розвитку договірного 

регулювання трудових відносин, регулювання особливостей, пов’язаних із 

специфікою праці підприємств чи конкретного працівника [260, c. 263]. 

Повністю підтримуючи думку автора, підкреслимо, що створення 

досконалих з точки зору юридичної техніки, внутрішньоузгоджених та 

логічно структурованих правових актів дійсно є кінцевою метою кожного 

етапу правовідносин з кодифікації трудового законодавства. З іншого боку, 

як раніше зазначалося, розглядаючи кодифікаційні процеси більш глобально, 

можна з’ясувати, що саме по собі створення нового нормативно-правового 

акта (поза межами відносин з кодифікації) не може бути самоціллю у 

правовій, соціальній, демократичній державі, яка розглядає права людини як 

найвищу соціальну цінність. Наявність одного або навіть декількох 

кодифікованих актів у сфері трудового законодавства не є і не може бути 

запорукою належного стану дотримання прав людини і громадянина у 

процесі реалізації ним права на працю. Разом із тим, такі кодифіковані акти 

виступають необхідною правовою базою, яка здатна значно спростити 

процес досягнення бажаного рівня додержання трудових прав громадян в 

Україні. 

Наділення повноваженнями структурних одиниць суб’єктів 

кодифікації.  

Незважаючи на те, що в науковій літературі у якості основних 

учасників, в ході діяльності яких реалізується зміст правовідносин з 

кодифікації трудового законодавства, як правило, згадуються саме конкретні 

органи державної влади (передусім – орган законодавчої влади), недостатньої 

уваги в контексті даного питання приділяється структурним одиницям таких 

суб’єктів правотворчої, кодифікаційної діяльності.  
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Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що певним утворенням, які 

існують невіддільно від органів державної влади, в рамках яких вони 

створені, часто надаються цілком конкретні повноваження, що дозволяє 

виокремлювати їх в ході аналізу особливостей реалізації змісту 

правовідносин з кодифікації трудового законодавства. 

Згідно з положеннями Регламенту Верховної Ради після реєстрації 

проектів нормативно-правових актів вони направляються до відповідного 

спеціалізованого комітету, а також комітетів, до предмету відання яких 

належать питання бюджету, боротьби з корупцією, євроінтеграції з метою 

підготовки експертних висновків у межах їх компетенції [179, ст. 93]. За 

результатами проведення експертизи проекту нормативно-правового акта він 

може бути повернутий суб’єкту права законодавчої ініціативи (з можливістю 

повторного внесення проекту на розгляд Парламенту після усунення його 

недоліків) або включений до порядку денного сесії Верховної Ради України 

[179, ст. 94]. Таким чином, як уже зазначалося раніше, на даній стадії 

розвитку правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

уможливлюється існування декількох сценаріїв подальшої динаміки названих 

правовідносин, оскільки кожен із комітетів, уповноважених розглянути 

проект нормативно-правового акта, наділений повноваженням щодо 

затвердження експертних висновків, зміст яких щоразу відрізняється в 

залежності від характеристик того чи іншого проекту нормативного акта, що 

підлягає експертизі. Несхвалення проекту нормативного акта навіть одним із 

названих комітетів здатне вплинути на хід правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства, оскільки спричинить появу обов’язку суб’єкта 

законодавчої ініціативи врахувати зауваження комітету для забезпечення 

подальшого просування процесу схвалення проекту нормативно-правового 

акта.  

Як вбачається із зазначеного, воля представників окремих структурних 

одиниць органу законодавчої влади, виражена в порядку та в межах, 

передбачених законодавством, здатна втілювати у собі зміст правовідносин з 
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кодифікації законодавства відособлено від загальної волі представників 

органу державної влади, в межах якої створюється така структурна одиниця. 

Г.О. Спіцина наголошує на тому, що систематизація законодавства є 

необхідною умовою ефективної правотворчої діяльності, вона сприяє 

усуненню прогалин, протиріч у чинному законодавстві [236, c. 195]. 

Погодимося з точкою зору автора, вказавши на те, що багатоступеневе 

внутрішнє узгодження проекту кодифікованого правового акта трудового 

законодавства, що реалізується шляхом експертизи його тексту та можливих 

правових наслідків спеціалізованими структурними одиницями суб’єкта 

правотворчої діяльності, уповноваженого на прийняття такого правового 

акта, також сприяє підвищенню рівня ефективності правотворчої діяльності 

такого суб’єкта. 

Реалізація змісту правовідносин незалежно від їх кінцевого 

результату. 

У процесі аналізу особливостей правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодаства доволі рідко увага приділяється ймовірності 

неприйняття кодифікованого акта трудового законодавства як одного із 

можливих варіантів завершення досліджуваних правовідносин. Як зазначає  

Б.В. Малишев, кодифікація є правотворчою діяльністю представницького 

органу держави, спрямованою на видання спеціальних системоутворюючих 

кодифікаційних законів (кодексів або системних законів) [234, c. 24]. Дійсно, 

спрямованість правовідносин з систематизації трудового законодавства на 

прийняття кодифікованого акта, що є необхідним для задоволення потреб 

учасників трудових правовідносин на тому чи іншому етапі їх розвитку, є 

одним із основних факторів, що визначають зміст досліджуваних 

правовідносин з кодифікації.  

Разом із тим, з огляду на відсутність обов’язку органу законодавчої 

влади приймати кодифіковані правові акти за результатами розгляду будь-

яких проектів таких актів, що були попередньо схвалені комітетами 

Парламенту, існує вірогідність завершення конкретних правовідносин з 
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кодифікації трудового законодавства, що виникли у зв’язку з окремим 

проектом кодифікованого акта, відхиленням такого проекту.  

О.М. Ярошенко вказує на те, що, незважаючи на відсутність у чинному 

законодавстві статусу кодексу як самостійної форми закону, в доктрині права 

склалося традиційне розуміння кодексу як закону зведеного характеру, що 

забезпечує однакове регулювання і містить у систематизованому вигляді весь 

або головний масив норм, які регулюють певну сферу суспільних відносин 

[268, c. 37]. Названі автором ключові особливості кодифікованого акта 

трудового законодавства обумовлюють наявність практичних специфічних 

рис процесу роботи над створенням тексту, обговоренням та прийняттям 

таких актів законодавства. Особливу складність та підвищену суспільну 

важливість правовідносин із прийняття кодифікованого акта трудового 

законодавства можна вважати причинами існування ряду закономірностей, 

що супроводжують правотворчу діяльність органів державної влади.  

Однією з таких закономірностей є попереднє повне або часткове 

обговорення (або навіть узгодження) необхідності прийняття тих чи інших 

актів законодавства до моменту фактичного початку правовідносин із 

кодифікації законодавства, що частково знижує вірогідність завершення 

правовідносин із кодифікації трудового законодавства шляхом відхилення 

проекту нормативно-правового акта. Проте навіть у такому випадку 

необхідно брати до уваги той факт, що 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. 

Динамічність змісту правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства. 

Незважаючи на існування відносно сталого набору прав і обов’язків 

учасників правовідносин з кодифікації трудового законодавства, який 

становить зміст вказаних правовідносин, неможливо не констатувати 
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наявність певної динаміки в характері та обсязі повноважень, якими наділені 

суб’єкти, уповноважені брати участь у правовідносинах з кодифікації 

трудового законодавства. Особливо помітною така динаміка стає при 

порівнянні змісту правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, що існував на момент прийняття чинного кодифікованого 

акта трудового законодавства, із змістом кодифікаційних правовідносин на 

момент виникнення необхідності у початку правовідносин із створення та 

затвердження наступного кодифікованого акта.  

Прийняття кодифікованих актів законодавства повинне відбуватися не 

частіше за випадки виникнення реальної потреби у такому прийнятті, 

викликаної об’єктивними змінами у системі трудових правовідносин, 

здійсненням ґрунтовних та якісних досліджень, спрямованих на розробку 

нових, більш сучасних, раціональних та виправданих практикою механізмів 

регулювання взаємодії учасників трудових відносин.  

Крім того, як вважає І.В. Марченко, необхідність систематизації 

законодавства визначається, в тому числі, і залежностями, зв’язками, 

взаємовпливами, що виникають всередині галузі законодавства, на 

регулювання якої спрямований кодифікований акт [261, c. 348]. Згадані 

автором взаємозв’язки та взаємозалежності також до певної міри 

зумовлюють як розвиток правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства в цілому, так і змісту таких відносин зокрема, на відміну від 

теоретичних уявлень щодо оптимальної періодичності оновлення 

законодавства, не заснованих на об’єктивних характеристиках 

правовідносин, на регулювання якого воно спрямоване. Зазначене, на наше 

переконання, також опосередковано свідчить про динамічність змісту 

правовідносин, що виникають у ході створення та затвердження 

кодифікованого акта трудового законодавства. 

Таким чином, базуючись на вищезазначеному, можна зробити висновок, 

що особливості змісту правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, тобто сукупності взаємних прав та обов’язків суб’єктів 
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правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, слід розглядати 

в контексті таких його істотних особливостей як формування змісту 

правовідносин з огляду на першочерговість потреби забезпечення реалізації 

трудових прав і свобод людини та громадянина, наділення взаємними 

правами і обов’язками як суб’єктів правовідносин, так і їх структурних 

одиниць, реалізація змісту правовідносин незалежно від їх кінцевого 

результату, а також динамічність змісту правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства. При цьому необхідно зауважити, що названі 

особливості характерні як для юридичного, так і для фактичного змісту 

правовідносин, а, отже, кожна із названих особливостей здатна реально 

впливати на правовідносини у сфері кодифікації законодавства, що регулює 

порядок реалізації громадянами конституційного права на працю. 

Отже, під час дослідження було встановлено, що об’єкт правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства необхідно розглядати одразу у 

двох аспектах. У якості першого з них виступає створений, узгоджений між 

усіма уповноваженими суб’єктами, а також прийнятий у встановленому 

законом порядку кодифікований акт законодавства, який відповідає ряду 

таких характеристик: він охоплює собою ключові інститути галузі трудового 

права, є систематизованим, логічно структурованим, внутрішньо узгодженим 

актом, складеним з дотриманням всіх сучасних вимог юридичної техніки, 

враховує вітчизняний та загальноєвропейський досвід практики правового 

регулювання трудових правовідносин, відповідає взятим на себе Україною 

міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері захисту трудових прав людини 

тощо. Другий аспект змісту правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства полягає у конкретній поведінці уповноважених суб’єктів 

правовідносин з кодифікації трудового законодавства, спрямованій на 

прийняття вказаного кодифікованого акта. 

Зміст правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, у 

свою чергу, знаходить своє відображення в сукупності взаємних прав та 

обов’язків суб’єктів правовідносин у сфері кодифікації трудового 



246 

законодавства, а також характеризується його формуванням з огляду на 

першочерговість потреби забезпечення реалізації трудових прав і свобод 

людини та громадянина, наділення взаємними правами і обов’язками як 

суб’єктів правовідносин, так і їх структурних одиниць, реалізацією змісту 

правовідносин незалежно від їх кінцевого результату та динамічністю змісту 

досліджуваних правовідносин. Слід також зауважити, що названі 

характеристики змісту врегульованих нормами права суспільних відносин з 

кодифікації трудового законодавства зумовлені потребою у вирішенні 

суспільно важливих проблем та виконанні суспільно важливих функцій, 

пов’язаних із необхідністю підвищення рівня забезпечення реалізації 

трудових прав і свобод людини і громадянина. Саме ці суспільно важливі 

функції і визначають характер та обсяг повноважень, якими наділяються 

учасники правовідносин із кодифікації трудового законодавства з метою 

врегулювання проблемних або інших важливих аспектів правових відносин 

не лише між підвладними їм суб’єктами, а й між підвладними суб’єктами та 

самими органами державної влади, що в кінцевому результаті визначає зміст 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. 

 

3.4 Класифікація правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства 

 

Високий ступінь невідповідності чинного кодифікованого акта 

трудового законодавства нагальним потребам учасників трудових 

правовідносин та вимогам суспільства, що обрало ринкову модель розвитку, 

щороку загострює проблему необхідності прийняття нового кодифікованого 

акта. Основними цінностями нового кодифікованого акта трудового 

законодавства, який би замінив собою чинний Кодекс законів про працю, 

повинен стати ряд ознак: внутрішня узгодженість, логічна структурованість, 

врахування національного досвіду правового регулювання трудових 

правовідносин, відповідність вимогам взятих на себе Україною міжнародно-
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правових зобов’язань, здатність гарантувати максимально досяжний рівень 

захисту трудових прав і свобод громадян, досконалість з точки зору 

юридичної техніки. Усі вказані чинники зумовлюють зростання актуальності 

вивчення особливостей правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства. 

Надзвичайно важливим, з цієї точки зору, є здійснення максимально 

розгорнутої та комплексної класифікації правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства [272]. Саме виділення та аналіз максимальної 

кількості видів досліджуваних правовідносин дозволить встановити всі 

взаємозв’язки та особливості, що характеризують процес розробки та 

прийняття кодифікованих актів трудового законодавства.  

Крім того, важливість здійснення класифікації правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства полягає у можливості доповнення за 

рахунок її результатів переліку найбільш важливих ознак таких 

правовідносин, оскільки саме такі ознаки в ході класифікації 

використовуються в якості критеріїв розмежування підвидів правовідносин, 

що виникають в ході кодифікації трудового законодавства. Слід зауважити, 

що в процесі здійснення класифікації таких правовідносин вкрай доцільним є 

приділення додаткової уваги таким категоріям як об’єкт, суб’єкт, цілі, 

характер правовідносин тощо, оскільки саме вони, як правило, в силу своєї 

багатоаспектності стають основними критеріями виділення різноманітних 

видів правовідносин. При цьому такі поняття, як об’єкт та суб’єкт 

правовідносин, можуть стати підставами для виокремлення водночас 

декількох критеріїв класифікації правовідносин, кожен із яких заслуговує на 

окреме вивчення. 

Додатковою причиною високої актуальності дослідження питань 

класифікації правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства є 

можливість використання результатів такої класифікації в ході 

вдосконалення правового регулювання окремих груп кодифікаційних 

правовідносин, оскільки найбільш ефективними є саме ті зміни, які 
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враховують характерні особливості не лише комплексу правовідносин в 

цілому, але і характеристики окремих груп відповідних правовідносин. 

Аналіз можливих підстав класифікації правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства доцільно розпочати із вивчення 

основних критеріїв поділу даних правовідносин на види, запропонованих у 

науковій доктрині. 

Як зазначає Є.А. Гетьман, однією з найпоширеніших підстав 

класифікації кодифікаційних правовідносин є об’єкт кодифікації, який 

дозволяє поділяти кодифікацію законодавства на загальну, галузеву, 

спеціальну та міжгалузеву [209, c. 12]. Дана класифікація є актуальною також 

і в контексті правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, 

проте її значимість буде більш очевидною після розкриття змісту 

відмінностей запропонованих автором груп правовідносин з кодифікації 

законодавства. Так, під загальною кодифікацією мається на увазі історичний 

тип правовідносин, спрямований на врегулювання одразу декількох 

ключових галузей законодавства шляхом прийняття загального кодексу. 

Галузеві правовідносини з кодифікації, у свою чергу, стосуються лише однієї 

галузі права (зокрема, трудового або цивільного). Спеціальні кодифікаційні 

правовідносини мають своїм об’єктом правові норми одного або декількох 

інститутів відповідної галузі права, а міжгалузеві кодифікаційні 

правовідносини – конкретну комплексну сферу суспільних відносин 

(наприклад, транспорт, освіта тощо). Як вбачається із наведеної класифікації, 

не всі із вказаних у ній груп правовідносин із кодифікації законодавства є 

актуальними на даний момент саме в контексті трудового законодавства (що 

передусім стосується загальної кодифікації шляхом прийняття узагальненого 

кодифікованого акта), проте цінність такої класифікації полягає у 

формулюванні комплексного погляду на перспективи правового регулювання 

правовідносин у сфері кодифікації всього або частини трудового 

законодавства. Це пов’язано з тим, що на противагу прийняттю галузевого 

кодифікованого акта трудового законодавства, яке є найбільш вірогідним та 
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очікуваним з точки зору практичної реалізації, в майбутньому цілком 

можливим є розвиток правовідносин у сфері спеціальної та міжгалузевої 

кодифікації, які охоплюватимуть собою частину норм трудового права. 

На переконання О.Є. Блажівської та А.М. Чашина, підставою для 

класифікації правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

також слід вважати об’єкт таких правовідносин [269, c. 7]. Разом із тим, 

об’єкти як підставу для класифікації правовідносин дослідники розглядають 

дещо інакше: до них дослідники відносять основи законодавства, кодекси, 

статути та положення, а також зводи законів [269, c. 8]. Погоджуючись із 

актуальністю запропонованої класифікації, вважаємо за доцільне більш 

детально розкрити поняття об’єктів, які виступають у якості підстави для 

здійснення класифікації правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства. Перша група правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, на думку авторів, зосереджується навколо основ 

законодавства – нормативно-правових актів, якими можуть фіксуватися 

найбільш важливі, проте узагальнені норми, що стосуються трудових 

правовідносин. Правовідносини щодо створення та прийняття кодексів, у 

свою чергу, стосуються найбільш поширеного виду кодифікаційних 

правових актів, що опосередковують собою конкретну широку групу 

суспільно важливих відносин. Додатковою категорією правовідносин у сфері 

кодифікації законодавства є правовідносини щодо прийняття статутів та 

положень як кодифікованих актів спеціальної дії, затвердження яких 

можливе не лише на законодавчому, але і на підзаконному рівні, а також 

зводів законів, що об’єднує та перероблює існуючі норми трудового 

законодавства. Отже, як вбачається із наведеної класифікації, поруч із 

найбільш часто виникаючою групою правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства існують інші групи кодифікаційних правовідносин, 

зокрема, правовідносини, що опосередковують прийняття основ 

законодавства, зводів законів, статутів, положень. Недоліком запропонованої 

автором класифікації, на нашу думку, є недостатньо чітке розрізнення 
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кодексів та зводів законів як об’єктів класифікації правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства. 

Додатковою підставою для класифікації правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства (як і будь-яких інших правотворчих 

правовідносин) може бути характер актів, що приймаються в ході 

кодифікації трудового законодавства, а саме актів про встановлення, зміну та 

скасування соціально-трудових норм [273, c. 72]. Вказана класифікація може 

бути застосована виключно з метою диференціації процесів, що протікають в 

ході кожних конкретних правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства, оскільки кодифіковані акти, які приймаються в результаті 

успішно завершених правовідносин із кодифікації законодавства, як правило, 

характеризуються наявністю правовстановлюючих, правозмінюючих, а 

також правоскасовуючих норм. Як вбачається із наявного досвіду 

правотворчих правовідносин в Україні, новий кодифікований акт трудового 

законодавства не буде винятком. Отже, виходячи із вищезазначеного, 

констатуємо, що у зв’язку із комплексним характером змісту кодифікованих 

актів трудового законодавства наведена класифікація може бути ефективною 

виключно з метою диференціації окремих груп норм, а не кодифікаційних 

правовідносин в цілому. Разом із тим, у зв’язку із наявністю особливих 

характеристик у кожної з наведених груп правових норм (а також правових 

актів, у яких вони містяться), доцільно розглядати наведену класифікацію 

поряд із іншими категоріями видів правотворчих суспільних відносин. 

Крім того, як зазначається в науковій літературі, правовідносини з 

кодифікації законодавства (у тому числі й трудового) доцільно розглядати з 

точки зору поділу кодифікованих актів на акти первинного правового 

регулювання, а також на акти вторинного регулювання, які приймаються у 

разі, коли регульовані правовідносини вже були опосередковані 

відповідними нормативними актами [209, c. 12]. З огляду на поточний етап 

розвитку правовідносин із регулювання процесу реалізації громадянами 

конституційного права на працю, наведена класифікація не є цілком 



251 

актуальною, оскільки акт первинного правового регулювання, який 

опосередковує основні інститути трудового права, на даний момент в 

законодавстві України вже існує. З іншого боку, правовідносини у сфері 

кодифікації трудового законодавства доцільно розглядати в контексті даного 

критерію не з точки зору цілих кодифікованих нормативно-правових актів, а 

з точки зору окремих груп норм, що у них містяться. Таким чином, можна 

буде виділити правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства, 

які охоплюють собою лише існуючі у відповідний момент інститути 

трудового права (трудовий договір, робочий час, час відпочинку тощо), а 

також правовідносини з кодифікації, результати яких вміщають у себе не 

лише норми, що стосуються вже врегульованих галузей суспільних відносин, 

але і норми, що вперше регулюють ті чи інші суспільні відносини (або їх 

окремий аспект). Саме з такої точки зору вказана класифікація буде найбільш 

придатною до застосування в сучасних умовах розвитку правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства.  

Л.П. Гаращенко вказує на те, що за цілями правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства може бути виділено три категорії 

правовідносин з кодифікації за їх спрямованістю: юридично-технічні, 

соціальні та політичні [239, c. 121]. При цьому мета юридично-технічного 

напрямку полягає в раціоналізації та уніфікації трудового законодавства 

України, визначенні чіткої структури кодифікованого акта, чіткості та 

однозначності формулювань, соціального – у збереженні і подальшому 

розвитку правових норм, спрямованих на узгодження прав та інтересів всіх 

учасників трудових відносин, політичного – у модернізації трудового 

законодавства на основі світового та міжнародного досвіду, урахуванні 

особливостей та здобутків національного трудового права [239, c. 122]. 

Незважаючи на значимість кожного із вказаних напрямків розвитку 

правовідносин із кодифікації трудового законодавства, найбільшу цінність 

вони становлять саме у своїй сукупності. Як уже зазначалося раніше 

стосовно наведеної класифікації, саме соціальна мета правовідносин 
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кодифікації виходить за межі цих відносин, тоді як юридико-технічні та 

політичні цілі як підстава для класифікації кодифікаційних правовідносин 

залишаються в їх площині і визначають хід їх розвитку. Не заперечуючи 

важливість кожного із запропонованих автором аспектів цільової 

спрямованості правовідносин кодифікації, ще раз підкреслимо, що саме 

група соціальних цілей повинна бути пріоритетною, оскільки при більш 

детальному аналізі наведених груп можна з’ясувати, що вони можуть стати 

об’єктом подальшої, більш глибокої класифікації, де соціальні цілі 

залишатимуться ключовими, а політичні та юридико-технічні – 

допоміжними, тобто такими, що лише сприяють досягненню соціальних 

цілей. У будь-якому випадку на даний момент всі зазначені напрямки, що 

визначають зміст та кінцеві характеристики об’єкта правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, здатні спричиняти окремі наслідки та 

обумовлювати окремі характеристики кодифікованого правового акта, на 

прийняття якого націлені кодифікаційні правовідносини. Таким чином, увесь 

процес створення та закріплення кодифікованого правового акта трудового 

законодавства доцільно розглядати в контексті втілення кожного із описаних 

автором напрямків розвитку кодифікаційних правовідносин. 

Альтернативною підставою розрізнення видів правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, як випливає з пропозицій, 

обґрунтованих у наукових дослідженнях, є запланована тривалість дії 

правових актів, що приймаються в ході досліджуваних правовідносин [273, c. 

72]. Як вбачається із запропонованого критерію класифікації правовідносин 

із кодифікації трудового законодавства, вони можуть поділятися на два 

основних види в залежності від тривалості дії кодифікованого правового акта 

трудового законодавства, що приймається в ході розвитку таких відносин, а 

саме постійного або тимчасового акта. Незважаючи на те, що, як правило, 

при прийнятті нормативно-правових актів жоден із них не сприймається як 

такий, що придатний для постійного регулювання правовідносин, а отже, 

потребуватиме зміни або заміни після істотного перетворення правовідносин, 
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на регулювання яких він спрямований, відносно незначна частина 

нормативно-правових актів має фіксований строк їх чинності, встановлений в 

момент прийняття такого акта. Не становлять винятку і кодифіковані акти 

трудового законодавства, оскільки вони, будучи тимчасовими в 

довгостроковій перспективі, приймаються у якості постійних регуляторів 

трудових правовідносин. У зв’язку із цим варто вказати на те, що 

правовідносини у сфері прийняття тимчасового кодифікованого правового 

акта можливі лише у виняткових випадках. 

На переконання Є.В. Погорєлова, в процесі вивчення форм 

удосконалення вітчизняного законодавства, що реалізуються в ході 

правовідносин у сфері кодифікації законодавства в цілому і трудового 

законодавства зокрема, слід виділяти декілька видів правовідносин [28, с. 7]. 

Зокрема, до їх числа належать суспільні відносини щодо обговорення 

проектів нормативно-правових актів; узгодження проектів нормативно-

правових актів; експертизи проектів нормативних актів; підписання законів 

Президентом України; державної реєстрації підзаконних нормативно-

правових актів відповідними органами юстиції; оновлення та ревізії чинних 

нормативно-правових актів; скасування незаконних чинних нормативно-

правових актів; офіційне тлумачення чинних нормативно-правових актів; 

припинення чинності неконституційних та незаконних нормативно-правових 

актів судовими рішеннями [28, с. 7]. Отже, кожен із наведених автором видів 

правових відносин, будучи водночас окремим елементом процесу 

кодифікації законодавства, може бути розглянутий у якості окремого типу 

досліджуваних правових відносин, у зв’язку з чим вважаємо більш детально 

розглянути кожен із них. Відносини щодо обговорення проектів нормативно-

правових актів є одними з найбільш широких за своїм обсягом, оскільки 

можуть відбуватися як в рамках врегульованих законом процедур, що мають 

конкретні правові наслідки з точки зору процесу кодифікації законодавства, 

так і поза межами процесу кодифікації трудового законодавства. 

Правовідносини стосовно узгодження проектів нормативно-правових актів 
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також є досить широкими і за своєю суттю можуть охоплювати інші 

правовідносини, наведені у переліку, запропонованому автором, оскільки 

одержання позитивних експертних висновків, підписання прийнятого 

нормативно-правового акта Президентом України тощо також слід 

розглядати як специфічну форму узгодження текстів нормативно-правових 

актів. Експертиза проектів нормативно-правових актів, а також підписання 

таких актів Президентом України, реєстрація нормативно-правових актів як 

запропоновані дослідником елементи правовідносин щодо вдосконалення 

законодавства є стадіями законодавчого процесу, у зв’язку з чим при їх 

виникає запитання щодо відсутності у наведеному переліку групи 

правовідносин щодо внесення пропозицій, поправок, альтернативних 

проектів нормативних актів тощо як характерних видів досліджуваної групи 

правовідносин. У свою чергу, відносини щодо оновлення та ревізії чинних 

нормативно-правових актів, їх офіційного тлумачення, а також скасування 

неконституційних та інших протиправних нормативно-правових актів є 

елементами поточної діяльності із вдосконалення законодавства і, хоч і 

виходять за межі правовідносин зі створення та прийняття кодифікованого 

акта трудового законодавства, у своїй сукупності можуть передувати або 

сприяти таким правовідносинам. У зв’язку із вказаним, на нашу думку, 

останні із запропонованих дослідником групи правовідносин, хоч і не 

можуть за своїм змістом бути включеними до переліку видів правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства, проте повинні аналізуватися в 

комплексі із такими правовідносинами. 

О.Я. Рогач, у свою чергу, вказує на те, що класифікувати 

правовідносини у сфері кодифікації законодавства доцільно у відповідності 

до видів кодифікаційних актів [31, c. 10], які можуть відрізнятися одразу за 

декількома групами критеріїв: за юридичною силою (та компетенцією 

органу, який їх видав); за характером приписів, що містяться в 

кодифікаційних актах; за обсягом відносин, що регулюються; за 

співвідношенням кодифікаційних актів та існуючих галузей права; за 
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правовою силою, колом регламентованих кодифікаційними актами питань та 

специфікою норм права, що містяться в них; за формою конструювання (на 

законодавчому або на підзаконному рівні) [31, c. 10]. Отже, виходячи із 

запропонованого автором переліку критеріїв класифікації кодифікованих 

актів, можна прийти до висновку про можливість поділу правовідносин у 

сфері кодифікації трудового законодавства на різноманітні групи в 

залежності від обраного при здійсненні поділу специфічного критерію, що 

характеризує об’єкт досліджуваних правовідносин. Класифікація 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства за юридичною 

силою кодифікованого акта передбачає, що кодифіковані акти трудового 

законодавства можуть прийматися як в рамках законодавчого процесу (і 

набувати найвищої юридичної сили), так і в ході підзаконної нормотворчості 

відповідними компетентними органами виконавчої влади. В цьому контексті 

залишаються недостатньо обґрунтованими причини повторного поділу 

правовідносин на підзаконні та законодавчі за критерієм форми 

конструювання. Також дещо незрозумілою залишається класифікація 

правовідносин у сфері кодифікації законодавства за характером приписів, що 

містяться у кодифікованих актах, та за обсягом відносин, які ними 

регулюються, у зв’язку з чим було б доцільно більш детально розкрити 

характеристики таких груп правовідносин. Класифікація правовідносин за 

співвідношенням кодифікаційних актів законодавства та існуючих галузей 

права, вочевидь, є відсиланням до раніше проаналізованої класифікації 

правовідносин на загальні, галузеві, спеціальні та міжгалузеві. Класифікація 

кодифікованих актів за правовою силою, колом регламентуючих 

кодифікаційними актами питань та специфікою норм права, що містяться в 

них, у свою чергу, видається ускладненою за рахунок множинності критеріїв 

класифікації, у зв’язку з чим, на нашу думку, вона повинна бути розділена на 

декілька самостійних класифікацій. 

На нашу думку, правовідносини у сфері кодифікації трудового 

законодавства можуть бути класифіковані на декілька додаткових видів за 
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рядом критеріїв, не запропонованих у проаналізованій науковій літературі. 

Так, наприклад, як зазначалося в ході аналізу підстав виникнення, зміни і 

припинення правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, 

уповноважені органи державної влади є не єдиними суб’єктами, які наділені 

правом приймати кодифіковані акти трудового законодавства. У зв’язку із 

зазначеним пропонується 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. 

Вважаємо за доцільне більш детально розглянути кожен із вказаних 

видів правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства. 

Правовідносини, що реалізуються лише через уповноважені органи 

державної влади, а саме через законодавчий орган державної влади. 

Цілком очевидним є той факт, що органи державної влади, будучи 

спеціально створеними суб’єктами, які наділені спеціальною компетенцією 

щодо регулювання тих чи інших суспільних відносин, виступають у якості 

основних учасників процесу кодифікації трудового законодавства, що в ході 

своєї діяльності створюють численні нормативні акти, які не у всіх випадках 

є повністю сумісними між собою. При цьому можливість здійснення 

правотворчої діяльності у сфері трудового права одразу декількома 

державними органами лише підвищує імовірність виникнення колізій, 

неузгодженостей, а також інших недоліків юридичної техніки у правових 

актах, що приймаються такими органами.  

Як зазначає А.І. Граціанов, для процесу державної правотворчості 

характерним є виникнення різноманітних, неоднорідних та недостатньо 

узгоджених форм вираження права, що складаються з множини законів та 
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інших нормативних актів, виданих різними органами держави в різний 

час, опублікованих в різних офіційних виданнях [242, c. 8]. Погоджуючись 

із думкою автора, зазначимо, що, незважаючи на виникнення недоліків 

законодавства саме в результаті діяльності органів державної влади як 

основних суб’єктів правотворчості, саме на них, передусім, покладається 

функція усунення таких недоліків та приведення трудового законодавства у 

відповідність до сучасних потреб суб’єктів трудових правовідносин, які в 

кінцевому результаті породжує необхідність здійснення заходів щодо 

прийняття актів трудового законодавства. Водночас необхідно підкреслити, 

що найбільш ефективним методом вирішення системних проблем у підході 

до правового регулювання трудових правовідносин, на нашу думку, є 

прийняття якісних кодифікованих актів, що регулюють трудові 

правовідносини, на законодавчому рівні. 

На думку В.Е. Теліпка та О.Г. Дутової, найбільш ефективним є трудове 

законодавство, що дозволяє компетентним суб’єктам максимально швидко 

реагувати на ті чи інші зміни у суспільних відносинах як на 

загальнодержавному, так і на локальному рівні (на підприємствах, в 

установах, організаціях) [274, c. 32]. Саме органи державної влади як 

суб’єкти, спеціально уповноважені на прийняття тих чи інших 

кодифікованих актів трудового законодавства, є найбільш пристосованими 

для швидкого та якісного реагування на відповідні зміни у суспільних 

відносинах, що зумовлюють необхідність у прийнятті нових кодифікованих 

актів трудового законодавства. У зв’язку з цим, на наше переконання, група 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, яка охоплює 

собою відносини з кодифікації, що реалізуються виключно через органи 

державної влади, є найбільш широкою та здатною на практиці охопити 

собою всі правовідносини з кодифікації законодавства.  

Для даного етапу розвитку сфери нормативного регулювання трудових 

правовідносин характерною є підвищена потреба у здійсненні кодифікації 

трудового законодавства саме на законодавчому (а не на підзаконному) рівні. 
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У зв’язку з цим особливо актуальним стає акцент на вид правовідносин у 

сфері кодифікаії трудового законодавства, що реалізується за допомогою 

єдиного законодавчого органу державної влади, а також факультативних 

(допоміжних) суб’єктів.  

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.  

У зв’язку з цим можна зробити висновок про те, що пріоритетна роль у 

здійсненні кодифікації трудового законодавства повинна відводитися саме 

тому виду кодифікаційних правовідносин, які реалізуються через 

законодавчий орган державної влади, у зв’язку з найвищим рівнем їх 

ефективності та пристосованості до внесення глибоких змін до системи 

нормативного регулювання трудових правовідносин. 

Правовідносини, що реалізуються лише через уповноважені органи 

державної влади, а саме через спеціально уповноважені органи 

виконавчої влади. 

Незважаючи на високу актуальність вивчення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, що реалізуються через законодавчий 

орган державної влади, важливим залишається дослідження питання 

реалізації аналогічних правовідносин за участі спеціально уповноважених 

органів виконавчої влади. 
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У даному контексті на особливу увагу заслуговує роль Міністерства 

соціальної політики України як спеціалізованого центрального органу 

виконавчої влади, що може брати безпосередню участь в процесі кодифікації 

трудового законодавства. Положенням про Міністерство соціальної політики 

України встановлено, що Мінсоцполітики України є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення 

реалізації державної політики у сферах зайнятості населення, трудових 

відносин [201]. Отже, виходячи із процитованої норми, можна прийти до 

висновку про наявність у даного органу державної влади спеціальної 

компетенції щодо вирішення питань, що стосуються нормативного 

регулювання трудових правовідносин, на відміну від Кабінету Міністрів 

України, який виступає в ролі органу виконавчої влади загальної 

компетенції. 

Власні правотворчі повноваження Мінсоцполітики випливають із норм 

Положення, які закріплюють повноваження міністерства щодо здійснення 

нормативно-правового регулювання у сферах зайнятості населення та 

трудової міграції, оплати і умов праці тощо [201, п. 4].  Вказані норми є 

законною підставою для здійснення самостійної правотворчої, 

кодифікаційної діяльності Мінсоціполітики, а отже, можуть бути застосовані 

міністерством при ухваленні підзаконних кодифікованих актів трудового 

законодавства у разі виникнення обґрунтованої потреби у прийнятті таких 

актів на відповідній стадії розвитку трудових правовідносин в Україні. Слід 

зауважити, що, незважаючи на самостійність прийняття таких кодифікованих 

нормативно-правових актів міністерством, їх зміст не повинен суперечити 

змісту норм правових актів, які мають вищу юридичну силу. 

Крім того, нормами Положення про Міністерство соціальної політики 

України передбачено, що міністерство наділене повноваженнями щодо 

розробки та подання в установленому порядку на розгляд Президента 

України та Кабінету Міністрів України проектів законів України, актів 

Кабінету Міністрів України [201, п. 4]. Виходячи із процитованих норм, для 
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міністерства доступним є альтернативний механізм участі у правотворчій 

діяльності, який не передбачає самостійного ухвалення нормативно-

правового акта, але полягає у ґрунтовній допоміжній участі Мінсоцполітики 

у процесі прийняття кодифікованого акта трудового законодавства іншим 

органом державної влади в межах його повноважень. Таким чином, 

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. 

Правовідносини з кодифікації, що реалізуються під час 

всеукраїнського референдуму. 

Незважаючи на наявність значної кількісної переваги, а також 

численних процедурних переваг правовідносин з прийняття кодифікованих 

актів трудового законодавства через систему уповноважених державних 

органів, також необхідно приділити належну увагу передбаченому 

законодавством механізму прямого народовладдя – прийняття нормативно-

правових актів народом України на всеукраїнському референдумі.  

Вказані правовідносини розпочинаються після збору трьох і більше 

мільйонів підписів громадян України, які мають право голосу, за умови 

задоволення критеріїв репрезентативності, передбачених законом [255, ст. 

15], та оголошення Центральною виборчою комісією про початок 

референдуму [255,  ст. 23] і завершуються через 15 днів після дня офіційного 

оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму та 

офіційного опублікування акта, прийнятого на референдумі [255, ст. 97]. 

Отже, основною причиною вирізнення такої категорії правовідносин є те, що, 

як наголошувалося раніше, воля народу України, висловлена на 

всеукраїнському референдумі, не потребує додаткового затвердження або 

схвалення жодним із органів державної влади України, навіть якщо 

прийняття або затвердження подібних правових актів зазвичай входить до їх 
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компетенції. Участь органів державної влади України у такому випадку 

обмежується виключно вжиттям процедурних заходів, спрямованих на 

забезпечення законності процесу прийняття кодифікованого акта трудового 

законодавства, а також організаційним сприянням у здійсненні народного 

волевиявлення. У зв’язку з цим слід констатувати факт реалізації 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства шляхом 

всенародного референдуму не без участі органів державної влади, які 

виконують контрольні та організаційні функції в ході такого процесу. 

Разом із тим, на нашу думку, в світлі такої класифікації важливо 

підкреслити, що імовірність реального початку правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства другим способом є низькою у зв’язку зі 

значною складністю її реалізації (особливо у контексті прийняття 

системоутворюючого кодифікованого акта законодавства).  

При цьому, з огляду на положення чинного законодавства України, 

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.  

Вказаний критерій класифікації є не єдиним, що дозволяє поділити 

правовідносини у сфері кодифікації трудового законодавства на групи. Так, 

зокрема, за об’єктом правовідносини у сфері кодифікації можна поділити 

на такі, що спрямовані на прийняття: 

1) основного кодифікованого акта трудового законодавства; 

2) додаткових кодифікованих актів. 

Уточнюючи дану класифікацію, вважаємо за необхідне вказати на 

наступні характерні риси запропонованих вище груп. 

Правовідносини, спрямовані на прийняття основного 

кодифікованого акта трудового законодавства. 



262 

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. 

Презюмуючи, що множинні кодифіковані акти трудового законодавства 

не дублюватимуть своїх нормативних положень та матимуть окремі, 

специфічні сфери правового регулювання, слід звернути увагу на те, що один 

із таких нормативно-правових актів міститиме найбільш базові, 

основоположні норми трудового законодавства, які і обґрунтовуватимуть 

його превалюючу роль в системі актів трудового законодавства. У зв’язку з 

цим особливої актуальності набуває питання розмежування основного та 

додаткових кодифікованих актів трудового законодавства, спрямованих на 

регулювання різних інститутів трудового права. 

На думку М.О. Міщука, в ході централізованого регулювання умов 

праці державою встановлюється гарантований мінімум прав працівників, що 

забезпечує відповідний рівень балансу між загальною системою і окремою 

диференціацією регулювання трудових правовідносин [275, c. 29]. Саме 

такий гарантований мінімум трудових прав учасників правовідносин повинен 

розглядатися в якості одного з основних предметів регулювання 

центрального кодифікованого акта трудового законодавства, який наділений 

не меншою юридичною силою, ніж усі інші акти трудового законодавства, а 

отже, здатний відігравати роль основоположного правового документа для 

цілей регулювання трудових правовідносин до моменту його скасування. 

Гарантований державою набір трудових прав і свобод, закріплений у такому 

нормативно-правовому акті, стане орієнтиром як при прийнятті законодавчих 

та підзаконних нормативно-правових актів, так і при регулюванні сфер 
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правових відносин, що мають дотичний характер до трудових правовідносин, 

врегульованих на рівні кодифікованого акта. 

Як зазначає В.І. Прокопенко, основною метою кодифікаційного процесу 

в трудовому праві постає розроблення нових, кардинальних підходів до 

вдосконалення трудового законодавства, які повинні проявлятись у тому, 

щоб були визначені основні засади правового регулювання трудових 

відносин, які повинні відтворювати міжнародні правові акти або принаймні 

відповідати їм [15, c. 160]. Як випливає із наведеної точки зору дослідника, 

необхідність здійснення заходів щодо прийняття кодифікованого акта 

трудового законодавства обумовлюється, в тому числі, потребою у 

запровадженні якісно нових підходів до правового регулювання трудових 

правовідносин, у тому числі – шляхом закріплення елементів міжнародно-

правової практики регулювання аналогічних груп правовідносин. Реалізація 

зазначеної мети видається майже неможливою без прийняття єдиного, 

систематизованого акта трудового законодавства, який, знаходячись на 

верхівці ієрархії актів трудового законодавства, забезпечив би одночасне 

впровадження усіх нововведених принципів щодо максимальної кількості 

учасників трудових правовідносин. 

У зв’язку із цим правовідносини щодо прийняття основного 

кодифікованого акта трудового законодавства необхідно виділяти в окрему 

групу як найбільш важливий вид в системі правовідносин із кодифікації 

трудового законодавства. Вказане обґрунтовується водночас декількома 

факторами: сферою регулювання, юридичною силою, а також способом 

прийняття такого кодифікованого акта трудового законодавства, який, як 

правило, відбувається в ході законодавчого процесу. 

Правовідносини, спрямовані на прийняття додаткових 

кодифікованих актів трудового законодавства. 

Незважаючи на те, 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 
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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. При цьому слід 

додатково підкреслити, що другорядним характер таких правових актів 

трудового законодавства буде вважатися лише у порівнянні з основним 

кодифікованим актом трудового законодавства, який, у свою чергу, 

відіграватиме системоутворюючу функцію для всього комплексу норм 

трудового права, що діють на території держави. 

О.М. Ярошенко та С.П. Прилипко вказують на те, що основний 

кодифікований акт трудового законодавства має стати домінуючим законом, 

який регулюватиме трудові відносини та відіграватиме основну роль у 

соціально-трудовій сфері як закон прямої дії, що дозволить вимагати 

відповідність йому всіх інших нормативно-правових актів вказаної сфери 

[232,  c. 16]. Погоджуючись із точкою зору дослідників, відзначимо, що 

необхідність прийняття такого основного кодифікованого акта трудового 

законодавства є очевидною. Разом із тим, слід зважати на те, що можливими 

є випадки, коли основний кодифікований акт законодавства, хоч і містить у 

собі базові принципи та підходи до правового регулювання основного масиву 

аспектів трудових правовідносин, все ж не здатен охопити собою усі сфери 

правовідносин, які потребують регулювання на рівні кодифікованого 

правового акта. Саме у таких випадках може виникати потреба у прийнятті 

додаткових (часто – підзаконних) кодифікованих актів законодавства. 

Незважаючи на те, що на даний момент найбільш гостра потреба у розвитку 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства пов’язується 

саме із прийняттям основного кодифікованого акта трудового законодавства, 

не слід заперечувати теоретичну можливість виникнення такої потреби у 

майбутньому під впливом трансформації трудових правовідносин, появи 
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нових правових інститутів, запозичення відповідного міжнародного досвіду, 

взяття на себе міжнародних зобов’язань тощо.  

Крім того, як зазначається у літературі, незважаючи на необхідність 

трансформації ролі держави, повне саморегулювання трудових 

правовідносин є неприпустимим, у зв’язку з чим необхідно знайти 

оптимальний механізм окреслення меж регулювання, щоб не допустити 

погіршення становища працівників порівняно з чинним трудовим 

законодавством [232, c. 18]. У деяких ситуаціях, з огляду на реальний стан 

розвитку суспільних відносин, а також на актуальні тенденції їх правового 

регулювання, у якості такого механізму оптимального правового 

регулювання, що дозволяє забезпечити належний рівень гарантування 

трудових прав і свобод громадян, може виступати прийняття додаткового 

кодифікованого акта або актів трудового законодавства, які деталізують 

особливості правового регулювання відповідного сектору суспільно 

важливих відносин. Ухваленню таких правових актів слід надавати менший 

пріоритет, ніж прийняттю основних кодифікованих актів, проте 

применшувати значимість вказаної групи правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства також не варто. 

У зв’язку із зазначеним правовідносини у сфері кодифікації трудового 

законодавства, які стосуються прийняття другорядних кодифікованих актів 

трудового законодавства, необхідно розглядати передусім у якості 

перспективного напрямку розвитку кодифікаційних правовідносин, який 

може набути більшої актуальності на майбутніх етапах розвитку трудових 

правовідносин. 

Багатоаспектність та комплексність правовідносин з кодифікації 

трудового законодавства, обумовлена, насамперед, специфікою об’єкта таких 

правовідносин, має своїм наслідком необхідність здійснювати не лише 

заходи, спрямовані виключно на прийняття кодифікованого правового акта. 

У зв’язку з цим за своєю спрямованістю правовідносини, що мають місце 
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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. 

Розглядаючи ознаки вказаних вище груп правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, необхідно звернути увагу на наступне. 

Правовідносини, спрямовані на прийняття кодифікованого акта 

трудового законодавства. 

Прийняття нового кодифікованого акта трудового законодавства, що 

відповідає сучасним потребам учасників трудових правовідносин та 

заснований на принципах поваги до прав людини, а також на врахуванні 

тенденцій розвитку ринкових відносин та необхідності розширення 

діяльності щодо повноцінної інтеграції в європейський простір, безсумнівно, 

є однією з найбільш важливих та очікуваних подій в історії розвитку галузі 

трудового права з моменту здобуття незалежності Україною.  

О.М. Ярошенко зауважує, що чинний кодифікований акт трудового 

законодавства, будучи прийнятим ще у минулому столітті, незважаючи на всі 

внесені до нього зміни та доповнення, є зорієнтованим на жорстке державне 

регулювання та створює небезпечний розрив між правовим регулюванням 

різних сфер соціально-економічної діяльності, призводить до несприятливих 

економічних та соціальних наслідків [268, c. 41]. Наголосимо на тому, що всі 

вказані недоліки чинного кодифікованого акта трудового законодавства 

щороку загострюють необхідність у здійсненні заходів щодо прийняття 

нового кодифікованого акта, який усуне вказані недосконалості та сприятиме 

зменшенню масштабів існуючих соціально-економічних проблем. Особливо 

важливою проблема необхідності активізації заходів щодо кодифікації 

трудового законодавства видається з огляду на те, що на даний момент ряд 

галузей вітчизняного законодавства були неодноразово оновлені шляхом 

прийняття нових кодифікованих актів галузевого законодавства. При цьому 
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система трудових правовідносин протягом декількох десятиліть залишається 

врегульованою на рівні нормативно-правового акта минулої епохи. 

В.Г. Ротань та І.В. Зуб вказують на те, що роль чинного Кодексу законів 

про працю [71] зводиться передусім до кількісних характеристик, оскільки 

він є основним за кількістю норм трудового права, а також за сферами 

правовідносин, які ним охоплюються [276, c. 21]. Крім того, чинний 

кодифікований акт трудового законодавства, на думку дослідників, є 

порівняно стабільним, на відміну від інших актів трудового законодавства 

[276, c. 21]. Дійсно, такі об’єктивні характеристики процесу прийняття 

кодифікованого акта трудового законодавства, зумовлені особливостями 

об’єкта такого процесу, що стосуються обсягів і сфери правового 

регулювання такого акта, цілком обґрунтовано перетворюють сегмент 

кодифікаційних правовідносин, безпосередньо спрямований на прийняття 

вказаного акта трудового законодавства, на основний, чи не найбільш 

відповідальний напрямок роботи в процесі кодифікації законодавства про 

працю.  

Проте на даному етапі розвитку правовідносин 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. 

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 
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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. 

На думку Б.В. Малишева, аналіз законодавства України свідчить про те, 

що з-поміж законодавчих актів, які регулюють певну сферу суспільних 

відносин, легко можна вирізнити системоутворюючий закон, який є базовим 

по відношенню до всіх інших правових актів з аналогічним предметом 

правового регулювання [234, c. 23]. Саме такий закон, знаходячись на 

верхівці ієрархії нормативних актів трудового законодавства, повинен 

визначати основні принципи правового регулювання трудових правовідносин 

на відповідному етапі їх розвитку. При цьому положення нормативно-

правових актів, що не узгоджуються з нормами кодифікованого акта 

трудового законодавства, повинні бути змінені або скасовані з метою 

забезпечення узгодженого функціонування всіх елементів системи трудового 

законодавства. Слід зауважити, що вказаний підхід не лише випливає із 

загальних правових принципів та положень чинного законодавства, але і є 

єдиним можливим підходом при вирішенні проблем, пов’язаних із 

необхідністю усунення недосконалостей системи чинного трудового 

законодавства. 

Крім того, як зазначається у літературі, система трудового законодавства 

являє собою поліструктурний комплекс, що складається з міні-систем, 

узгоджене функціонування яких забезпечується єдиними цілями, які часто 

закріплюються в основному кодифікованому акті законодавства та 
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забезпечують підпорядкування інших правових актів такому системному 

закону [234, c. 23]. Погоджуючись із наведеною думкою, зазначимо, що 

ефективна інтеграція кодифікованого акта трудового законодавства в 

систему існуючих правових актів у цій галузі можлива лише у випадку 

одночасного (або максимально швидкого) внесення відповідних змін або 

скасування положень законодавства, що суперечать приписам нового 

кодифікованого акта законодавства. У зв’язку з цим та частина 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, що стосується 

не безпосередньо новоприйнятого акта трудового законодавства, а його 

взаємозв’язків з іншими нормативними положеннями, які визначають 

аспекти взаємовідносин працівників, роботодавців, а також інших суб’єктів 

трудових правовідносин, заслуговує на аналіз у якості окремого виду 

відносин у сфері кодифікації трудового законодавства.  

Слід також відмітити, що здійснення заходів, спрямованих на підготовку 

до узгодження положень чинних нормативно-правових актів із нормами 

нового кодифікованого акта трудового законодавства, не повинне 

потребувати здійснення додаткового дослідження нормативної бази 

суб’єктами правотворчості, оскільки вказані положення повинні бути вивчені 

ще на стадії підготовки основного тексту кодифікованого правового акта. У 

зв’язку із зазначеним можна прийти до висновку про те, що здійснення 

заходів, спрямованих на узгодження положень нового кодифікованого акта 

трудового законодавства із положеннями чинних нормативних актів, є 

невід’ємною, органічною частиною правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства. 

Отже, додатково до запропонованих у науковій літературі критеріїв 

поділу правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, вказані 

правовідносини доцільно поділяти за ознакою природи суб’єкта, що приймає 

кодифікований акт трудового законодавства (відносини, що реалізуються 

лише через уповноважені органи державної влади, а також такі, що 

втілюються в ході всеукраїнського референдуму); за об’єктом правовідносин 
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у сфері кодифікації законодавства (відносини щодо прийняття основного та 

додаткових кодифікованих актів трудового законодавства); за спрямованістю 

правовідносин (правовідносини, що стосуються кодифікованого акта 

трудового законодавства, а також правовідносини, спрямовані на приведення 

інших нормативно-правових актів у відповідність до норм кодифікованого 

акта). 

Таким чином, в процесі дослідження було встановлено, що 

найпоширенішими підставами класифікації правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства є об’єкти кодифікації, у тому числі – 

характер, юридична сила, специфіка нормативного наповнення актів, що 

приймаються в ході кодифікації трудового законодавства, цілі таких 

правовідносин, запланована тривалість дії кодифікованих правових актів 

трудового законодавства, співвідношення правовідносин із формами 

удосконалення вітчизняного законодавства тощо. 

Разом із тим, наведений у науковій літературі перелік підстав 

кодифікації трудового законодавства не є вичерпним, оскільки доречним 

видається поділ досліджуваних правовідносин на групи за рядом додаткових 

критеріїв, до числа яких належить природа суб’єкта, що приймає 

кодифікований акт трудового законодавства, яка дозволяє виділити 

відносини, що реалізуються лише через уповноважені органи державної 

влади, а також відносини, що реалізуються під час всеукраїнського 

референдуму. Незважаючи на наявність значної кількісної переваги, а також 

численних процедурних переваг правовідносин з прийняття кодифікованих 

актів трудового законодавства через систему уповноважених державних 

органів необхідно приділити належну увагу передбаченому законодавством 

механізму прямого народовладдя. Додатковими підставами класифікації 

актів трудового законодавства може виступати об’єкт правовідносин у сфері 

кодифікації, з огляду на який правовідносини можна поділити на такі, що 

спрямовані на прийняття основного кодифікованого акта трудового 

законодавства поряд із додатковими кодифікованими актами, а також 
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спрямованість таких правовідносин, які можуть стосуватися не лише 

безпосередньо кодифікованого акта трудового законодавства, але і 

приведення інших нормативно-правових актів у відповідність до норм 

кодифікованого акта. Наведені підстави класифікації, на нашу думку, є вкрай 

актуальними, оскільки ефективна інтеграція кодифікованого акта трудового 

законодавства в систему існуючих правових актів у цій галузі можлива лише 

у випадку максимально швидкого внесення відповідних змін або скасування 

положень законодавства, що суперечать приписам нового кодифікованого 

акта законодавства. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне наголосити, що 

кожна із груп правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства, 

сформована в результаті застосування запропонованих критеріїв, заслуговує 

на окреме вивчення з метою конкретизації особливостей та внутрішніх 

взаємозв’язків досліджуваних правовідносин. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. 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). 

2. 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). 
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Особливостями підстав припинення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства є такі: тимчасовість (щодо окремих юридичних 

фактів); альтернативність; множинність. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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 РОЗДІЛ 4 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ 

 

4.1 Оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового 

законодавства України 

 

Побудова правової держави залежить від комплексу факторів, які 

взаємодіючи між собою, створюють парадигму суспільних відносин. 

Процеси реформування законодавства є дуже складними і важливими, адже 

охоплюють внутрішні та зовнішні структурні перетворення, що створюють 

міцне підґрунтя для взаємовпливу суспільства і держави. Глобальні 

перетворення в українському трудовому законодавстві є одним із кроків 

євроінтеграції, що передбачає утвердження основоположних трудових прав і 

обов’язків працівників, роботодавців та їх об’єднань. Більше того, 

конструювання належних і необхідних правових механізмів у сфері праці є 

пріоритетним завданням законодавства у сфері гармонізації національного 

законодавства. 

Законодавча техніка, як особливий інструмент формування правових 

норм у межах галузі трудового права, відображає особливості сучасних 

підходів нормотворців до втілення у цих положеннях законодавства сучасних 

тенденцій взаємовідносин між різними соціальними верствами – 

працівниками, роботодавцями, їх об’єднаннями [277]. Те, яким чином та за 

допомогою чого формуються положення нових законодавчих актів, а зокрема 

нового Трудового кодексу України, неодмінно впливає на стан дотримання 

законності та правопорядку у трудових та пов’язаних з ними відносинах, а 

отже формує і рівень авторитету національного законодавства для 

дотримання сторонами трудового договору. 

Оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового законодавства 

вимагає нового підходу до розуміння давно існуючих проблем із 
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неврегульованістю правового статусу працівника та роботодавця, гарантій 

від дискримінації на роботі та примусової праці, дотримання і нагляду за 

виконанням міжнародних стандартів у сфері трудових правовідносин. Більше 

того, використання нових методів і засобів при створенні правових норм в 

межах трудового права спрямоване на встановлення балансу між єдністю та 

диференціацією трудового права, гармонії між застосуванням 

централізованого та локального методів правового регулювання праці. 

Питання оптимізації законодавчої техніки кодифікації трудового 

законодавства України досліджували вчені-правники: В.М. Андріїв,                       

М.Г. Александров, Ю.В. Баранюк, В.С. Венедіктов, С.В. Вишновецька,                 

Л.П. Гаращенко, В.О. Голобородько, О.М. Дарморіс, С.В. Дріжчана,                      

М.О. Жильцов, Д.В. Журавльов, Т.А. Занфірова, С.О. Іванов, М.І. Іншин,            

М.О. Карданова, Є.В. Краснов, І.П. Лаврінчук, С.С. Лукаш, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, О.В. Пятаков, М.П. Стадник, Н.М. Хуторян, Ф.А. 

Цесарський, Н.Ф. Чубоха, І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко та інші. Однак 

питання законодавчої техніки при систематизації трудо-правових норм у 

формі кодифікації піднімалися у наукових працях цих вчених побічно, а тому 

центральною проблемою нашого дослідження має стати заповнення 

прогалин відсутності комплексних досліджень з поставленого питання. 

Також слід зауважити, що оптимізація законодавчої техніки при встановленні 

належного рівня правового регулювання у сфері праці прямо не визначалася 

вченими-правниками, а тому потребує огляду в контексті застосування 

європейських стандартів із врахуванням національних особливостей. 

Зазначимо, що будь-яке дослідження може досягнути своєї мети лише 

за умови правильно сформованого понятійно-категоріального апарату.  

І.Л. Брауде вважає, що законодавча техніка – це правила про характер, 

структуру та мову нормативних актів [278, c. 15]. З наведеного випливає, що 

законодавча техніка може охоплювати як динамічні і статичні аспекти, так і 

стилістичні, процедурні і лінгвістичні елементи.  
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Для більшої деталізації нашого дослідження ми повинні співвіднести 

поняття «оптимізація» та законодавча техніка. Враховуючи те, що 

оптимізація (від лат. – найкращий) означає процес надання будь чому 

найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація 

виробничих процесів) [279, с. 405], а також охоплює значення найбільш 

вигідного режиму керованого процесу [171, c. 731], це поняття передбачає 

процес вдосконалення, покращання. Поряд із цим зауважимо, що юридичною 

наукою вироблено багато прийомів і критеріїв законодавчої техніки. Основна 

їх частина стосується власне розробки проекту нормативного акта: 

– прийоми та способи розподілу тексту нормативного акта на 

структурні одиниці – розділи, глави, статті, частини, пункти та абзаци; 

– прийоми виділення зв’язків між нормативними приписами закону 

(відсилки (бланкетні норми), примітки, додатки); 

– точність і визначеність формулювань; 

– ясність, доступність і лаконічність мови нормативних актів; 

– логічна послідовність викладу, що дозволяє уникнути протиріччя 

всередині нормативного акта тощо [133, c. 322; 280, с. 18-20]. 

У контексті оптимізації законодавчої техніки кодифікації 

законодавства О.І. Абрамова вказує, що оптимізація законодавчої техніки 

кодифікації передбачає знаходження найкращого (із множини можливих) 

варіанта формулювання правових норм при наявних вимогах і обмеженнях 

[281, c. 67]. З цього випливає, що оптимізація законодавчої техніки 

здійснюється в межах кодифікації трудового законодавства з врахуванням 

цілей і завдань, що ставляться перед такою кодифікацією. 

Л.В. Пирожкова зазначає, що оптимізація законодавства в цілому 

потребує знаходження раціональних правових рішень на основі 

конституціоналізму і демократії [282, c. 21]. З наведеного випливає, що 

оптимізація законодавчої техніки поряд із зміною формулювань правових 

норм в певних межах передбачає здійснення такого процесу з врахуванням 

певних принципів правового регулювання. 
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Відповідно, 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. 

Зазначимо, що, характеризуючи оптимізацію законодавчої техніки 

кодифікації трудового законодавства в Україні, вважаємо за необхідне 

визначити наступні її напрями. Першим з таких напрямів є удосконалення 

законодавчої термінології шляхом стислого і логічного конструювання 

визначень основоположних понять трудового права у єдиному 

законодавчому акті – Трудовому кодексі України. К.Ю. Мельник у цьому 

контексті вказує, що такий напрям оптимізації необхідний задля 

встановлення місця трудового права з-поміж інших галузей права, його 

подальшої «експансії» [283, с. 365]. При цьому І.І. Шамшина зазначає, що у 

трудовому законодавстві існує ряд понять, що потребують законодавчого 

уточнення, як-от основоположні поняття «працівник», «роботодавець», 

«профспілка», «дискримінація у сфері праці», «трудова правосуб’єктність» 

тощо [284, с. 348]. Аналізуючи вищезазначене, зауважимо, що наведені 

поняття співвідносяться як невід’ємні компоненти цілісного трудового 

процесу, а тому характер їх зв’язку повинен прямо пропорційно 

відображатися у правових нормах. 

На нагальну необхідність більш конкретизованого законодавчого 

визначення роботодавця як учасника охоронних трудових правовідносин вже 

звертали увагу науковці у своїх дослідженнях [285, c. 17]. Однак 

погоджуємося з недоцільністю формулювань чинного кодифікованого акта 

про працю в частині не визначення поняття «роботодавець». Таку прогалину 

фактично має бути усунуто прийняттям нового Трудового кодексу, адже 
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практично в усіх попередніх проектах акцентується увага на необхідності 

вдосконалення ключових понять трудового законодавства. 

Погоджуючись із позицією І.І. Шамшиної, С.В. Вишновецька вказує, 

що «…серед основних положень особливу увагу слід приділяти понятійному 

апарату нового Трудового кодексу України, при цьому просто необхідне 

закріплення основних понять з метою уникнення їх різнорідного тлумачення 

на практиці» [286, c. 42].  

Коментуючи зазначені позиції, зауважимо, що зазвичай законодавча 

термінологія в межах трудового законодавства та у зв’язку з процесами 

кодифікації передбачала протягом тривалого часу вживання певних понять 

лише для цілей конкретного законодавчого акта. Однак замість того, щоб 

застосовувати відповідне телеологічне тлумачення, інтерпретаційні органи 

державної влади використовували буквальне значення конкретного поняття, 

без застосування окремих положень мети прийняття конкретного 

законодавчого акта. У сфері трудового права це знайшло своєрідний вияв у 

сфері тлумачення, зокрема в частині тлумачення поняття «одинока мати». 

Так, у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 

судами трудових спорів» [287] під дане поняття потрапляє жінка, яка не 

перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній 

запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому 

порядку за вказівкою матері; вдови; іншої жінки, яка виховує й утримує 

дитину сама. Натомість, п. 5 ч. 12 ст. 10 Закону України «Про відпустки» 

[120] визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька. Тобто, 

для останнього невизначальним є фактор неперебування такої жінки у 

шлюбі. Зауважимо, що даний факт є важливим саме в контексті оптимізації 

законодавчої термінології у межах кодифікації трудового законодавства, 

адже якщо, наприклад, жінка перебуває у шлюбі, а її попередній чоловік – 

батько її дитини – був позбавлений батьківських прав, то постанова Пленуму 

Верховного Суду не поширює на таку особу статус одинокої матері, що 

одночасно позбавляє такого працівника отримання гарантій, встановлених ст. 



278 

73 (надання щорічної додаткової відпустки до 7 днів) та ст. 184 (заборона 

відмови у прийнятті на роботу та зниженні заробітної плати, а також 

заборона звільнення одиноких матерів) Кодексу законів про працю України 

[71]. На наведеному прикладі можливо помітити неоднозначність тлумачення 

в межах структури трудового законодавства і практики його застосування 

юридичних термінів, що може призвести до наслідків у вигляді порушення 

трудових прав працівників. Так, наприклад, колишня працівниця банку 

звернулася до суду з позовом про визнання незаконним та скасування наказу 

про звільнення, поновлення на роботі, виплату заробітної плати за час 

вимушеного прогулу на підставі того, що вона одинока мати і її не мали 

права звільняти. Однак, якщо жінка формально є одинокою матір’ю, однак її 

не направляли у додаткову відпустку за її проханням на підставі заяви, вона 

не отримує соціальної допомоги як одинока матір – суд не задовольнить 

позов на цій підставі, адже особа не підтверджує формально існування 

статусу одинокої матері. 

Поряд із цим варто визначити і позитивні зрушення в частині 

кодифікації трудового законодавства. Зокрема, вперше у проекті Трудового 

кодексу України [127] визначено поняття «робоче місце», «роботодавець» і 

«працівник», а також розглянуто і врегульовано питання правонаступництва 

в трудовому законодавстві у разі злиття чи поділу юридичної особи, окремі 

аспекти присвячено питанням заборони дискримінації у сфері праці. 

С. Ю. Головіна вказує, що чинний Кодекс законів про працю України 

[71] був розроблений понад чверть століття тому, з тих пір неодноразово 

доповнювався і змінювався, що порушило логічний зв’язок між його 

правовими категоріями, а крім того, що вже відбулися зміни в інших галузях 

законодавства, які однозначно призвели до порушення міжгалузевої єдності 

термінології. Тому нерідкі випадки, коли для позначення одного і того ж 

предмета, явища чи суб’єкта використовуються різні слова і 

словосполучення. Пояснюється ця термінологічна плутанина частково тим, 

що останнім часом зміни і доповнення вносяться до КЗпП з урахуванням 
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оновленої лексики трудового права та інших галузей, проте ті статті, редакція 

яких не змінюється, зберігають стару термінологію [288, с. 49]. 

Також зауважимо, що у чинному трудовому законодавстві така 

ситуація зумовлює необхідність кодифікації трудового законодавства на рівні 

нового Трудового кодексу, зокрема і для узгодження понятійно-

категоріального апарату трудо-правового регулювання. Погоджуємося в 

цьому контексті з думкою В.М. Божка, який вказує, що сучасне трудове 

законодавство потребує ретельної  ревізії свого лексикону з метою вилучення 

застарілих понять, які вичерпали свій інформаційний потенціал, а також 

зайвих слів та словосполучень, які не несуть смислового навантаження [289, 

с. 72]. Зазначимо, що в межах трудового законодавства, зокрема, вживається 

така застаріла термінологія як «робітники і службовці».  

Оптимізація законодавчої термінології в межах кодифікації трудового 

законодавства повинна передбачати: 1) чітке і небагатозначне використання 

юридичних понять і дефініцій; 2) визначення основоположних термінів 

повинно здійснюватися на рівні Трудового кодексу України; 3) необхідно 

віддавати перевагу простим і зрозумілим термінам, принципово 

неприпустимо використання надмірно складних і незрозумілих правових 

понять, дефініцій тощо; 4) необхідне поступове і повне усунення застарілої 

законодавчої термінології. 

Отже, оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового 

законодавства в частині удосконалення відповідної нормативної термінології 

є початковим етапом становлення соціально орієнтованого трудового 

законодавства, яке забезпечує працівників гарантіями від незаконного 

звільнення, примусової праці і необов’язковості укладення трудового 

договору на підприємстві, в установі, організації. На підставі 

вищевикладеного варто, зокрема, оптимізувати поняття «роботодавець», 

«працівник», «одинока матір» та визначити їх в межах єдиного трудо-

правового розуміння у Трудовому кодексі України. 
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Другим напрямом оптимізації законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства є побудова законодавчих конструкцій із 

врахуванням насамперед інтересів працівників як соціально незахищеної 

верстви. М.О. Жильцов у даному контексті вказує, що під правовими 

конструкціями у трудовому праві слід розуміти сукупність юридичних норм, 

які регулюють ті чи інші види трудових та інших, безпосередньо пов’язаних 

із ними відносин, наприклад, конструкції, пов’язані з припиненням трудового 

договору [290, c. 69].  

Правові конструкції як елемент законодавчої техніки пов’язуються з 

проблемами як в межах норм та інститутів трудового права, так і поза ними. 

Особливу увагу слід приділити логічній незавершеності інститутів трудового 

права в частині припинення трудового договору, що будується на складному 

юридичному факті (складі). Наприклад, незрозумілим є питання: яке 

законодавство в частині припинення повноважень голови виконавчого 

органу акціонерного товариства слід застосовувати передовсім – трудове чи 

корпоративне. Тобто, на законодавчому рівні чітко не визначено, як 

регулювати питання звільнення голови виконавчого органу – через 

процедури корпоративного управління чи на підставі Закону України «Про 

акціонерні товариства» [291] та Кодексу законів про працю України [71] 

(наприклад, у зв’язку із закінченням строку дії його контракту). 

М.В. Лушнікова та О.М. Лушніков зазначають з приводу ролі і 

вдосконалення юридичних конструкцій у трудовому праві: «Наука трудового 

права використовує юридичні конструкції як метод догматичного вивчення 

права. Вона вивчає, аналізує юридичні конструкції, що закріплені у 

трудовому законодавстві, виявляє їх недосконалі сторони і одночасно 

обґрунтовує нові, що відповідають сучасним реаліям сьогодення. У таких 

випадках, коли застосовувана в законодавстві юридична конструкція не має 

необхідного теоретичного обґрунтування, неминучими є її суперечливі 

трактування на практиці» [110, c. 507]. 
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Враховуючи вищевикладене, вкажемо, що необхідним є застосування 

нових схем трудових правовідносин, розроблення відповідних юридичних 

конструкцій із застосуванням методології трудового права. Очевидно, що 

центральною правовою конструкцією у даному аспекті повинна стати 

конструкція трудового договору. Ф.А. Цесарський вважає, що структуру 

трудового права слід розглядати у двоєдиності «договірної» та 

«інституціональної» частин договірних відносин, перша з яких ґрунтується 

на праві власності працівника на працю і свободу його волі, а друга базується 

на тезі про інституціональний зміст підприємства як єдиного механізму, у 

якому досягається «спільний інтерес», «спільне благо» всіх членів, тобто 

трудовий договір повинен враховувати особисті та колективні інтереси 

учасників трудових правовідносин [292, с. 155]. 

Складовою будь-якої правової конструкції в даному контексті має бути 

реальне трудове правовідношення. Мається на увазі, що в основі побудови в 

межах кодифікації і конкретних правових норм має стати рівень координації 

нормативно закріплених прав та обов’язків працівників і роботодавців. 

Потреба у розширенні прав сторін трудового договору уже не нова, проте 

вона вимагає належного рівня правового осмислення.  

Як слушно вказує Н.Б. Болотіна, у ст. 21 Кодексу законів про працю 

йдеться про формальний характер узгодження трудової функції – «угодою 

сторін». Це означає, що конкретний обсяг і вид роботи може бути будь-яким 

і виходити за межі нормативно-правових актів. І у такому разі важливим є 

закріплення прав і обов’язків працівника у трудовому договорі [19, c. 167]. 

Вважаємо доцільним закріплення у ст. 26 проекту Трудового кодексу 

України [127] права роботодавця на визначення кількості, найменування 

посад та обсягу робіт. 

При цьому неоднозначною в частині побудови правової конструкції є 

ст. 44 проекту Трудового кодексу України [127], де зазначається різний 

порядок встановлення трудової функції працівника: «Трудова функція 

працівника визначається в трудовому договорі та наказі про прийняття на 
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роботу. Зміст трудової функції за кожною професією та відповідною 

кваліфікацією визначається законодавством [244, с. 38], а в частині, що не 

визначена законодавством, – кваліфікаційними характеристиками, які 

затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з питань праці». Очевидно, що зміст зазначеної ст. 44 

проекту Трудового кодексу України потребує свого належного уточнення. 

Тобто необхідно передбачити, що трудова функція визначається трудовим 

договором, а якщо її окремі елементи не визначені ним, то вони 

визначаються трудовим законодавством та кваліфікаційними 

характеристиками. При цьому вважаємо, що пріоритет слід надавати саме 

трудовому договору, стимулюючи таким чином децентралізацію правового 

регулювання праці. 

Звернімо увагу на наукову позицію В.С. Венедіктова, який вказує на 

те, що наразі необхідно забезпечити активну участь населення в розробці, 

підготовці та обговоренні проблем вдосконалення трудового законодавства 

як через депутатський корпус, так і в ході всенародного обговорення. Лише 

колективний розум фахівців, науковців та практиків забезпечить можливість 

виваженого наукового та практичного підходу до вирішення цієї важливої 

проблеми сучасності – успішної кодифікації трудового законодавства 

України [293, c. 12]. 

Отже, 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 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. 
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Третім напрямом оптимізації законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства є оптимальне збалансування виробничої і захисної 

функцій трудового права через зведення до мінімуму застосування єдності 

правових норм у формулюванні їх змісту. О.Я. Лаврів вказує, що при 

кодифікації слід дотримуватися принципу диференціації правових норм, що 

регулюють нормування праці, заробітну плату, тривалість робочого часу та 

часу відпочинку юридичних осіб залежно від організаційно-правових форм 

та форм власності, умов праці. При цьому повинні бути збережені державні 

гарантії щодо зайнятості, охорони праці, часу відпочинку, охорони праці 

жінок, інвалідів та неповнолітніх, мінімального розміру заробітної плати, 

соціального страхування. Державні гарантії мають поширюватися на всіх 

працівників підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб, а 

також на працівників, які працюють за трудовим договором у фізичної 

особи-підприємця [244, c. 9]. Аналізуючи вищевикладене, можемо 

констатувати, що у трудовому договорі, колективних угодах та договорах, 

що стосуються виконання працівником своєї трудової функції, не можуть 

встановлюватися умови, гірші від передбачених трудовим законодавством. 

Фактично дана норма сприяє збереженню за працівниками трудо-правових 

гарантій у разі зміни характеру взаємовідносин між працівником і 

роботодавцем. 

Коментуючи дану позицію, зауважимо, що у наявному проекті 

Трудового кодексу України [127] занадто багато гарантій надано 

роботодавцям за рахунок звуження прав працівників в силу недоліків 

законодавчої техніки щодо формулювання кола прав та обов’язків 

працівників та роботодавців (наприклад, скасовується поняття трудових 

колективів і їх права, звужується, відповідно, поняття дискримінації, 

відпусток тощо). Однак зазначимо, що стабільність кодифікації трудового 

законодавства залежить від стабільності суспільно-економічних відносин, 

відповідно, у зв’язку з потребою врегулювання фінансової кризи в державі 

такі поступки роботодавцям можливо і вважалися б виправданими, якби 
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нечіткість формулювань норм права у проекті Трудового кодексу не 

створювала б ситуації, за яких би порушувалися права працівників.  

Зауважимо, що, на думку С.В. Вишновецької, нечіткість 

формулювання статей Кодексу, складність їх побудови, відсутність 

легальних визначень юридичних понять, інші недосконалості форми Кодексу 

– це потенційне джерело порушень законодавства, а, отже, і виникнення 

трудових спорів. Вирішенням даного питання стала б така ситуація, коли 

одній нормі відповідала б окрема стаття Кодексу. Великі за обсягом статті 

містять цілу групу правових норм, що створює певні незручності при їх 

застосуванні, зокрема, коли треба зробити посилання на якусь конкретну з 

них. Зміст великої статті важко охопити, тому слід уникати конструювання 

громіздких статей [244, c. 10].  

Зазначимо, що даний аспект є позитивним фактором, яких 

характеризує Кодекс законів про працю України [71], адже норми 

останнього, хоч і є застарілими та багато з них не застосовується до реалій 

сучасного процесу праці, однак вони у даному кодифікованому нормативно-

правовому акті за теоретичними правилами застосування законодавчої 

техніки є лаконічними, а тому у своїй більшості – зрозумілими для 

пересічного працівника та роботодавця. Стосовно ж проекту Трудового 

кодексу, даного факту не можна констатувати, адже останній переповнений 

занадто складно сконструйованими нормами, а тому потребує спрощення. 

Наприклад, ч. 2 ст. 74 Проекту переповнена прикметниками та 

сполучниками, а тому між початком норми та її закінченням поступово 

втрачається логічний зв’язок. Зазначений недолік побудови норми права 

може призвести до неправильного її застосування в судовій практиці. 

Погоджуємося з думкою А.С. Гоменюк та О.А. Трюхан, які звертають 

увагу на такі недоліки сучасної кодифікації трудового законодавства як 

громіздкість за обсягом останнього, що ускладнює його застосування, та 

велика кількість відсильних норм, які не дають конкретних підстав для 
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регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин, неточність та 

недостатня чіткість термінів Проекту [294, с. 40]. 

Аналізуючи дану позицію, зауважимо, що громіздкість трудового 

законодавства – основна перепона належної, якісної, повної, всебічної його 

кодифікації. Переповнення термінів занадто складними і незрозумілими для 

пересічних громадян поняттями, складність поєднання слів, формування 

терміна за допомогою розкриття і додаткових, і основних його ознак 

призводить до перетворення таких норм-дефініцій на декларативні, тобто 

такі, які не знаходять свого практичного застосування. Більше того, 

кодифікація трудового законодавства охоплює процеси комплексного 

поєднання і розкриття термінів і тому, враховуючи значення основних 

понять: «працівник», «роботодавець», «професійна спілка», «трудова 

функція», «квота», «заробітна плата», «норма виробітку» тощо, можна 

досягти розуміння правових норм. 

Отже, 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. 

Четвертим напрямом оптимізації законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства є удосконалення мови та стилю нормотворення в 

межах нормативно-правового регулювання праці. Д.А. Керімов з цього 

приводу зазначав: «Навряд чи можна назвати яку-небудь іншу сферу 
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загальнодержавної практики, де текстуальні вираження, неправильне або 

недоречне слово здатні спричинити такі важкі, іноді навіть трагічні наслідки, 

як у сфері законотворчості. ... Чим досконаліший текст закону, тим менше 

викличе він труднощів при його реалізації» [26, c. 89]. Натомість Т.В. 

Губаєва акцентувала увагу на тому, що мова правових норм орієнтована на 

впорядковане застосування термінів, їх визначення і пояснення. При цьому 

між окремими термінами встановлюються прямі або опосередковані логічні 

відносини і зв’язки, обумовлені системністю чинного законодавства та 

єдністю його понятійної структури, юридичні терміни передають основний 

зміст нормативного вираження [295, c. 35]. Зважаючи на такі твердження, 

можна посилатися на логічну незавершеність трудового законодавства, адже 

тлумачення і стилістичне вираження терміна у трудовому законодавстві 

може, як наслідок, призвести до звільнення чи поновлення на роботі людини, 

її переведення і призначення на посаду. 

Аналізуючи дані позиції, можемо констатувати, що кодифікація 

трудового законодавства однозначно передбачає застосування офіційно-

ділового стилю при здійсненні мовного викладення правових норм. 

Законодавча техніка в даному аспекті відіграє важливе значення, адже 

завдяки належному і правильному формуванню норми можливе її ефективне 

застосування у різних сферах суспільного життя. При цьому мовні 

особливості проекту Трудового кодексу України [127] враховують специфіку 

акумульованих у ньому норм різних нормативно-правових актів, які він 

покликаний замінити. 

М.І. Іншин вказує, що мова законодавства повинна відповідати чинним 

нині лексичним, граматичним і синтаксичним нормам. Наприклад, у 

трудовому законодавстві неврегульовані розбіжності мають назву «трудові 

спори». Цей встановлений законодавством термін не можна замінити на 

інший, наприклад, на термін «трудові суперечки» [244, c. 11].  

Зауважимо, що замість вказаного у Кодексі законів про працю України 

[71] терміна «додержання законодавства» у чинних сучасних нормативно-
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правових кодифікованих актах зустрічається поняття «дотримання 

законодавства», а поняття «заінтересованість» часто замінюють терміном 

«зацікавленість», незважаючи на офіційне тлумачення Конституційним 

Судом України поняття «охоронюваний законом інтерес» [296]. Поряд із 

терміном «вивільнення працівників» існує поняття «звільнення», а замість 

поняття «заробітна плата» вживається інше – «платня», «заробіток» тощо. З 

викладеного можна зробити висновок про те, що важливість належного 

мовного оформлення має практичне значення в частині правильної форми і 

змісту встановлення акта держави з формування правил належної поведінки 

своїх громадян. 

Цікавою є думка С.В. Вишновецької, яка зауважує, що коли говорити 

про прийоми визначення понять (дефініцій) у текстах нормативно-правових 

актів, то можна виділити наступні: прийом визначення понять через 

перерахування, прийом визначення понять через рід і видову відмінність, 

прийом класифікації понять, прийом цифрового вираження, прийом «підміни 

понять», оціночні поняття, прийом перерахування (вичерпного або 

приблизного) тощо [297, с. 149]. 

Аналізуючи зазначене, можемо вказати, що 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. Трудо-правові дефініції як засоби законодавчої 

техніки для кодифікації трудового законодавства мають непересічне 

значення, адже вони відображають характер та особливості спрямованості 

діяльності нормотворця. Більше того, при встановленні нових правових норм 

в межах кодифікації трудового законодавства трудові дефініції 

відображатимуть зв’язок між основними суб’єктами трудових та пов’язаних з 

ними відносин – працівником та роботодавцем.  

Зазначимо, що оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового 

законодавства не повинна застосовувати механічні прийоми перенесення 

досвіду правового регулювання інших галузей права в галузь трудового 
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законодавства. Це, зокрема, пов’язано із співвідношенням централізованого 

та локального регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. У 

науковій літературі ключовою особливістю структурування системи 

трудового законодавства визначається співвідношення централізованого та 

децентралізованого регулювання системи трудового законодавства [298, c. 

13]. 

В.М. Даниленко вказує, що на рівні централізованого регулювання 

забезпечується нормативно-правове регулювання трудових та пов’язаних з 

ними відносин на підприємствах, в установах, організаціях, що 

використовують найману працю [299, c. 18]. При цьому локальне правове 

регулювання доповнює централізоване, адже відображає певні специфічні 

особливості окремих підприємств, установ, організацій. При втраті зв’язку 

між централізованим і локальним правовим регулюванням може виникнути 

суттєвий дефект внутрішньої побудови трудового законодавства – 

деформація ієрархії правового регулювання та зменшення практичного 

втілення принципу свободи трудового договору, участі працівників в 

управлінні процесами праці. 

Інше застереження в частині механічного перенесення стилю інших 

нормативно-правових актів до кодифікації трудового законодавства – це 

використання консервативного європейського досвіду без врахування 

особливостей національної системи права. Як правильно зазначає С.О. 

Іванов, врахування характеру правової системи вимагає безумовної відмови 

від сліпого копіювання та від механічного перенесення ідей, моделей і норм 

про працю з однієї правової системи до іншої. Як правило, запозичені ідеї, 

норми, інститути, пристосовуються до діючих правових систем і, відповідно, 

до специфіки регулювання праці і трудових відносин [300, c. 31]. 

Важливим аспектом євроінтеграції трудового законодавства є саме 

нова його кодифікація із застосуванням новітніх правил законодавчої 

техніки, адже національне трудове законодавство сьогодні характеризується 

безсистемністю, нестабільністю, дублюванням численних правових 
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положень, наявністю суперечностей та великою кількістю бланкетних норм. 

При цьому збереження стилю оформлення правових положень, що слугують 

засобами законодавчої техніки в процесах кодифікації трудового 

законодавства адекватно відображатимуть сучасні ринкові процеси. 

Отже, оптимізація законодавчої техніки кодифікації трудового 

законодавства за напрямом удосконалення мови та стилю нормотворення 

передбачає наступне: 1) застосування офіційно-ділового стилю при 

здійсненні мовного викладення правових норм; 2) відповідність мови 

законодавства 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. 

П’ятим напрямом оптимізації законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства є узгодження змістових норм з різних нормативно-

правових актів різної юридичної сили. У цьому контексті Н.Ф. Чубоха 

зазначає, що кодифіковані нормативно-правові акти наділені деякими 

кваліфікаційно- змістовими ознаками, які, з одного боку, виділяють їх у 

відносно відокремлену, самостійну групу нормативно-правових актів, а з 

іншого – наділяють їх авторитетом особливої, підвищеної юридичної сили 

стосовно виданих тим же самим органом держави нормативно-правових актів 

поточного законодавства [301, c. 55]. Отже, правові особливості оптимізації 

законодавчої техніки передбачають, що поряд із підвищеною юридичною 

силою кодифікованих актів, до законодавчої техніки, яка в них 
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застосовується, повинні ставитися вищі правові вимоги. Аналізуючи 

вищевикладене, можемо стверджувати, що кодифікований акт трудового 

законодавства повинен бути зразком оптимізації законодавчої техніки, мови і 

стилю його вираження, правових конструкцій тощо. 

Продовжуючи цю думку, М.В. Сільченко вказує, що в основі градації 

кодифікованих актів трудового законодавства лежать специфічні особливості 

цих нормативно-правових актів. Головними критеріями кодифікаційних 

нормативно-правових актів є: висока юридична цілісність та внутрішня 

узгодженість актів такого роду; стабільність та стійкість норм, які вони 

містять; широке коло питань, які вони регулюють [302, c. 123]. 

Аналізуючи зазначені позиції, можемо констатувати, що в новому 

Трудовому кодексі України будуть поєднані норми чинних законів України 

«Про відпустки» [120], «Про зайнятість населення» [303], «Про оплату 

праці» [119], «Про колективні договори і угоди» [118], «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» тощо. А це значить, 

що норми цих актів певною мірою можуть дублюватися в межах єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акта, не узгоджуватися і вступати у 

суперечність. За цих обставин можуть виникнути практичні проблеми у 

правозастосуванні через недосконалу юридичну техніку поєднання окремих 

правових положень. 

Водночас при застосуванні даного напряму оптимізації не варто 

ототожнювати законодавчу техніку та кодифікацію трудового законодавства.  

Л.І. Дембо ототожнював поняття кодифікації з поняттям законодавчої 

техніки, вказуючи при цьому, що проблема кодифікації – це вчення про 

законодавчу систему, про її структуру, про форми і методи її побудови, що 

найтіснішим чином пов’язане з проблемою внутрішньої і зовнішньої єдності 

всього трудового законодавства як певної закінченої системи [304, с. 74].  

Наведене визначення зводить кодифікацію до систематизації 

законодавства та законодавчої техніки. З подібним інструментальним 

підходом до розуміння кодифікації навряд чи можна погодитися. Спроба 
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визначити кодифікацію через законодавчу техніку, «яка є лише формою, 

сукупністю певних правил, що застосовуються як при кодифікації, так і при 

правозастосуванні» не є обґрунтованою. Вважаємо, що в межах трудового 

законодавства кодифікація слугує однією із форм втілення систематизації, 

що за своєю суттю виступає впорядкуванням правових норм. А це означає, 

що кодифікація використовує законодавчу техніку як один із методів 

трудового права з метою покращення і вдосконалення системи галузі. 

Поряд із цим, даний напрям оптимізації передбачає необхідність 

створення органу в межах проведення кодифікаційних робіт, який би 

визначав, чи застосовуються втілені трудо-правові норми на практиці. Так, 

зокрема, норма законодавства щодо гарантованої відпустки тривалістю 24 

календарні дні практично не виконується на практиці, оскільки у більшості 

випадків працівники в Україні отримують відпустки меншої тривалості. У 

ряді випадків хороше за своїм змістом трудове законодавство не дає 

належного ефекту через його слабке застосування або неналежне 

дотримання. Тому 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. 

У цьому контексті О.М. Ярошенко констатує, що насиченість чинного 

Кодексу законів про працю [71] фінансово ілюзорними гарантіями і пільгами 

сприяє формуванню у подальшому особливих негативних тенденцій: 

            – трудові правовідносини, особливо в господарській сфері економіки, 

найчастіше механічно підмінюються цивільно-правовими, внаслідок чого 

працівники фактично позбавляються навіть законодавчо гарантованого 

мінімуму гарантій, оскільки застосування трудового законодавства стає 

нерентабельним, невигідним для роботодавця; 
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         – формально найбільш захищені трудовим законодавством працівники 

(жінки, молодь, особи, що поєднують роботу з навчанням, інваліди та ін.) 

фактично стали найменш конкурентноспроможними на ринку праці та у 

масовому порядку витісняються з нього [268, c. 42]. 

Зауважимо, 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. Зазначимо, що нормативний матеріал може змінюватися 

якісно лише за умови 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. 

В.С. Нерсесянц в цьому контексті вказує, що тут прийоми законодавчої 

техніки, крім внутрішньої несуперечливої структури закону, повинні 

враховувати потреби всієї системи законодавства. В даному випадку можна 

вести мову про: 

– планування законодавчої діяльності; 

– закріплення в тексті акта зв’язків між проектованими і діючими 

нормами права; 

– скорочення кількості актів з одного і того ж питання в інтересах 

кращої видимості нормативного матеріалу, полегшення користування ним; 

– укрупнення нормативних актів тощо [133, c. 322]. 

Аналізуючи зазначені позиції, можемо констатувати, що правові 

орієнтири систематизації трудового законодавства ґрунтуються на усуненні 

внутрішніх структурних протиріч за допомогою інструментарію 

законодавчої техніки, що займає одне з центральних місць у методології 
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трудового права і передбачає використання і створення власних юридичних 

конструкцій та презумпцій. 

На підставі вищевикладеного можна констатувати наявність наступних 

особливостей узгодження змістових норм в межах оптимізації законодавчої 

техніки кодифікації трудового законодавства: 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.  

Аналізуючи наведене, резюмуємо, що 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. 

Отже, новий Трудовий кодекс України є більш надійним і стабільним 

джерелом правового регулювання, охоплює змістовну і формальну сторону 

правового регулювання. При цьому акти поточного законодавства повинні і 
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надалі конкретизувати і доповнювати кодифікаційні акти, але не суперечити 

їм. Зауважимо, що найбільш доцільним для такого співвідношення 

законодавства про працю має стати розробка на рівні кодифікованого акта за 

допомогою нормативних дефініцій своєрідного тезаурусу (словника 

законодавчих термінів) та створення органу державної влади при 

кодифікаційних органах, який би аналізував ефективність практичного 

застосування існуючих норм трудо-правового регулювання. Наразі наступні 

пропозиції важливі у зв’язку з поступовим відмиранням галузі трудового 

права, норми якої так і залишаються невигідними для роботодавців. Проте 

захист працівників від свавілля протилежної сторони трудових та пов’язаних 

з ними відносин повинен ґрунтуватися на встановлених законодавством 

мінімальних гарантіях, які мають носити стабільний характер. 

 

4.2 Основні тенденції розвитку взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства 

 

Процеси правотворення зазвичай ініціюються його учасниками або 

тими, на кого впливає створення, зміна чи ліквідація тих чи інших правових 

норм. Сучасні ринкові процеси неможливо регулювати без належного 

правового масиву, який би встановлював загальнообов’язкові правила для 

суб’єктів, які є рівними чи підпорядкованими, такими, що знаходяться у 

відносинах координації або субординації. При цьому євроінтеграційні 

процеси посилюють відповідальність суб’єктів кодифікації законодавства 

перед особами, на яких безпосередньо впливає їх діяльність. 

Зазначимо, що організованість та порядок діяльності суб’єктів 

кодифікаційних робіт багато в чому залежить від характеру їх взаємодії [305, 

с. 187]. Складання проектів нормативно-правових актів, їх детальне 

обґрунтування, фінансовий розрахунок, обговорення в комітетах 

законодавчого органу – все це складний шлях у напрямку прийняття 

нормативно-правового акта у трьох читань та направлення такого прийнятого 
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документ на підпис Президенту України. Більше того, станом на сьогодні 

назріває потреба в структурно-функціональному перетворенні національного 

законодавства про працю за взаємодії працівників, роботодавців, їх об’єднань 

з суб’єктами кодифікації, адже тільки за участі суб’єктів трудових і 

пов’язаних з ними відносин видається можливим оцінити майбутній вплив 

прийнятого відповідного кодифікованого акта на стан суспільних відносин. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена широкою роллю 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства у частині розробки нового 

Трудового кодексу. Зазначимо, що проблема прийняття нового 

кодифікованого акта у сфері регулювання трудових і пов’язаних з ними 

відносин не є новою, адже вона обговорювалася з початку 2000-х років. З 

того моменту і до теперішнього часу з урахуванням всіх доопрацювань 

подавалося близько 20 проектів Трудового кодексу України, наступне 

читання яких або не включалося до порядку денного, або які відправлялися 

на доопрацювання до комітетів Верховної Ради України.  

Такий стан тенденцій розвитку кодифікаційних робіт не можна вважати 

задовільним, адже Кодекс законів про працю України [71] був прийнятий ще 

10 грудня 1971 року і зберіг плановий підхід до регулювання реалізації 

здатності людини до праці без урахування реалій сьогодення. Більше того, 

ще чинний кодифікований акт приймався з урахуванням того, що єдиним 

роботодавцем у СРСР була держава, і не передбачав перспективи 

розширення цього суб’єктного складу. 

У енциклопедичному значенні «суб’єкт» – це учасник відносин у 

відповідній соціальній сфері [306, c. 489]. У межах нашого дослідження мова 

піде про суб’єктів кодифікації, а оскільки кодифікація – це правовий процес, 

що супроводжується виникненням прав та обов’язків, то, відповідно, 

суб’єкти кодифікації є суб’єктами кодифікаційних правовідносин. 

І.О. Федоров вважає кодифікаційну діяльність державною 

законотворчою діяльністю, що здійснюється уповноваженими на те 

суб’єктами з метою приведення чинного законодавства у відповідність до 
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потреб сучасності. Тобто, виходячи з положень Основного Закону країни, ця 

діяльність прямо відведена до компетенції єдиного законодавчого органу – 

Верховної Ради України [307, c. 94].  

Однак ми не погоджуємося з даною точкою зору, адже, по-перше, 

кодифікація може здійснюватися як на державному, так і приватному рівні (в 

останньому випадку кодифікація може санкціонуватися державою, в 

трудовому праві – це локальне нормотворення), по-друге, кодифікаційні 

процеси охоплюють стадії від створення і формування пропозицій, 

оформлення пояснювальної записки, фінансово-економічного обґрунтування 

нормативно-правового акта до його подання у Верховну Раду України, 

голосування за нього і підписання його Президентом як главою держави. 

Відповідно, у даному процесі беруть участь комітети Верховної Ради 

України, міністерства, суб’єкти законодавчої ініціативи і, звісно ж, 

безпосередні учасники майбутніх «реформованих» трудових та пов’язаних з 

ними відносин. 

Також зауважимо, що у словнику іншомовних слів вказується, що 

поняття «тенденція» (з лат. tendentia, від tendo – прямую, прагну) 

розглядається як: 1) напрям розвитку якогось явища; 2) ідейна спрямованість; 

3) прагнення, схильність, властиві кому-, чому-небудь тощо [279, c. 568]. У 

Великому тлумачному словнику української мови під поняттям «тенденція» 

розглядається: 1) напрям розвитку чого-небудь; 2) прагнення, намір, властиві 

кому-, чому-небудь; 3) провідна думка, ідейне спрямування; 4) упереджена 

думка, ідея, теза, що нав’язується [187, с. 72]. 

Характеризуючи поняття «взаємодія», зазначимо, що ми пов’язуємо 

його з синонімом – поняттям «зв’язок». Так, І.В. Арістова вказує, що між 

поняттями «координація» та «взаємодія» є суттєві відмінності. Вчена вважає, 

що не зовсім логічно навіть їх порівнювати, оскільки це цілком різні поняття. 

Під час взаємодії обидві сторони зобов’язані організовувати відносини, у 

кожному конкретному випадку одна чи друга сторона відносин бере на себе 

функцію організації таких відносин [308, c. 54]. 
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Отже, враховуючи те, що взаємодією є зв’язок, співвідношення і 

узгодження воль різноманітних суб’єктів, 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. 

Розглядаючи окремі тенденції взаємозв’язку і взаємодії суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства в Україні, зауважимо, що першою 

такою тенденцією є залучення представників громадськості, а саме 

працівників, роботодавців та їх об’єднань до процесу прийняття нового 

Трудового кодексу України. Так, необхідність прийняття Трудового кодексу 

України була офіційно закріплена в Коаліційній угоді, підписаній 27 

листопада 2014 року [309]. При цьому представники роботодавців і 

працівників брали безпосередню участь у розробці положень, що ввійшли до 

проекту Трудового кодексу України [127]. Водночас, саме у зв’язку з тим, що 

Федерація професійних спілок України виразила протест щодо впровадження 

і затвердження нового Трудового кодексу України, цей акт до цього часу так 

і не був прийнятий. Проте тенденція залучення громадськості до питань 

кодифікації трудового законодавства зберігає свою актуальність. 

 У цьому аспекті О.І. Процевський вказує, що серцевину сучасної 

систематизації трудового законодавства повинна скласти соціальна 

спрямованість, яка б відображала принципи демократичної, соціальної, 

правової держави [310, с. 104]. При цьому потрібно врахувати те, що 

прийняття нового кодифікованого акта у сфері регулювання праці передбачає 

не лише вдосконалення чинного законодавства шляхом перегляду його норм, 

їх оновлення, але й створення нових норм з урахуванням інтересів як 

працівників, так і роботодавців.  

Головною проблемою, що визначає неефективність трудового 

законодавства сьогодні, є наявність у Кодексі законів про працю України [71] 
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нереальних пільг та гарантій, що спричиняє появу негативних наслідків для 

суб’єктів трудових відносин, які в більшій мірі стосуються працівника. 

Справа в тому, що роботодавець на практиці доволі часто замінює трудовий 

договір трудовою «угодою», що означає заміну трудових правовідносин на 

цивільно-правові, за якими роботодавець не повинен забезпечувати 

працівнику гарантовану законом максимальну тривалість робочого часу, 

мінімальну тривалість відпочинку, оплачувану щорічну відпустку тощо. 

Працівник же, враховуючи складну ситуацію на ринку праці, змушений 

погоджуватися працювати на таких умовах, щоб мати хоча б якусь роботу. 

Проект Трудового кодексу України [127] значною мірою покликаний 

заповнити прогалини та ліквідувати колізії діючого на сьогоднішній день 

законодавства,  хоча і в ньому все ж таки деякі питання не знайшли свого 

вирішення. Зокрема мова йде про те ж право працівників брати участь у 

прийнятті на загальнодержавному рівні кодифікованого акта трудового 

законодавства. Так, Є.В. Краснов вказує, що положення актів МОП, Ради 

Європи, Європейського союзу з цього приводу не знайшли свого 

відображення у проекті Трудового кодексу України, що свідчить про його 

невідповідність міжнародним стандартам щодо участі працівників у 

правлінні організацією. У переліку основних прав працівників вілсутнє право 

делегувати своїх представників до законодавчого органу для вирішення 

питань шодо регулювання трудових та пов’язаних з ними правовідносин 

[311, с. 141]. При цьому не менш важливою є компетенційна діяльність 

державних органів із активного сприяння залучення громадськості до трудо-

правових компетенційних процесів.  

Державні органи як учасники кодифікаційного процесу наділяються 

законом повноваженнями, що становлять їх компетенцію, тобто 

повноваженнями, які перебувають у сфері трудових та інших, безпосередньо 

пов’язаних з ними, відносин. У цьому сенсі їх можна розглядати в якості 

суб’єктів кодифікації трудового законодавства [312, c. 53]. 
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Вважаємо, що для реалізації положення, за яким відбувалася б належна 

взаємодія суб’єктів кодифікації трудового законодавства, необхідно 

включити до глави 6 книги 1 проекту нового Трудового кодексу України 

спеціальні норми щодо участі працівників та їх представників у процесах 

кодифікації трудового законодавства. Це є чи не найважливішим, адже 

Трудовий кодекс України, який буде прийнятий в майбутньому, 

безпосередньо впливатиме на регулювання трудових та пов’язаних з ними 

відносин, що складаються переважно між працівниками та роботодавцями і 

їх об’єднаннями. 

Таким чином, національне законодавство повинно орієнтуватися на 

забезпечення насамперед рівного доступу працівників та роботодавців до 

питань регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. При цьому, що 

не менш важливо, у правозастосовній діяльності має бути забезпечено 

рівність роботодавців та працівників у частині реалізації колективних прав 

останніх.  

Наступною тенденцією взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства є підвищення рівня впливу кодифікаційних робіт на 

розширення прав і свобод людини і громадянина у трудових 

правовідносинах. К.М. Гусов і В.М. Толкунова вказують, що ринкова 

економіка вносить суттєві зміни у зміст трудових відносин, у відносини 

управління і організації праці, правове становище їх суб’єктів у зв’язку з 

введенням нових форм власності і новітніх методів та організаційно-

правових форм здійснення господарювання. Трудове законодавство – єдина 

галузь законодавства, яка здатна не тільки безпосередньо здійснювати вплив 

на основну виробничу силу – робітників, які є носіями робочої сили, а й 

захищати їх у процесі здійснення трудової діяльності від безробіття тощо. 

Під впливом суб’єктів кодифікації трудового законодавства формується 

правовий механізм захисту працівників [313, c. 5].  

Погоджуючись із зазначеною точкою зору, ми вважаємо, що причиною 

повернення всіх проектів Трудового кодексу Україні на доопрацювання або 
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неприйняття їх в подальшому стало саме звуження прав працівників у 

кожному з них порівняно з правами і обов’язками роботодавця. Як 

справедливо зауважує А.В. Різаєва, у жодному з проектів Трудового кодексу 

України не визначено різнорідну правову природу основоположних прав та 

обов’язків працівників: одні з них належать до категорії статутних та 

складають елементи правового статусу громадянина-працівника, інші ж є 

складовою частиною трудових правовідносин між працівником та 

роботодавцем [314, с. 62-64]. Цікаво і те, що більшість працівників, не 

знаючи про справжній обсяг прав і гарантій, які їм надає трудове 

законодавство, вважають, що такі гарантії їм надає сам роботодавець. Тому 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 питань 

праці забезпечували належний рівень поінформованості населення про 

необхідність прийняття проектів кодифікованих законодавчих актів про 

працю та їх основні положення. 

Поряд із цим, як правильно зазначає І.М. Шопіна, саме соціальна 

спрямованість прав, свобод та законних інтересів працівників визначає 

рівень ефективності їх трудової діяльності [315, с. 162]. Першочергове 

завдання взаємодії суб’єктів кодифікації трудового законодавства – це 

формування національної системи соціально-правового захисту населення 

щодо створення умов для достатнього життєвого рівня людини. 

Погоджуємося із думкою В.М. Андріїва, що ефективне правове регулювання 

трудових відносин можливе лише за умови чіткого впорядкування прав та 

обов’язків основних суб’єктів цих правовідносин – працівника та 

роботодавця. Основна модель їх взаємодії, на думку вченого, така: з одного 

боку, працівник зі своїми правами і обов’язками, а з іншого – роботодавець, 

який також має свої права та обов’язки. Права працівника кореспондують 

обов’язкам роботодавця, а права останнього – обов’язкам працівника [316, c. 

178-179]. 
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О.М. Ярошенко вказує, що розширення прав працівників на 

регулювання трудових відносин дозволить за допомогою нового Трудового 

кодексу прискорити вихід із спірних та кризових ситуацій і забезпечить 

стійкий розвиток вітчизняної економіки та всієї соціальної сфери, розширити 

і збільшити надходження грошових коштів до бюджетів різних рівнів [268, с. 

44]. З цього випливає, що 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. 

Рівень дійсної реалізації прав працівниками і роботодавцями визначає і 

характер взаємодії суб’єктів кодифікації трудового законодавств, що виникає 

у зв’язку з процесом реалізації громадянами конституційного права на 

працю. Тому, з врахуванням викладеного, для забезпечення рівних 

можливостей участі у кодифікаційних роботах працівників і роботодавців у 

Трудовому кодексі України варто чітко визначити їх основні права. 

Отже, закріплення основних трудових прав працівників і роботодавців 

повинно відбуватися в аспекті розширення застосування міжнародних 

стандартів залучення працівників до прийняття юридично важливих рішень. 

Передбачення рівних прав для працівників і роботодавців і спрямованість 

трудового законодавства на розширення повноважень працівників і 

роботодавців у процесі праці дозволить оптимізувати трудові 

правовідносини в цілому. При цьому підвищення рівня впливу 

кодифікаційних робіт на взаємодію основних суб’єктів трудових та 

пов’язаних з ними відносин прямо пропорційно залежить від рівня 

гарантованості прав цих суб’єктів на законодавчому рівні. Тобто варто 

передбачити невичерпний перелік прав для працівників і роботодавців на 

рівні Трудового кодексу. 

Третьою 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 
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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. 

 Ми погоджуємося з думкою вченого-правника Р.І. Кондратьєва, який з 

цього приводу вказує на реалізацію підприємствами і організаціями 

делегованого державою права на локальне встановлення умов праці 

робітників та службовців, визначених в межах, передбачених законом, маючи 

на увазі «попереднє санкціонування» [317, c. 24]. Тобто, з наведеного 

випливає, що взаємодія суб’єктів кодифікації трудового законодавства може 

базуватися на паралельному фактичному існуванні двох кодифікаційних 

рівнів – державного (прийняття проекту Трудового кодексу України) та 

локального (прийняття на підприємстві власних правил внутрішнього 

трудового розпорядку). Так чи інакше, ми вважаємо, що за таких обставин 

потрібно враховувати, що делегування кодифікаційних можливостей 

суб’єктам трудових та пов’язаних з ними відносин може відбутися за умови 

належного встановлення на централізованому рівні меж локального 

нормотворення, а також меж делегування і кодифікаційної діяльності. 

Така думка підтверджується і напрацюваннями доктрини трудового 

права, за якою децентралізоване нормативне регулювання праці, його зміст, 

межі та сфера застосування визначаються відповідно кодифікованими 

актами, законодавчими та іншими нормативними актами, а також 

конститутивними (базовими) нормативними актами [299, c. 26]. Тобто, 

фактичне існування принципу співвідношення централізованого та 

локального правового регулювання дозволяє реальне здійснення приватної 

кодифікації трудо-правових норм на рівні суб’єктів трудових та пов’язаних з 

ними відносин. 

А.С. Сидоренко дотримується дещо іншої думки. З точки зору вченого, 

зараз, коли ми вже маємо величезну кількість нормативного матеріалу, 

практику його застосування, складно переконати законодавця і суб’єктів 

правозастосовної діяльності в тому, що для встановлення правопорядку у 
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сфері праці необхідно передати функції нормотворення сторонам трудових 

відносин. З цього випливає, що суб’єкти трудового права, не чекаючи 

відповідних рішень держави, встановлять свій правопорядок у процесі праці, 

вигідний для одних, що, поряд із цим, є і юридичним безладдям для інших. 

Досвід останнього десятиліття показує нам незліченні приклади такої 

поведінки учасників процесу праці [318, c. 122]. Так, наприклад, сторони 

трудового договору часто визначають у ньому умови, що завідомо є 

нелегітимними, недійсними, однак незважаючи на це, керуються ними у 

своїх відносинах. Більше того, тільки суд може визнати незаконними умови 

трудових договорів, а тому на практиці свобода регулювання процесу праці є 

фактично необмеженою. 

При цьому необхідно врахувати й те, що вдале поєднання 

централізованого і локального методів регулювання забезпечує реалізацію 

принципу єдності та диференціації умов праці [319, с. 94]. На думку В.К. 

Самигуліна, головне призначення локальних правових норм полягає не просто у 

регулюванні внутрішніх відносин на підприємстві, а в «дорегулюванні» їх з 

метою конкретизації загальних норм та заповненні прогалин [320, с. 6-7]. 

Правила прийняття децентралізованих нормативно-правових актів були 

зорієнтовані на великі державні підприємства з обов’язковою єдиною 

профспілковою організацією, яка, як правило, має профспілковий комітет. На 

сьогодні ситуація змінилася, адже існує значна кількість малих приватних 

підприємств, на яких переважно відсутні профспілкові організації [301, c. 

93].  

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного можна констатувати, 

що правове регулювання делегування кодифікаційних повноважень від 

централізованого до локального рівня може відбуватися за конкретно 

визначених умов, а саме визначення меж і суб’єктів такого делегування на 

централізованому рівні і встановлення конкретних сфер, які підлягають 

заповненню шляхом застосування локального нормотворення. 
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Ще одним напрямом взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства є 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. У цьому аспекті Р.С. Харчук вказує, що Європейській комісії 

належить виключне право законодавчої ініціативи (підготовка всіх 

політичних ініціатив ЄС). За загальним правилом усі нормативно-правові 

акти, прийняті Радою Європи або Радою спільно з Європейським 

парламентом, розглядаються на основі тих пропозицій, що вносяться 

Європейською комісією. У свою чергу, Європейська комісія розробляє 

висновки щодо нормативно-правових актів та програм законодавчої гілки 

влади. При цьому вона наділена і правом прямої нормотворчості, адже 

розробляє і приймає нормативно-правові акти на виконання встановлених 

Радою ЄС правил і стандартів, деталізуючи і розвиваючи їх для 

безпосереднього застосування, тобто формує вторинне право, норми якого не 

повинні суперечити первинному праву ЄС [321, с. 141]. 

Зауважимо, що у зв’язку з ратифікацією Україною Угоди про асоціацію 

з Європейським Союзом [322] мова має йти не тільки про внутрішню 

взаємодію суб’єктів кодифікації трудового законодавства, а й про зовнішню. 

Справа в тому, що узгодження процесу адаптації національного трудового 

законодавства до законодавства Європейського Союзу має пройти 

відповіднодо норм і правил існуючої передачі частини суверенітету держави, 

що вступає до Європейського Союзу. Відповідно, кодифікація трудового 

законодавства повинна імплементувати як міжнародні стандарти у сфері 

праці, так і європейські. 

Зокрема йдеться про імплементацію наступних основоположних 

директив на рівні зовнішньої взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства: Директиви 2000/78 / ЄC від 27 листопада 2000 року про 

створення загальних стандартів, спрямованих на забезпечення рівноправності 

у сфері праці та зайнятості [323], Директиви 2006/54 / ЄC від 05 липня 2006 
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року, що імплементує принцип рівних можливостей та рівного ставлення для 

чоловіків і жінок у питаннях зайнятості та праці [324], Директиви Ради ЄС 

«Про обов’язки роботодавця інформувати працівників про умови, які 

застосовуються до контракту або трудового договору» [325], Директиви Ради 

№ 98/59/ЄС від 20.07.1998 «Про наближення законодавства держав-членів 

колективного звільнення» [326], Директиви Ради ЄС «Про наближення 

законодавства держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі 

передачі підприємств, бізнес-структур або частини підприємств або бізнес-

структур» [327] тощо. 

З врахуванням того, що європейське трудове право, яке не знало 

соціалістичного впливу, залишає роботодавцю більший простір для 

врегулювання його трудових відносин з працівником, більшу свободу з їх 

припинення і в цілому велику гнучкість у таких питаннях як, наприклад, 

тривалість робочого часу і нормування праці, то, відповідно, зовнішня 

взаємодія суб’єктів кодифікації трудового законодавства веде до 

поглиблення процесів локального правового регулювання праці на рівні 

конкретного підприємства, установи, організації. 

Поряд з цим С.В. Дріжчана вважає, що від поглиблення інтеграційних 

процесів з ЄС навряд чи варто чекати розширення існуючих на Україні 

трудових гарантій, швидше навпаки – трудове законодавство може піти 

шляхом дерегуляції та надання роботодавцю більшої автономії у питанні 

трудових відносин (хоча Україна йде цим шляхом і без ЄС, судячи з проекту 

Трудового кодексу, який уже давно знаходиться на розгляді у парламенті) 

[328, c. 111]. 

Однак, аналізуючи дану позицію, вимушені стверджувати, що 

погодитися з нею не можемо через ряд факторів, враховуючи, зокрема, 

тенденції до дерегуляції трудових відносин, що здійснюється на користь 

забезпечення балансу інтересів працівників та роботодавця. Зауважимо, що 

за такої ситуації встановлення процесу нормування праці локальними актами 

нормотворення з врахуванням позиції працівників на конкретному 
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підприємстві, в установі, організації посилить суттєві гарантії їх взаємодії з 

роботодавцем на усіх рівнях. 

Отже, з урахуванням вищевикладеного можна стверджувати, що 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. В.М. Андріїв зазначає, що хоча держава як 

основний нормотворець у сфері трудового права та основні (роботодавці і 

працівники) і неосновні учасники суспільно-трудових відносин і роблять 

зусилля для досягнення «промислового миру» та розвитку відносин 

соціального діалогу, проте об’єктивно їхні інтереси не завжди збігаються, що 

призводить до виникнення непорозумінь і сутичок під час виникнення, 

розвитку та припинення трудових та тісно пов’язаних з ними правовідносин. 

Ці непорозуміння та сутички негативно відображаються на реалізації 

колективних прав, свобод і законних інтересів працівників, на добробуті 

держави та суспільства [316, c. 178-179].  

Аналізуючи викладене, можемо констатувати, що загальну соціальну 

спрямованість нового Трудового кодексу вже варто ставити під сумнів, адже 

участь у його прийнятті беруть переважно роботодавці, інтересами яких є 
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отримання прибутку, результату від застосування праці найманих 

працівників. Натомість, що стосується інтересів працівників – забезпечення 

їх гарантій –  в розумінні будь-якого роботодавця не повинно виходити за 

межі його господарської влади і створювати загрозу для стабільності 

отримання ним прибутків. 

В.В. Жернаков зазначає, що для реалізації інтересів працівників часто 

доводиться вдаватися до допомоги інших суб’єктів трудового права, таких як 

профспілки, об’єднання роботодавців тощо. Інтереси цих працівників 

утворюються на основі інтересів їх членів, але не зводяться до них і навіть до 

їх суми, бо в процесі взаємодії індивідів відбувається вироблення інтересів 

групи як цілого, які відзеркалюють спільні, подібні риси [329, c. 98]. 

Коментуючи дану позицію, можемо зауважити, що за умов применшення 

соціальної ролі працівників і гіперболізації впливу на суспільні процеси 

роботодавців недивним є те, що загалом проект Трудового кодексу України 

[127] складений на користь переважно роботодавця. Проте не можна не 

враховувати, що велика кількість норм посилюють гарантії працівників у 

процесі праці і під час відпочинку (встановлення норм праці, гарантії 

малозахищеним верствам населення, засоби заборони дискримінації та 

примусової праці). 

При цьому зазначимо, що недоліком процесів кодифікації трудового 

законодавства станом на сьогодні в Україні є їх неповний характер. Справа в 

тому, що національний нормотворець під процесом кодифікації розуміє 

виключно створення кодифікованого акта трудового законодавства, що є 

логічною помилкою. Кодифікація – це всеохоплюючий процес реформування 

системи законодавства, який передбачає оновлення існуючих норм і 

скасування застарілих шляхом: 1) створення кодифікованого акта трудового 

законодавства – Трудового кодексу України; 2) визнання нечинними актів, 

що суперечать принципам регулювання трудових та пов’язаних з ними 

відносин – актів радянського законодавства (наприклад, Указу Президії 

Верховної Ради УРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на 
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сезонних роботах» [330]); 3) створення правових основ для об’єднання 

положень декількох нормативно-правових актів, тобто інкорпорації у 

Трудовий кодекс законів України «Про охорону праці», «Про оплату праці», 

«Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення трудових 

спорів (конфліктів)» тощо; 4) забезпечення відповідної правозастосовної 

практики шляхом вироблення адміністративної практики застосування 

положень Трудового кодексу та відповідної судової практики. 

Ми вважаємо, що суттєво необхідним є об’єднання норм кількох 

законодавчих актів у Трудовий процесуальний кодекс. Закони України «Про 

колективні договори і угоди» [118], «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» [121], «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [122], «Про соціальний діалог в Україні» [331] повинні 

становити собою єдиний акт з об’єднаними нормами та єдиними 

принципами, що підлягають застосуванню. 

Правильною вважаємо позицію І.Я. Кисельова, адже він зазначав, що, 

використовуючи колективні договори для оперативного фіксування поступок 

на користь працівників, профспілки домагаються потім закріплення цих 

поступок у трудовому законодавстві і поширення їх на більш широке коло 

осіб [332, c. 29-30]. 

Отже, з наведеного випливає, що взаємодія суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства відбувається ще на етапі колективно-договірного 

регулювання і передбачає змістовне оновлення національного трудового 

законодавства за рахунок утвердження, існування і розвитку колективних 

форм захисту трудових прав працівників. Більше того, при здійсненні 

колективно-договірного регулювання за участі працівників і роботодавців, їх 

об’єднань відбувається пошук компромісу між реально існуючими 

трудовими відносинами на підприємстві, в установі та організації та нормами 

законодавства, які перманентно змінюються. 

Ще однією тенденцією взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства в Україні є, зокрема, їх спільна спрямованість на узгодження 



309 

норм галузі трудового права та норм трудового законодавства. Так, на думку 

С.В. Поленіної, субординаційна залежність кодифікації трудового 

законодавства не може зумовлюватися лише формальними ознаками, вона 

більше всього носить змістовний характер [333, c. 87]. Даний змістовий 

характер проявляється, зокрема, і у тому, що для прийняття рішень щодо 

вдосконалення трудового законодавства перш за все повинна братися до 

уваги побудова того чи іншого правового інституту з метою впровадження 

взаємозв’язку між цілями та принципами трудо-правового регулювання. 

Цікавою є також позиція О.І. Жолновича, який вказує, що з метою 

досягнення ступеня об’єктивної істини під час закріплення нормативних 

приписів у статтях і розділах нормативно-правових актів потрібно 

максимально відтворювати інституціональну побудову системи трудового 

права України у Трудовому кодексі, що має невдовзі бути прийнятий. Це 

дасть змогу відобразити галузеву специфіку, закріпити основи правового 

регулювання і визначити обсяг та межі локальної правотворчості учасників 

трудових правовідносин [334, c. 8]. 

Суб’єкти кодифікації трудового законодавства як насамперед державні 

інституції повинні взаємодіяти на рівні усунення дублювання положень 

відомчих нормативних актів у проекті Трудового кодексу України. Це,  

зокрема, і показує характер відображення у структурі трудового 

законодавства впорядкованої системи галузі трудового права. При цьому 

взаємодія учасників трудових та пов’язаних з ними відносин на локально-

правовому рівні теж впливає на «стрункість» трудового законодавства, його 

взаємообумовленість та узгодженість.  

Н.М. Хуторян в цьому аспекті резонно зазначає, що кодекс повинен 

містити обмежену кількість відсилань до інших нормативно-правових актів, 

щоб мати завершений вигляд і забезпечувати взаємоузгодженість положень 

трудового законодавства. При цьому відповідність норм структури трудового 

законодавства та системи галузі трудового права досягається в більшій мірі 

завдяки системності тлумачень правових норм і створення належних 
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правових засад взаємодії індивідуальної та колективної форм захисту 

трудових прав працівників, а також і роботодавців [335, c. 344-346]. 

Варто зауважити, що законодавець, реалізуючи двоєдину 

конституційну мету у кодифікації трудового законодавства, констатував 

існування галузі трудового права в статутному нормативному правовому акті 

галузі як стійкої нормативної правової бази, яка закріплює норми, спрямовані 

на захист працівника, надання йому певних гарантій трудових прав. Саме 

базовий галузевий кодифікаційний акт покликаний повністю відобразити 

специфіку галузі трудового права: її предмет, метод, принципи, функції та 

систему. 

Із сказаного випливає, що першорядним завданням кодифікатора є 

визначення кола галузевих нормативних правових актів, а також правових 

норм, що містяться в нормативних правових актах інших галузей, які 

регулюють відносини, що становлять предмет трудового права. Однак 

нерідко виникають такі ситуації, коли відповідний нормативний правовий 

акт або окрема норма права відсутні, що дозволяє говорити про прогалини у 

правовому регулюванні тих чи інших відносин у сфері правового 

регулювання праці. Кодифікація також покликана заповнювати правові 

прогалини. 

Таким чином, з вищесказаного випливає, що взаємодія суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства повинна також передбачати структурне 

оновлення системи трудового законодавства з урахуванням специфіки галузі 

трудового права, її направленості на всебічне нормативне оформлення 

трудових та пов’язаних з ними відносин. Також наведене снонукає до 

висловлення пропозиції щодо внесення змін до проекту Трудового кодексу 

України [127] у частині визначення системи нормативно-правових актів, що 

входять до структури трудового законодавства. Так, варто внести зміни до            

ст. 11 проекту Трудового кодексу України, встановивши, що структуру 

трудового законодавства становлять акти централізованого законодавства, 
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які приймаються органом законодавчої влади і спрямовані на регулювання 

трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Останньою тенденцією взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства є створення єдиного кодифікаційного органу в Україні. Справа 

в тому, що суб’єктами кодифікації є єдиний орган законодавчої влади – 

Верховна Рада України та органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів 

України, служби, агентства, інспекції тощо). Однак потрібно враховувати і 

те, що це лише офіційні суб’єкти кодифікації. Неофіційними такими 

суб’єктами можна вважати працівників, роботодавців та їх об’єднання, адже 

вони так чи інакше впливають на процеси правотворчості.  

Наведена позиція відповідає й існуючим поглядам науковців трудового 

права на доктринальному рівні. В.К. Грищук, зорема, вважає, що на 

загальнодержавному рівні кодифікація може здійснюватися державними 

органами, науковими установами, народними депутатами та всім 

українським народом [336, с. 25]. З останньою позицією важко погодитися, 

адже народні депутати окремо не виступають як суб’єкти кодифікації, а 

український народ може бути суб’єктом кодифікації лише обмежено – 

шляхом участі у всеукраїнському та місцевому референдумах, на які трудо-

правові питання навряд чи виноситимуться. 

Цікаво, що І.О. Федоров відносить до суб’єктів кодифікації Верховну 

Раду України, інших офіційних суб’єктів кодифікації (комітети, комісії 

Верховної Ради України, робочі групи народних депутатів, суб’єкти права 

законодавчої ініціативи), а також неофіційних суб’єктів кодифікації 

(юристів-практиків, наукові та навчальні установи, зацікавлену громадськість 

тощо) [34, с. 73-74]. При цьому, як бачимо, потреба створення єдиного 

кодифікаційного органу, наприклад кодифікаційної комісії, обґрунтовується 

великою кількістю різнополярних зв’язків між суб’єктами кодифікації саме 

трудового законодавства з біполярними інтересами. Таким органом 

повноцінно може стати єдина Вища кодифікаційна комісія. 
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Погоджуємося у цьому контексті з думкою Є.В. Гетьмана, який вказує 

на те, що потрібно створити такий кодифікаційний орган, котрий буде 

спрямовувати свої дії, по-перше, на об’єднання нормативно-правових актів, а 

також норм, що в них містяться, в єдину систему і, по-друге, – на переробку 

змісту таких норм, після чого проект кодифікаційного документа буде 

направлений на затвердження до уповноваженого органу [190, c. 34].                     

Ф.М. Бурчак також наголошує на тому, що така кодифікаційна комісія 

повинна була б діяти для того, щоб опрацьовувати положення всіх кодексів 

[80, с. 13]. 

Ми вважаємо, що у сфері трудового законодавства створення такого 

органу на засадах взаємодії суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

дасть змогу об’єктивувати та об’єднати їх зусилля для досягнення 

ефективного результату, координувати заходи щодо доопрацювання засобів 

імплементації міжнародних стандартів у національне трудове законодавство, 

враховуючи баланс позицій працівників і роботодавців та вимоги суб’єктів 

законодавчої ініціативи. При цьому обов’язковим елементом діяльності 

таких органів стало б проведення експертизи законодавчих актів та проекту 

Трудового кодексу України на відповідність їх Конституції України [192], 

міжнародним конвенціям та рекомендаціям Міжнародної організації праці 

ООН, актам Європарламенту та Європейської комісії тощо. 

Зауважимо, що станом на сьогодні методом проб і помилок ведуться 

пошуки рішень таких найважливіших проблем як розмежування 

повноважень між рівнями публічної влади у соціальній сфері, виведення з 

кризи системи праці, регулювання процесу «монетизації» пільг. Кодифікація 

як вища форма правотворчості має специфічні особливості та завдання. Вона 

може успішно здійснюватися лише на базі глибоких теоретично 

обґрунтованих, загальновизнаних наукових висновків і рекомендацій. 

Підвищенню наукової обґрунтованості підготовлюваних кодифікованих актів 

сприятимуть наукові програми, що включають: всебічне дослідження 

розвитку трудових відносин; моделювання майбутнього правового акта або 
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здійснення правового експерименту; подальший контроль за ефективністю 

застосування нового акта. Вивчення ефективності застосування 

законодавства про працю вимагає наукової методики. 

Важливо також, щоб нове трудове законодавство нашої держави 

виходило з необхідності забезпечення свободи праці, відповілно до якої 

людина володіє невід’ємним та виключним правом вільно розпоряджатися 

своїми здібностями до праці, яке забезпечується державою, заборони 

примусової праці та дискримінації, рівності трудових прав громадян України 

у трудових відносинах. Ще однією умовою успішної кодифікації трудового 

законодавства мають стати норми, які визначатимуть структуру та ієрархію 

законодавства про працю України.  

Отже, з врахуванням вищевикладеного, вважаємо, що сумарним 

досягненням взаємодії суб’єктів кодифікації трудового законодавства 

повинно стати створення єдиного кодифікаційного органу – Вищої 

кодифікаційної комісії, яка б функціонувала на базі координації суб’єктів 

офіційної і неофіційної кодифікації, формувала уявлення про 

функціонування трудових і пов’язаних з ними відносин на нормативному 

рівні з метою встановлення відповідності між застосуванням норм і їх 

об’єктивізацією. 

Таким чином, підсумовуючи все вищевикладене, можемо стверджувати 

про наявність наступних тенденцій взаємодії суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства: 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 вирішуються на централізованому рівні, на локальний рівень; 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 у межах соціального 
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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. 

Отже, з урахуванням вищесказаного, можна стверджувати, що 

взаємодія суб’єктів кодифікації трудового законодавства відбувається як при 

умові офіційної, так і неофіційної кодифікації. Суб’єкти законодавчої 

ініціативи, законодавчий та виконавчі органи державної влади зобов’язані 

оптимізувати процес кодифікації законодавства про працю таким чином, щоб 

створити дієву систему мінімальних гарантій для всіх без винятку 

працівників. Враховуючи експансію трудового права, необхідно встановити 

чіткі орієнтири з функціонування таких суб’єктів кодифікації та здійснення 

ними своїх повноважень у межах нового Трудового кодексу України. 

На підставі вищезазначеного зауважимо, що поступові процеси 

кодифікації трудового законодавства України повинні принести свій 

належний результат. При цьому визначення стратегічного напряму, 

конкретних кодифікаційних завдань у межах трудового законодавства 

необхідно покласти на конкретних суб’єктів кодифікації для якнайкращого 

поєднання їх повноважень та особливостей у ході залучення останніх до 

процесу постійного нормотворення.  

 

4.3 Напрями удосконалення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства 

 

Правове регулювання праці на сьогодні охоплює розрізнену групу 

нормативно-правових актів [337], єдиний з яких  є кодифікованим актом – 

Кодексом законів про працю України [71], що був прийнятий за часів 

радянського режиму і відображав тенденції трудових відносин саме тієї доби. 

З утвердженням ринкового підходу до господарювання стан взаємовідносин 

основних сторін трудового договору – працівника та роботодавця – змінився, 
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переформатувавшись на створення і функціонування нових взаємовигідних 

умов партнерства. Поряд із цим, правове регулювання трудових та 

пов’язаних з ними відносин на сьогодні не сприяє, а в більшій мірі 

перешкоджає використанню сучасних важелів господарського впливу 

роботодавця і реалізації здатності до праці працівника. 

 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. Зацих обставин дієвим механізмом 

трудового законодавства стало локальне правове регулювання, що дозволяє 

оперативно заповнювати прогалини у його правовому регулюванні. 

При вивченні сутності певних правових понять та явищ обовязково 

потрібно з’ясовувати суть та значення основоположних понять. Так, 

розглядаючи поняття «удосконалення», можемо звернути увагу на такі 

значення даного слова в його семантичному та енциклопедичному 

розуміннях: 1) зробити щось кращим, досконалішим [187, c. 398]; 2) 

перспективне вирішення актуальних проблем [338, c. 738]; 3) наближати до 

кращого зразку [339, c. 688]. Тобто, з цього випливає, що у довідковому 

розумінні слово «удосконалювати» означає надавати чомусь кращих 

характеристик з метою наближення до ідеального зразка. 

На думку Є.В. Погорєлова, вдосконалення законодавства – це 

діяльність компетентних органів держави по підтриманню якісного стану 

законодавства (якості його змісту і форми) відповідно до потреб розвитку 

суспільних відносин, яка спрямована на забезпечення ефективності 

правового регулювання. Характер такої діяльності охоплює всебічне і повне 

створення нових якісних нормативноправових актів, а також «усунення» або 

«пом’якшення» неякісних властивостей чинного законодавства [340, c. 22]. З 
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аналізу наведеної позиції випливає, що вдосконалення законодавства 

передбачає забезпечення формальної і змістової сторін правового 

регулювання з врахуванням балансу розвитку суспільних відносин. При 

цьому –  це діяльність виключно офіційних уповноважених суб’єктів, що 

передбачає формування якісного підходу до конструювання положень 

нормативно-правових актів. 

М.П. Стадник вважає, що у ході кодифікації трудового законодавства 

вдосконалюється форма і зміст правових актів. У законодавстві протікають 

складні правотворчі процеси, постійно порушується цілісність і 

несуперечливість діючої системи трудового законодавства. Накопичення 

протиріч пов’язано з окремими порушеннями відповідності права рівню 

розвитку трудових та пов’язаних з ними відносин, наростаючою 

внутрішньою диспропорцією в узгодженості самих правових приписів, в 

диспропорції балансу інтересів працівників і роботодавців. При переважанні 

формальних протиріч можна обійтися використанням інкорпорації і 

консолідації. Кодифікація застосовується при оновленні змісту законодавства 

[341, c. 309].  

Враховуємо положення, яке відомо із загальної теорії права, що 

правовідношення – це врегульоване нормами права суспільне відношення, 

учасники якого виступають як носії суб’єктивних прав, юридичних 

обов’язків, повноважень і юридичної відповідальності [147, с. 72].  

Таким чином, на основі поєднання визначених позицій і з урахуванням 

мети здійснення кодифікації трудового законодавства можна визначити 

вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства 

як процес 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. 
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Характеризуючи аспекти вдосконалення правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства, необхідно зазначити, що першим таким 

аспектом є розмежування на рівні нового Трудового кодексу України 

трудових та пов’язаних з ними відносин. В.С. Венедіктов вказує, що у 

трудовому праві процес праці реалізується у трудових правовідносинах, які 

виникають на підставі трудового договору, шляхом безпосереднього початку 

виконання визначеної трудової функції як основного фактора, що свідчить 

про укладання трудового договору та його юридичне оформлення [342, с. 

43].  

Натомість до кола пов’язаних з трудовими відносинами у доктрині 

трудового права зазвичай відносять відносини організаційно-управлінські, 

охоронні, відносини з підвищення кваліфікації, атестації працівників, трудові 

процесуальні відносини тощо. О.А. Хименко вважає, що організаційно-

управлінські відносини спрямовані на впорядкування не тільки трудових, а й 

всієї системи відносин, що становлять предмет трудового права. Від них в тій 

чи іншій мірі залежить можливість їх виникнення, розвитку та припинення 

[343, с. 372]. При цьому В.І. Щербина вказує, що охоронні правовідносини, в 

яких реалізуються заходи відповідальності та інші заходи правового 

примусу, характеризуються особливим набором прав та юридичних 

обов’язків, яким притаманне безумовне здійснення забезпечувальних дій 

примусового характеру [344, с. 86].  

З наведеного випливає, що встановлення норм примусового характеру 

властиве охоронним, і в силу специфіки реалізації захисту працівником своїх 

трудових прав та інтересів – трудовим процесуальним правовідносинам. 

Аналізуючи вищевикладене, необхідно констатувати, що комплекс 

пов’язаних з трудовими відносин може мати як примусовий, так і 

стимулюючий характер. При цьому такий стан розвитку пов’язаних з 

трудовими відносин обумовлює і відповідне їх удосконалення в контексті 

здійснення кодифікації. 
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О.А. Хименко у своєму дисертаційному дослідженні обґрунтовує, що 

організаційно-управлінські відносини не повинні супроводжуватися 

застосуванням примусу. Від організаційно-управлінських відносин певною 

мірою залежить можливість становлення, розвитку, зміни і припинення 

трудових правовідносин [345, с. 11].  

Тому у трудових відносинах не повинен передбачатися примус. Такі 

норми характерні для похідних від трудових відносин – охоронних, трудових 

процесуальних тощо. Однак у межах чинної кодифікації трудового 

законодавства даний підхід не враховано, адже передбачено особливі 

критерії застосування примусу через визначення підстав для звільнення 

працівника в трудовому договорі, оперативне реагування на дії працівників 

тощо. Погоджуємося з думкою В. Т. Базильова, що «примусом є 

застосування компетентними органами і посадовими особами держави у 

формі соціальних актів й у рамках правових норм психічного і фізичного 

впливу на суб’єктів суспільного життя з метою підпорядкувати їх волю й 

поведінку інтересам і волі суспільства» [346, с. 30]. 

Аналізуючи наведені позиції, варто зазначити, що 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.  

М.І. Іншин вважає, що багато порушень у сфері трудових відносин 

залишаються безкарними. Перша з причин – недосконалість законодавства 

про відповідальність за порушення норм трудового права. Проблему 

ефективного застосування законодавства про працю не можна повністю 
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вирішити, якщо кардинально не вдосконалити охоронні норми трудового 

права [347, c. 35].  

Погоджуємося з думкою О.І. Процевського, який зазначає, що діюче 

трудове законодавство України не передбачає хоча б примірний перелік 

випадків, які державою трактуються як факти примусової праці [348, с. 191]. 

Отже, 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. 

Другим аспектом вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства є розмежування на рівні нового Трудового кодексу 

України сфери чинності закону та предмета трудового права в цілому.                      

П.Д. Пилипенко з цього приводу зауважує, що ст. 2 проекту Трудового 

кодексу України [127] «Відносини, що регулюються Трудовим кодексом 

України» пріоритетними визначає правовідносини щодо реалізації права на 

працю. А зважаючи на те, що право на працю може бути реалізоване за 

різних обставин та форм – від працевлаштування за трудовим договором, 

цивільно-правовим договором чи іншими підставами і аж до реалізації його 

шляхом здійснення підприємницької діяльності –  можна дійти висновку, що 

стаття проекту в цій редакції є неприйнятною, оскільки не відображає всіх 

сфер трудо-правових відносин. Крім цього, у ст. 2 проекту Трудового 

кодексу автори вирішили перерахувати усі відносини, що є предметом 

трудового права як галузі вітчизняного права. Але такий варіант визначення 

сфери нормативного акта не можна вважати вдалим. Не варто змішувати 

сферу чинності закону та предмет правового регулювання одноіменної галузі 

права. Та обставина, що трудове право регулює своїми нормами трудові 

відносини та відносини, що зумовлені ними: відносини організаційно-
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управлінські, нагляду і контролю, працевлаштування, вирішення трудових 

спорів і деякі інші, ще не означає, що всі вони мають знайти своє 

відображення у кодифікованому акті, який є основним джерелом цієї галузі 

права [241, с. 8]. 

Однак ми не можемо погодитися з цією позицією у повній мірі, адже на 

рівні інших базових кодифікованих актів адміністративного, цивільного 

права тощо не врегульовуються питання пов’язаних з трудовими відносин на 

належному кодифікаційному рівні. Більше того, при виключенні з Трудового 

кодексу даних положень очевидно втратиться зв’язок між кодифікацією як 

формою систематизації трудового законодавства і системою галузі трудового 

права, що повинна відображатися в структурі та ієрархії нормативно-

правових актів у сфері праці.  

Ситуація із законодавчим регулюванням застосування праці в Україні 

не може вважатися позитивною. Затримка з реформуванням трудового 

законодавства, а також «агресивний» до певної міри характер сучасного 

податкового законодавства об’єктивно призводять до звуження сфери дії 

законодавства про працю за рахунок застосування для регулювання відносин 

між роботодавцем та працівником цивільно-правових інструментів, особливо 

у сфері малого підприємництва [349, c. 253].  

Крім того, зазнав істотних змін комплекс суспільних відносин за 

участю профспілок. З’явилися нові суб’єкти трудового права в особі 

організацій роботодавців.  

Г.А. Рогальова вказує, що тільки предмет галузі права є головним 

системоутворюючим фактором для галузі законодавства. Не можна 

класифікувати єдині складні триваючі трудові правовідносини на три 

самостійних підвиди: особисті немайнові відносини, організаційно-

управлінські та майнові. Насправді всі ці елементи у змісті трудових 

відносин не виокремлюються. Вони характеризують індивідуально-трудове 

відношення, зміст якого визначається лише нормами трудового права. Норми 
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цивільного та адміністративного права не регулюють трудових відносин 

робітників і службовців [350, с. 13]. 

Враховувати потрібно і те, що кодифікація трудового законодавства 

має свої специфічні завдання. Тому наразі наявне в деяких випадках 

відхилення системи законодавства від системи даної галузі права навіть при 

проведенні кодифікації як вищої форми систематизації, і тим більше при 

інкорпорації законодавства, де може використовуватися два самостійних 

критерії розташування нормативного матеріалу: за предметом галузі права і 

за функціональною ознакою, тобто за сферами діяльності працівників і 

роботодавців. 

Тому деякі складнощі класифікації суспільних відносин, регульованих 

нормами трудового права, не свідчать про те, що система права і система 

законодавства не відповідають системі регульованих правом суспільних 

трудових і пов’язаних з ними відносин. О.В. Міцкевич з цього приводу 

вказує: «Система права і система законодавства створюються законодавцем, 

але в результаті різних його дій. Система права складається історично на базі 

основних політичних рішень законодавця, які окреслюють головні лінії, 

напрями нормативно-правового регулювання. Для її виникнення не 

обов’язкова кодифікація і навіть консолідація правових норм. Для створення 

ж галузей законодавства характерна саме впорядкованість законодавства, 

виражена в його систематизації» [351, с. 75]. 

Систематизація національного законодавства про працю можлива лише 

після об’єднання норм права у нормативні акти. Система ж галузі трудового 

права – результат раціональної діяльності, котра здійснюється з 

пропорційним відношенням до схеми галузі права. Вирішальну роль при 

утворенні нової галузі права відіграє не законодавець, а економічні 

відносини, які породжують однорідний вид об’єктивно існуючих відносин, 

наприклад, суспільно-трудові. Однак в цілому ухвалення Трудового кодексу 

забезпечить правове регулювання трудових правовідносин, дотримання 

державних гарантій трудових прав працівників, усунення існуючих 
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неузгодженостей між законодавчими актами у сфері праці, а також 

сприятиме подальшому розвитку соціального діалогу всіх учасників 

трудових і пов’язаних з ними правовідносин. 

Отже, 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. 

Третім аспектом вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства є ускладнення способу внесення змін до 

перспективного Трудового кодексу України. П.Д. Пилипенко вказує, що 

концептуально неправильним і таким що неправильно роз’яснює спеціальний 

принцип правового регулювання «lex specialis derogat lege generali» 

(«спеціальний закон відміняє загальний» – норма спеціальна має пріоритет 

перед загальною) можна вважати положення проекту Трудового кодексу 

України [127], відповідно до якого «суб’єкт права законодавчої ініціативи, 

що подав до Верховної Ради України проект закону, який інакше регулює 

трудові відносини ніж цей Кодекс, зобов’язаний подати одночасно проект 

закону про внесення змін до Трудового кодексу України». Якщо й далі 

слідувати логіці авторів цієї норми, то не важко дійти висновку, що й 

Конституції України не варто дотримуватись, оскільки достатньо з 

проектами законів, які їй суперечать, подавати відповідні зміни до Основного 

Закону [241]. 

Проте в межах дисертаційного дослідження в цілому не заперечуємо 

необхідність внесення змін до Конституції України з приводу встановлення 

норм, що мають значення для подальшої кодифікації трудового 

законодавства. Н.Ф. Чубоха вказує, що видаватися всі кодифіковані 



323 

нормативно-правові акти, в тому числі і прийматися новий Трудовий кодекс 

України, повинні лише на виконання Конституції України, вони не можуть 

допускати звуження змісту та обсягу встановлених Конституцією України 

прав та свобод, встановлювати додаткові, не передбачені законами, обов’язки 

працівників чи обмежувати їхні права [301, с. 62].  

Аналізуючи вищевикладене, зауважимо, що принцип недопустимості 

зниження рівня трудових гарантій випливає з ч. 2 ст. 22 Конституції України. 

При цьому прийняття нових кодифікованих актів у сфері праці повинно 

тільки розширювати, а не звужувати ці гарантії. Тому при проведенні 

кодифікації трудового законодавства потрібно зберегти всі основні гарантії 

трудових прав працівників. Відмова від раніше встановлених трудових 

гарантій та пільг працівників розцінюється у всьому світі як наступ на їх 

права, а таке законодавство, на думку Н.М. Хуторян, трактується як 

реакційне. Вчена вказує також, що повинні бути збережені, а з окремих 

питань і збільшені, соціальні гарантії для найбільш вразливих категорій 

працівників: молоді, жінок, пенсіонерів та інвалідів [244, c. 8]. 

Варто відзначити, що відповідно до статті 64 Конституції України в 

умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі 

обмеження прав і свобод із зазначенням строку їх дії. Не можуть бути 

обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 

52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України. Отже, право на 

працю, передбачене статтею 43 Конституції України, а також інші пов’язані з 

ним трудові права можуть бути обмежені у конкретному указі Президента 

України про введення надзвичайного або воєнного стану. Вважаємо, що це 

питання в умовах проведення антитерористичної операції та паралельної 

кодифікації трудового законодавства є важливим саме для вдосконалення 

відносин у сфері такої кодифікації. 

Відповідно до статей 16, 18 Закону України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» [352] надзвичайний стан у зв’язку з масовими 

порушеннями громадського порядку може супроводжуватися, серед інших 
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заходів, примусовим відчуженням або вилученням майна у юридичних та 

фізичних осіб, а також забороною призовникам і військовозобов’язаним 

змінювати місце проживання без відома відповідного військового 

комісаріату. В інших аспектах спеціальних обмежень трудових 

правовідносин законодавством про надзвичайний стан не передбачено і 

роботодавцю для скорочення своїх витрат на найманих працівників 

доведеться керуватися загальними положеннями українського трудового 

законодавства (наприклад, скорочувати штат або змінювати істотні умови 

праці в передбаченому трудовим законодавством порядку). 

Тобто, навіть при введенні на окремих територіях військового чи 

надзвичайного стану не повинні звужуватися гарантії, встановлені 

Конституцією. Проте в умовах кодифікації трудового законодавства такі 

гарантії можуть до певної міри еволюціонувати. Л.П. Гаращенко у цьому 

контексті вказує, що принцип пріоритету прав і свобод громадян у правовому 

регулюванні трудових відносин означає, що у процесі кодифікації права 

необхідно реалізувати норми Конституції України, згідно з якими головним 

обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини, 

права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави [239, с. 120]. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що сама 

Конституція потребує лише концептуальних змін у частині 

антидискримінаційної політики держави, особливостей реалізації здатності 

до праці соціально незахищеними особами. Проте в цілому Трудовим 

кодексом не можуть встановлюватися можливості гнучкого внесення змін до 

цього кодифікованого нормативно-правового акта, адже ним одразу повинні 

визначатися особливості правового регулювання праці на найвищому 

соціальному рівні. 

Ще одним аспектом вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства має стати встановлення місця і кодифікація 

правового регулювання трудових процесуальних правовідносин поряд із 
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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. 

І.В. Костян, І.К. Писарєв та Б.В. Шеломов прийшли до висновку, що 

норми трудового та суміжних з ним галузей права, які носять матеріально-

правовий характер, не можуть впливати на процедуру вирішення трудових 

спорів. Проте цей вплив настільки істотний, що зміст процесуальних 

особливостей вирішення справ у спорах, що випливають із трудових і 

пов’язаних з ними відносин, у своїй сукупності утворює такий якісний стан, 

який вже не вписується у загальні положення цивільного процесуального 

законодавства [353, c. 43]. Р.С. Скіпенко на підтвердження цієї позиції 

зауважує, що поза сферою дії цивільного процесуального права знаходиться 

порядок вирішення колективних трудових спорів, оскільки вони не входять 

до компетенції судів загальної юрисдикції [354, с. 42-43]. 

Вказані позиції також можуть підтвердитися сучасною судовою 

практикою Шевченківського районного суду міста Києва, адже з досвіду 

можемо констатувати, що протягом 2014-2015 років зросла практика 

розгляду саме трудових спорів (поновлення на роботі, визнання наказу про 

звільнення незаконним, стягнення коштів за дні невикористаної відпустки 

тощо). 

На думку С.В. Лозового, саме Трудовий процесуальний кодекс України 

повинен містити загальні норми, призначені впорядковувати організаційні, 

процедурні та процесуальні моменти судового порядку захисту трудових 

прав працівників, суб’єктів такого захисту, захисту прав роботодавця. 

Науковець пропонує й обґрунтовує авторську структуру Трудового 
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процесуального кодексу України, де окремо визначені повноваження 

суб’єктів трудових процесуальних правовідносин [355, c. 180-181].  

Натомість Л.І. Лазор вважає, що ефективне і оперативне вирішення 

розбіжностей, які виникають у процесі застосування найманої праці, має 

здійснюватися автономною процесуальною галуззю – трудовим 

процесуальним правом. Його норми повинні бути систематизовані і 

закріплені в кодифікованому галузевому джерелі права – Трудовому 

процесуальному кодексі України. Такий правовий підхід дозволить створити 

якісно новий, ефективний механізм вирішення трудових розбіжностей, що 

відповідає динаміці розвитку виробничих відносин в умовах ринкової 

економіки і забезпечує соціальний мир у суспільстві [356, с. 15]. 

Аналізуючи вищевикладене, можемо констатувати, що потреба 

прийняття Трудового процесуального кодексу випливає із необхідності 

спеціалізації судів, тобто створення трудових судів (зовнішня 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. 

В.І. Мироновим була висловлена позиція, що вирішення трудових 

спорів за допомогою Трудового процесуального кодексу не виходить за межі 

цивільних справ, оскільки ці установи повинні поповнитися суддями, які 

добре знають трудове право. До цих суддів як компетентних представників 

судової влади повинні відійти всі конфлікти, що випливають з трудового 

права [357,               c. 72].  

Отже, важливим є визначення спеціалізованих суддів, які 

розглядатимуть трудові спори. При цьому необхідним є належний судовий і 

адміністративний захист прав працівників, гарантований на 

загальнодержавному рівні. За цих обставин існування Трудового 

процесуального кодексу надасть можливість врахувати особливості процесу 
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вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. На рівні 

національного законодавства колективні трудові спори взагалі майже не 

виносяться на розгляд загальних судів (тільки питання 

законності/незаконності проведення страйків), тому необхідно встановити 

уповноважений орган, який розглядатиме трудові спори.  

Така позиція обґрунтовується і на відповідному доктринальному рівні. 

Зокрема О.Є. Сонін зазначає, що, перш за все, слід визнати неприпустимим 

такий стан правового регулювання трудових відносин, коли законодавець 

ухиляється від формулювання правових 

приписів, що встановлювали б порядок судового захисту прав учасників 

колективних відносин, адже це не відповідає положенням ст. 124 Конституції 

України, які поширюють юрисдикцію судів на всі правовідносини, що 

виникають у державі [358, c. 166]. 

Таким чином, необхідним є вдосконалення правовідносин у межах 

кодифікації трудового законодавства, а саме забезпечення правового 

регулювання трудових процесуальних правовідносин на рівні Трудового 

процесуального кодексу України. 

Наступним аспектом вдосконалення правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства має бути забезпечення кодифікації з врахуванням 

децентралізованих відносин працівника і роботодавця із забезпечення 

локального регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. На думку 

В.Я. Бурака, диференціація правового регулювання досягається завдяки 

прийняттю локальних норм з тих питань, які взагалі не врегульовані в 

централізованому порядку [359, c. 8]. Н.О. Бріліантова вважає, що 

співвідношення централізованого і децентралізованого (локального) 

регулювання суспільних відносин у сфері праці виражає суть державно-

правового управління суспільною працею, адже саме за допомогою такого 

співвідношення досягається єдність і диференціація умов праці в залежності 

від галузевих і регіональних особливостей виробництва, краще враховуються 

загальні і специфічні умови праці в конкретних організаціях [360, c. 13]. 
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Також О.М. Заржицький та О.В. Литвин зауважують, що держава, яка 

заінтересована у збереженні та відтворенні продуктивних сил, повинна 

встановити достатньо жорсткі правила поведінки суб’єктів трудового права 

як роботодавців, так і працівників, формуючи загальноприйнятний баланс 

між сторонами трудових правовідносин [361, с. 55]. 

Проаналізувавши вищевикладене, зазначимо, що головним напрямом 

оптимізації кодифікації трудового законодавства, вдосконалення відносин, 

які підпадають під його регулювання, є лібералізація трудових відносин. При 

цьому працівник не позбавляється можливості і надалі реалізовувати свою 

здатність до праці, однак, якщо враховувати існування локальних норм на 

підприємстві, то необхідно констатувати, що на практиці відбуваються 

численні порушення прав працівників. За наявної ситуації локальне правове 

регулювання в цілому повинно забезпечувати значно вищий рівень гарантій 

права на працю ніж той, що встановлюється нормами чинного трудового 

законодавства. Говорячи про локальне нормотворення, зауважимо, що його 

характер повинен відображати тенденцію до посилення ролі працівника у 

процесах праці.  

Як  зазначає Н.Д. Гетьманцева, для локальних і централізованих норм є 

характерним не різний ступінь загальності, а різна межа їх дії [362, с. 12]. З цією 

думкою можемо погодитися лише частково з урахуванням того, що в умовах 

сьогодення відбувається заповнення прогалин у кодифікованих актах шляхом 

прийняття актів локального нормотворення. 

При цьому варто констатувати недолік сучасної кодифікації трудового 

законодавства, що підлягає усуненню. Зокрема Кодекс законів про працю 

України [71] безпосередньо не визначає локальний нормативний акт 

роботодавця і колективні договори як джерела трудового права, хоча 

колективним договорам і присвячена глава II та визнається можливість 

регулювати на локальному рівні значну кількість питань. 

На практиці часто доводиться спостерігати деяке дублювання: 

наприклад, питання оплати праці регулюються і в колективному договорі, і в 
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локальному нормативному акті. Слід погодитися з висновком А.Ф. 

Нуртдінової та Л.О. Чіканової про те, що вибір способу регулювання 

трудових відносин у рамках організації (локальне або колективно-договірне) 

залежить не тільки і не стільки від волі роботодавця, скільки від наявності та 

активності представницьких органів працівників. При цьому в обох випадках 

правове регулювання базується на визнаній законодавцем правотворчій 

функції роботодавця та його компетенції [363, с. 240].  

Говорячи про локальну нормотворчість та її роль у вдосконаленні 

відносин у сфері кодифікації трудового законодавства, необхідно 

запропонувати необхідність визнання не тільки офіційної, а й неофіційної 

кодифікації і локальних нормативних актів у межах конкретного 

підприємства, установи і організації. Зокрема важливим є встановлення на 

підприємствах своєрідних «кодексів практики», які б регулювали всі питання 

локального нормотворення за участі представників працівників і 

роботодавців. При цьому баланс між їх інтересами забезпечувався б із 

більшою вірогідністю, адже такі акти локального нормотворення приймалися 

б комплексно і з урахуванням позицій осіб, на яких вони безпосередньо 

поширюватимуть свою дію.  

Для того щоб продемонструвати свою соціальну відповідальність, 

великі компанії наразі стали приймати корпоративні кодекси поведінки (англ. 

– Corporate codes of conduct), в яких містяться базові зобов’язання стосовно 

забезпечення трудових прав. У даний час більшість великих компаній, 

заснованих у країнах ОЕСР, мають ті чи інші корпоративні кодекси 

поведінки, пов’язані з відносинами у сфері праці. На початку XXI століття 

з’явилося нове покоління таких кодексів, оскільки раніше діючі піддавалися 

значній критиці. Вона була викликана тим, що в більшості випадків 

прийняття подібних корпоративних кодексів обумовлювалося виключно 

міркуваннями зміцнення репутації компанії і не ставилися завдання 

реального захисту прав працівників [364, c. 7-8].  
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Очевидно, що компанії не зацікавлені в застосуванні кодексів, які 

накладають додаткові фінансові зобов’язання на них самих та їхніх 

підрядників. У результаті цього міжнародні організації й деякі спеціалізовані 

комерційні компанії (як правило, аудиторські) стали приймати власні 

кодекси поведінки, до яких можуть приєднуватися міжнародні роботодавці. 

Такі кодекси поведінки отримали назву «зовнішніх» кодексів у порівнянні з 

«внутрішніми», прийнятими самими компаніями. 

Однак варто констатувати, що часто такі кодекси носять дуже 

загальний характер. Наприклад, Кодекс поведінки Асоціації чесної праці 

(англ. – Fair Labor Association, FLA) (некомерційної організації, заснованої в 

США) містить лише згадку про свободу об’єднання та колективних 

переговорів. Проте цей Кодекс супроводжується значно більш конкретним 

документом, що називається «Оцінка дотримання». У цьому додатковому 

документі міститься перелік з 27 конкретних вимог щодо свободи 

об’єднання, складений на основі принципів свободи об’єднання, вироблених 

МОП [365]. 

У даному випадку локальна норма права має всі ознаки загальної 

правової норми. Разом з тим, локальна норма містить специфічні ознаки, 

властиві тільки цій нормі, а саме: джерелом її формування є норми 

загального значення; суб’єктами локальної нормативної правотворчості є 

роботодавець і колектив працівників організації; вона є однією з форм участі 

працівників в управлінні організацією; її сфера дії – конкретна організація, в 

якій була прийнята дана локальна норма трудового права [365]. 

Отже, на підставі вищевикладеного доцільно резюмувати те, що 

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 
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працівниками на підприємстві, оскільки останні будуть повністю 

проінформовані про їх правові можливості. 

Наступним аспектом вдосконалення відносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства є встановлення принципів такої кодифікації у 

поєднанні з врахуванням виробничих відносин на підприємстві, в установі та 

організації. Так, у словнику іншомовних слів поняття «принцип» (з лат. 

principum – начало, основа) розкривається через такі властиві йому значення: 

1) першопочаток, те, що лежить в основі теорії науки; 2) внутрішнє 

переконання людини, основне правило поведінки; 3) основна особливість у 

будові чого-небудь [279, c. 461]. В.М. Марчук під принципами права розуміє 

основоположні норми або норми найбільш загального, основоположного 

характеру, які є свого роду стрижнем, на якому будується система права і 

законодавства [366, с. 166]. Тобто, принципом є певна ключова особливість, 

керівне положення, що впливає на зміст та форму регулювання трудових і 

пов’язаних з ними відносин. 

Таким чином, принципи – це керівні ідеї та положення, що так чи 

інакше впливають на стан правового регулювання суспільних відносин. 

Однак вищесказане не вичерпує непересічне значення принципів кодифікації 

трудового законодавства та вдосконалення відносин у цій частині. Зокрема 

Н.М. Хуторян до принципів кодифікації трудових відносин відносить 

оптимальне збалансування виробничої та захисної функцій трудового права, 

принцип соціального діалогу, недопустимості зниження рівня трудових 

гарантій, примат міжнародного права над внутрішнім, принцип єдності та 

диференціації правових норм тощо [244, c. 7-9]. 

Тому новий Трудовий кодекс України має стати тим кодифікованим 

нормативно-правовим актом, який закріплює основні принципи й положення, 

а також мінімальні гарантії і способи захисту прав працівників і 

роботодавців. При цьому необхідно, щоб у результаті кодифікації у 

Трудовому кодексі отримали своє правове закріплення основні принципи 

регулювання трудових відносин. Вони повинні органічно випливати із 
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загальнолюдських соціальних принципів, моральних засад і норм 

міжнародного права. Принципи правового регулювання найманої праці 

мають стати опновою всієї системи правового забезпечення трудових 

відносин і визначати основні напрями соціальної політики у сфері суспільної 

організації праці. При визначенні цих принципів слід використовувати 

Декларацію Міжнародної організації праці щодо основних принципів та прав 

у сфері праці 1998 року [367], Європейську соціальну хартію (переглянуту) 

1996 року [368], Хартію основних соціальних прав трудящих 1989 року [369] 

і Хартію основних прав ЄС 2000 року [370], інші міжнародні документи. 

Натомість Л.П. Гаращенко називає інший перелік таких принципів: 

принцип відповідності цілей і характеру кодифікації рівню соціально-

економічного розвитку суспільства, принцип наукової обґрунтованості 

кодифікаційних робіт, принцип пріоритету прав і свобод громадян у 

правовому регулюванні трудових відносин, принцип гармонізації норм 

трудового права, принцип повноти, всебічності і комплексності кодифікації 

[239, c. 121-123]. 

Аналізуючи вищевикладене, необхідно вказати, що встановлення 

чіткості і стабільності формулювання положень Трудового кодексу України 

залежить від способу та змісту закріплення даних принципів і їх 

використання в ході процесів кодифікації трудового законодавства. 

Відштовхуючись від цих принципів кодифікації, необхідно запропонувати в 

окремому спеціальному Законі України «Про кодифікацію законодавства» 

визначити коло спеціально уповноважених органів та розмежувати їх 

повноваження в частині проведення комплексу кодифікаційних робіт.  

Зауважимо, що кодифікація не тільки бере все найкраще з чинного 

законодавства, узагальнює його, зводить в єдину систему, а й удосконалює 

його далі, пристосовуючи норми права до потреб і тенденцій розвиненої 

демократії. Тому кодифікація трудового законодавства визначається як 

вищий вид правотворчої діяльності, здійснюваний державою за участю 

профспілок, в результаті якої удосконалюються і систематизуються на основі 
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єдиних принципів трудового права норми права, що регулюють трудові та 

тісно пов’язані з ними відносини. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна виокоремити 

наступні аспекти вдосконалення відносин щодо кодифікації українського 

законодавства про працю: 1) розмежування на рівні нового Трудового 

кодексу України трудових та пов’язаних з ними відносин; 2) розмежування 

на рівні нового Трудового кодексу України сфери чинності закону та 

предмета трудового права в цілому; 3) ускладнення способу внесення змін до 

перспективного Трудового кодексу України; 4) встановлення місця 

кодифікації правового регулювання трудових процесуальних правовідносин 

поряд із відповідними матеріальними; 5) проведення кодифікації з 

врахуванням децентралізованих відносин працівника і роботодавця із 

забезпечення локального регулювання трудових та пов’язаних з ними 

відносин; 6) встановлення принципів такої кодифікації у поєднанні з 

урахуванням виробничих відносин на підприємстві, в установі та організації. 

Отже, ефективність нормативного акта визначається тим, наскільки він 

системний; іншими словами, нормативно-правовий акт повинен бути 

вписаний в рамки певної концепції правового регулювання відповідних 

суспільних відносин. Перш ніж приступити до створення нового механізму 

правового регулювання, слід зрозуміти, що являє собою суб’єктний склад 

регульованих відносин, якими повинні бути їх зміст, коло об’єктів, з приводу 

яких вони складаються, і ті обставини, що забезпечують їх динаміку. Крім 

того, потрібно визначити цілі правового регулювання, оскільки кодекс, 

будучи актом волі держави, повинен виступати юридичним виразом політики 

публічної влади, визначаючи межі і форми її втручання в соціально-

економічну сферу життя суспільства. 

З іншого боку, створення кодифікованого нормативного акта має 

здійснюватися в рамках вже існуючої теоретично опрацьованої концепції, яка 

повинна визначати як його зміст, так і структуру. Очевидно, що у межах 

вдосконалення відносин у сфері кодифікації трудового законодавства не 
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можна спрощено трактувати сам термін «кодифікація». Зрозуміло, що 

кодифікація – це створення об’ємного нормативного акта. Трудовий Кодекс 

повинен стати результатом кодифікації – певного і дуже складного процесу 

відбору, обробки та систематизації нормативного масиву, апробованого на 

практиці. 

Поряд з цим важливою якістю будь-якого кодексу є його стабільність. 

Але цього можна досягти тільки в тому випадку, якщо він діє протягом 

тривалого часу. 

 

 

4.4 Європейська інтеграція та врахування позитивного 

міжнародного досвіду щодо кодифікації трудового законодавства 

 

Потреба дослідження європейського та міжнародного досвіду 

правового регулювання праці у контексті здійснення кодифікації трудового 

законодавства виникла давно, адже застарілі положення Кодексу законів 

України про працю [71] та норми Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом [322] вступають у внутрішньозмістовну суперечність, 

оскільки були прийняті за різного стану розвитку трудових відносин, різного 

становища на ринку праці та застосування абсолютно протилежної 

законодавчої техніки при конструюванні правових норм [371]. 

Ефективність нормативно-правового акта вимірюється критеріями його 

системності та стабільності [372]. Дані ознаки можна забезпечити в межах 

системи трудового законодавства завдяки врахуванню міжнародного досвіду 

кодифікації трудового законодавства та спрямованості на курс євроінтеграції, 

який Україна проголосила з часу вступу до Ради Європи. Однак станом на 

сьогодні пріоритетним завданням представників доктрини трудового права та 

нормотворців є збереження національних здобутків правового регулювання 

трудових і пов’язаних з ними відносин та оновлення застарілих норм. 
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Актуальність даного дослідження виявляється в тому, що врахування 

європейського інтеграційного курсу та створення правових засад 

використання міжнародного досвіду кодифікації трудового законодавства в 

Україні має сприяти створенню у нашій державі самобутньої моделі 

правового регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Конвергенції трудового права України і різних держав світу, Європейського 

Союзу сприяє міжнародне регулювання праці, існування стандартів і 

рекомендацій Міжнародної організації праці, акумулювання синтезованого 

досвіду правових систем.  

До питання застосування євроінтеграційного курсу та врахування 

міжнародного досвіду зверталося чимало науковців різних правничих 

дисциплін, однак у науці трудового права даним питанням займалися 

наступні вчені-правники: Ю.В. Баранюк, В.С. Венедиктов, Л.П. Гаращенко,                         

А.А. Добровольський, С.В. Дріжчана, М.І. Іншин, О.В. Макогон,                             

І.П. Лаврінчук, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко,                          

І.О. Процевський, В.Н. Скобєлкін, М.П. Стадник, Толкот Парсонс, Н.М. 

Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. Однак, незважаючи на 

велику увагу науковців до дослідження означених аспектів, з огляду на 

подання нового проекту Трудового кодексу України [127], що включений до 

порядку денного, та необхідності виконання положень Коаліційної угоди 

[309] українським парламентом, необхідності переосмислення і зміни місця 

трудових і пов’язаних з ними відносин у пріоритетних напрямах реалізації 

національної політики держави, дане питання залишається першочерговим 

щодо вирішення і з’ясування. 

Аналізуючи ключові категорії даного дослідження, вважаємо за 

необхідне спочатку розтлумачити термін «інтеграція». У довідковому 

значенні дане слово (слово «integratio» означає «відновлення», «заповнення», 

від «integer» – цілий [373, с. 489])  трактується як: 1) об’єднання в ціле 

окремих частин; 2) економічна інтеграція – процес зближення і об’єднання 

економік країни; 3) соціальна інтеграція – наявність упорядкованих відносин 
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між індивідами, групами, організаціями, державами; 4) процес 

упорядкування об’єднання [279, c. 232]. Тобто, у своєму семантичному 

розумінні інтеграція охоплює певний процес об’єднання частин у ціле з 

наданням новому явищу властивих йому якісних і кількісних характеристик. 

При цьому відповідно до міжнародно-правового підходу вважається, 

що інтеграція – це процес об’єднання суверенних держав з метою 

встановлення розширеного економічного простору, в якому можуть вільно 

циркулювати товари, послуги, фінанси, інвестиції, робоча сила [374, с. 117]. 

Також доцільною є позиція з точки зору суто правового підходу. Ю.О. 

Волошин зауважує, що інтеграцією вважається довготривалий процес, в ході 

якого держави трансферують право реалізації частини своїх суверенних прав 

на користь створюваної єдиної інституційної структури для забезпечення 

реалізації їх спільних інтересів за допомогою норм права [375, c. 11]. Отже, 

інтеграція трактується як процес об’єднання і держав, і правових систем з 

урахуванням певних обмежень, на які йдуть держави у частині делегування 

певних елементів свого суверенітету. 

Натомість Є.Г. Потапенко вважає, що категорія «правова інтеграція» є 

комплексною категорією і в широкому сенсі охоплює всі об’єднавчі процеси, 

опосередковувані правом. Інтеграція у праві являє собою різновид 

внутрішньо системної правової інтеграції і визначається як опосередковане 

юридично значимою діяльністю об’єднання елементів системи права в 

структурно впорядковану цілісну єдність, що володіє відносною 

самостійністю, стійкістю і автономністю функціонування та підтримує 

цілісність і єдність права, узгодженість та взаємопов’язаність його 

структурних частин [376, с. 9-10].  

Таким чином, інтеграція у праві – це триваючий процес об’єднання 

елементів системи права (правових інститутів, окремих норм) у цілісну 

єдність і встановлення між ними пропорційного зв’язку та кореляції, що 

забезпечує реалізацію спільних інтересів суб’єктів правовідносин, які 
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опосередковуються правом і мають стабільний, самостійний та 

функціональний характер. 

Отже, характеризуючи європейську інтеграцію у контексті здійснення 

кодифікації трудового законодавства, необхідно констатувати, що станом на 

сьогодні проведення кодифікації трудового законодавства в конкретних 

напрямах залежить від вимог, які ставляться до національного законодавства 

Європейським Союзом. Ю.В. Баранюк у цьому контексті вказує, що введення 

європейських стандартів у правове поле України має здійснюватися 

послідовно та виважено. Фактично, чи не найважливіша роль у регулюванні 

трудових та пов’язаних з ними відносин відводиться директивам, які можна 

розглядати як інструменти європейської інтеграції України [328, с. 37]. 

Завдяки імплементації положень директив у національне законодавство 

про працю можна гарантувати транснаціональну взаємодію працівників та 

роботодавців. Таким чином, реалізації права на працю не повинні 

протистояти державні кордони, адже як громадяни, так і іноземці можуть 

бути працівниками. Відповідно, необхідне всебічне гарантування на 

транснаціональному рівні їх правового статусу. 

Основні принципи європейської соціальної моделі та напрями 

соціальної політики закріплені в основних документах Ради Європи: 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [377], 

Європейській соціальній хартії (переглянутій) [368], а також у документах 

Європейського Союзу: Договорі про Європейський Союз [378], Хартії 

Співтовариства про основні соціальні права працівників [369], Хартії 

основних прав ЄС [370], директивах, регламентах ЄС. У контексті 

дослідження питання євроінтеграції України буде розглянуто у частині 

кодифікації трудового законодавства з урахуванням актів Європейського 

Союзу, які регулюють індивідуальні та колективні трудові права, і звернуто 

увагу на те, яким чином зазначене впливає на здійснення кодифікації 

трудового законодавства. 



338 

Так, розглядаючи євроінтеграцію у контексті кодифікації трудового 

законодавства, варто стверджувати, що правові основи виникнення, зміни і 

припинення трудових відносин закладені у Директиві № 91/533/ЄЕС від 

14.10.1991 року про обов’язок роботодавця інформувати працівників про 

умови трудового договору або трудового контракту (так звана «Інформаційна 

директива») [325]. У цій директиві сформульовано шість спеціальних правил 

обміну інформацією між роботодавцем і працівником, а саме: 1) працівники 

мають бути проінформовані про важливі аспекти своєї трудової діяльності 

або трудових відносин; 2) інформацію слід надавати у письмовій формі; 3) 

працівники, яких відправляють за кордон, мають бути забезпечені 

додатковою інформацією; 4) будь-які зміни до контракту повинні бути 

внесені у письмовій формі; 5) кожний працівник, який вважає, що щодо 

нього не були виконані вимоги Директиви, може захистити свої права; 6) 

письмова інформація має надаватися на запит у разі, якщо трудові відносини 

передували Директиві. Однак сфера застосування цієї Директиви звужена і 

поширюється на обмежене коло випадків. Зокрема певні стандарти 

інформування за цією Директивою можуть бути занижені у таких випадках: 

щодо трудових контрактів, строк дії яких сягає менше одного місяця; щодо 

категорії працівників, які працюють менше 8 годин на тиждень; щодо 

працівників, що не працюють на постійній основі, а виконують завдання на 

підставі об’єктивної оцінки тощо [328, c. 39]. 

Таким чином, сфера поширення інформаційної директиви ЄС і вплив її 

на розвиток інформаційних процесів у трудових відносинах вплинули і на 

відповідні формулювання проекту Трудового кодексу України [127]. При 

цьому застосування цієї Директиви при кодифікації трудового законодавства 

України дозволить врахувати те, що поява нових форм праці призводить до 

збільшення видів трудових і пов’язаних з ними відносин.  

Наступною важливою для кодифікації трудового законодавства 

України є Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000 року «Про створення 

загальних стандартів і підтримку рівноправ’я у сфері зайнятості і праці» 
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[323] та Директива 2006/54 / ЄC від 05 липня 2006 року щодо рівних 

можливостей і рівного ставлення для чоловіків та жінок у питаннях 

зайнятості та праці [324]. Ці дві директиви об’єднані в один блок, оскільки 

саме вони беруться до уваги при правовій регламентації у сфері застосування 

кодифікаційних процедур для регулювання трудових і пов’язаних з ними 

відносин у частині заборони дискримінації. 

У сфері трудового та соціального права ЄС принцип заборони 

дискримінації реалізується за допомогою трьох груп норм, що стосуються: 1) 

забезпечення заборони дискримінації за ознаками расового, етнічного 

походження; 2) забезпечення зборони дискримінації за ознаками релігії або 

переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації; 3) забезпечення 

рівноправності між жінками та чоловіками в професійному житті [379, c. 

387].  

С.В. Венедіктов вказує, що обидві директиви кваліфікують домагання 

як небажану поведінку відносно особи на підставі дискримінаційних ознак, 

що здійснюється з метою або тягне за собою зазіхання на гідність 

особистості і створює, залякуючи, ворожу, принизливу, образливу 

обстановку. Така поведінка розглядається як форма дискримінації [380, с. 

189-190]. У даних директивах чітко прослідковується те, що існують 

відповідні сфери заборони дискримінації, які повинні бути закріплені при 

кодифікації трудового законодавства на національному рівні: 1) 

працевлаштування, допуск до занять вільною професією або професійною 

діяльністю, включаючи критерії підбору кадрів і умови набору нових 

співробітників, незалежно від галузі виробництва і рівня професійного 

становища, включаючи просування по службі; 2) всі види професійного 

керівництва, навчання, підвищення кваліфікації, включаючи практичні 

заняття, питання підлеглості; 3) умови праці і зайнятості, включаючи 

звільнення, а також оплата праці; 4) членство або участь в організації 

працівників чи роботодавців, або організації, члени якої належать до певної 

професії тощо [380, с. 189-190]. 
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Отже, на підставі вищевикладеного можна констатувати, 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. 

Також відповідно до Директиви 75/117/ЄЕС «Про зближення 

законодавства держав-членів щодо застосування принципу рівної оплати 

праці жінок і чоловіків» [381] держави зобов’язані скасувати всі положення 

національного законодавства, які порушують принцип недискримінації в 

оплаті праці жінок і чоловіків, гарантувати забезпечення цього принципу в 

колективних договорах й індивідуальних трудових договорах. Директива 

спрямована на визнання принципу рівної оплати не тільки за рівну роботу, а 

й за рівноцінну роботу, що не є тотожними поняттями. Основною 

відмінністю рівної і рівноцінної роботи є, зокрема,можливість порівняти таку 

роботу. Розширене тлумачення цього принципу Суд ЄС надав у рішенні по 

справі Мерфі проти Ан Борд Телеком Айнреан [382]). Суд визнав, що 

принцип рівної оплати за рівноцінну працю слід тлумачити розширено у 

випадках, коли жінка отримує меншу оплату за важливу роботу порівняно з  

чоловіком. Для застосування на національному рівні цього принципу 

державам необхідно було ввести належне недискримінаційне застосування 

систем класифікації основних професійних ставок [383, с. 378].  

О.О. Уварова вказує, що Суд ЄС окреслив рівність чоловіків та жінок 

як тотальну, абсолютну рівність. При цьому питання рівності жінок і 

чоловіків було зведено лише до оплати праці, охоплюючи ті підприємства, де 

працюють виключно жінки або виключно чоловіки, незважаючи на те, що 

рішення вже багато в чому залежали від таких категорій як сприйняття 
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гіпотетичного чоловіка в жіночому колективі, його уявний рівень зарплати 

тощо [384, c. 6]. 

Отже, 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». 

Ще однією сферою директив ЄС, яка повинна бути врахована при 

здійсненні кодифікації трудового законодавства, є техніка безпеки і гігієни 

праці. Центральне місце серед нормативних актів ЄС у цій сфері займає 

Директива ЄС від 12.06.1989 № 89/391 «Про заходи з покращення техніки 

безпеки та виробничої санітарії» [385]. Стаття 10 цієї Директиви передбачає, 

що підприємець зобов’язаний вжити відповідних заходів з тим, щоб 

працівники та/або їх представники отримали відповідно до національного 

закону та/або на практикці всю необхідну інформацію, що стосується ризиків 

у галузі безпеки та гігієни праці, захисних і профілактичних заходів (також 

про надання першої допомоги, гасіння пожежі та евакуації працівників у разі 

серйозної і неминучої небезпеки). Цю інформацію потрібно «надати в 

потрібній формі тимчасовим і найманим працівникам установи чи 

підприємства». Разом із тим «працівники з певними функціями з безпеки та 

гігієни праці або представники працівників з певною відповідальністю за 

безпеку та гігієну праці» повинні мати доступ до оцінки ризику й захисних 

заходів, звітів про аварії на виробництві та захворювання робітників,  а також 

до всієї інформації щодо захисних та профілактичних заходів, діяльності 
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інспекційних агентств та органів, відповідальних за безпеку і гігієну праці. 

На основі положень цієї рамкової Директиви фактично підприємці мають 

зобов’язання «консультувати працівників та/або їх представників і дозволяти 

їм брати участь в обговоренні всіх питань з приводу безпеки та гігієни 

праці». 

С.В. Венедіктов з приводу застосування положень цієї Директиви 

зазначає, що її доповнюють і деталізують численні директиви, які 

встановлюють норми з техніки безпеки та виробничої санітарії на робочих 

місцях, на різних видах робіт, в окремих галузях, а також містять правила, що 

торкаються захисних пристосувань на виробничому устаткуванні, порядку 

використання засобів індивідуального захисту, забезпечення безпеки 

працівників на фізичних роботах під час перевезення вантажів [386, c. 191]. 

Спеціальна Директива вводить правила з техніки безпеки і виробничої 

санітарії для тимчасових працівників, вагітних жінок та жінок-матерів [387, 

c.116]. Зауважимо, що, незважаючи на примітивність положень 

національного законодавства у частині інформування і консультацій 

роботодавцями працівників у сфері безпеки і гігієни праці, все ж таки 

мінімальні гарантії мають місце.  

З метою порівняння слід звернути на тезауважити, що у деяких країнах 

ЄС (наприклад, в Італії), існують системи трудових відносин, де закон не 

забезпечує права на інформацію та консультації в галузі безпеки та гігієни 

праці для представників працівників, хоча таке право часто включається в 

колективні угоди. Італійське законодавство дає безпосередньо самим 

працівникам право брати участь в управлінні впровадженням стандартів, що 

відносяться до запобігання аварій та професійних захворювань, а також 

право проводити дослідження і приймати адекватні заходи, спрямовані на 

збереження безпеки та гігієни праці на роботі [386, c. 223]. В інших системах, 

наприклад, у Великобританії, щоб розкрити інформацію з питань безпеки та 

гігієни праці, як передбачається законом, необхідно спочатку призначити 

представників з безпеки [388, c. 301]. Але це можливо тільки тоді, коли на 
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підприємстві існує профспілка. У іншому випадку, права на інформацію та 

консультації не можуть бути здійснені [389, c. 139].  

Аналізуючи вищевикладене, необхідно констатувати, що національне 

законодавство у частині забезпечення безпеки і гігієни праці через 

інформаційні інструменти є досить недосконалим. Це, зокрема, пов’язано із 

необов’язковістю існування на всіх без винятку підприємствах, в установах і 

організаціях професійних спілок. Звісно ж, створювати професійну спілку на 

підприємстві, де працює всього декілька працівників, не є логічним, однак в 

такому випадку можна було б обирати профспілкового представника. Отже, 

пропонуємо відповідні положення закріпити у проекті Трудового кодексу 

України, де передбачити наступну норму: «На підприємствах, в установах, 

організаціях обов’язково створюються професійні спілки. У випадку, якщо 

кількість працівників менше 10, обирається профспілковий представник, 

який представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем». 

Ще однією ключовою директивою, що повинна бути врахована при 

здійсненні кодифікації трудового законодавства України є Директива Ради              

№ 92/85/ЄЕС від 19.10.1992 «Про введення заходів, що сприяють 

покращенню безпеки та здоров’я вагітних працівниць, а також жінок, які 

недавно народили та годують» [390]. Цим документом закріплюється 14-

тижнева мінімальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами й 

мінімальний розмір відповідної допомоги на рівні, не меншому ніж допомога 

у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Забороняється звільнення вагітних 

жінок до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, 

використання нічної праці певних категорій жінок.  

Проаналізувавши вищевикладені положення Директиви, варто вказати, 

що в Україні, порівняно з іншими європейськими державами, чинний 

кодифікований акт про працю та Закон України «Про відпустки» [120] 

передбачає більш високі гарантії у сфері захисту трудових прав вагітних 

працівниць-жінок [391, с. 306]. З точки зору розглянутої Директиви, не 

вважаються дискримінацією заходи з охорони праці вагітних жінок і жінок-
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матерів. Директива не забороняє прямо і безумовно працю зазначених 

категорій жінок на шкідливих роботах, а вводить досить складну і дуже 

гнучку регламентацію даного питання. У Додатку № 1 до Директиви дано 

приблизний перелік шкідливих умов: фізичних (вібрація, шум, іонізація, 

надмірна спека і холод тощо), біологічних, хімічних (монооксид вуглецю, 

ртуть та її похідні тощо), робота під землею.  

Г.В. Федькович висловлює думку про те, що у європейських 

міжнародних актах відобразилося сформоване на практиці нове розуміння 

«права на однакові можливості та однакове ставлення». Воно 

характеризується передусім ліквідацією гарантій для жінок у разі 

використання їх праці на важких і шкідливих роботах та відходом від 

принципу охорони праці за статевою ознакою на користь принципу охорони 

праці матерів та батьків і працівників із сімейними обов’язками [392]. 

Погоджуючись із цією позицією, зазначимо, що українському нормотворцю 

не слід копіювати європейські стандарти у сфері праці. Таким чином, те що 

стосується прав вагітних жінок у сфері праці повинно бути пріоритетним з 

метою забезпечення здорового генофонду і підвищення рівня сприятливості 

умов середовища життя майбутніх поколінь. 

Г.О. Христова вказує, що за наявності зазначених шкідливих умов 

праці підприємець зобов’язаний оцінити їх небезпеку для здоров’я вагітних 

жінок і матерів, що годують дітей, і вжити необхідних заходів для 

нейтралізації шкідливих речовин, повідомивши про це зацікавленим 

працівникам-жінкам. Ці заходи повинні включати переобладнання робочого 

місця або зміну режиму праці. Якщо зазначені заходи технічно та/або 

об’єктивно нездійсненні, неможливі, підприємець зобов’язаний перевести 

працівника-жінку на інше робоче місце. Якщо ж переведення працівниці на 

інше робоче місце технічно та/або об’єктивно неможливе або недоцільне, 

вона відповідно до національного законодавства і національної практики 

повністю звільняється від шкідливої роботи на період вагітності та годування 

дитини [393, с. 141]. 
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Отже, 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. 

Таким чином, акумулюючи все вищевикладене, зазначимо, що в межах 

європейської інтеграції у сфері кодифікації трудового законодавства 

необхідно вдосконалити наступні сфери: 1) обов’язок роботодавця 

інформувати працівників про умови трудового договору або трудового 

контракту, безпеку праці; 2) в частині заборони дискримінації – рівну оплату 

праці чоловіків і жінок, положення із окреслення проявів дискримінації, 

розмежування рівної і рівноцінної роботи; 3) в частині безпеки праці – 

підвищення вимог щодо безпеки праці вагітних жінок і їх роботу з важкими 

умовами праці; 4) обов’язкове створення професійних спілок або обрання 

профспілкових представників на будь-якому підприємстві за критерієм 

чисельності працівників. 

Розглядаючи міжнародний досвід щодо кодифікації трудового 

законодавства, можемо стверджувати, що багато міжнародних стандартів у 

сфері праці так і не були впроваджені в Україні повною і належною мірою. 

Можна виділити два основних способи взаємодії внутрішнього трудового 

законодавства і міжнародного: імплементація норм міжнародного права у 

внутрішньє трудове і прийняття внутрішнього трудового законодавства з 

урахуванням міжнародного [394, с. 85]. 

Що стосується відносин у сфері праці, варто зазначити, що в цьому 

контексті зв’язок між внутрішнім і міжнародним правом особливо сильний. 

Сучасне міжнародне право в значній мірі сформовано під впливом найбільш 

вдалих зразків норм національного трудового законодавства. Однак при 

аналізі будь-якої однієї національної системи трудового права значно більш 
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помітно зворотний вплив, тобто вплив норм міжнародного досвіду на 

кодифікацію національного законодавства. 

Продовжуючи дослідження, необхідно охарактеризувати основні 

міжнародні стандарти і їх вплив на кодифікацію трудового законодавства в 

Україні. Таким чином, антидискримінаційне трудове міжнародне 

законодавство справило чи не найбільший вплив на втілення відповідних 

норм у трудовому законодавстві. Зокрема важливими у даному аспекті є такі 

акти Міжнародної організації праці: Конвенція № 100 (1951 р.) щодо рівності 

винагороди чоловіків та жінок [395] і Конвенція № 111 (1958 р.) [396].  

За цими міжнародно-правовими договорами Україна взяла на себе 

наступні зобов’язання: 1) внести принцип однакових прав чоловіків та жінок 

до своєї національної конституції та іншого відповідного законодавства і 

забезпечити за допомогою закону або інших відповідних засобів практичне 

здійснення цього принципу; 2) вживати законодавчих та інших заходів, 

зокрема санкцій, які забороняють будь-яку дискримінацію щодо жінок; 3) 

встановити юридичний захист прав жінок на однаковій основі з чоловіками й 

забезпечити за допомогою компетентних національних судів та інших 

державних установ ефективний захист жінок проти будь-якого акту 

дискримінації; 4) утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних 

актів або дій стосовно жінок і гарантувати, що державні органи та установи 

діятимуть відповідно до цього зобов’язання; 5) вживати всіх відповідних 

заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок з боку будь-якої особи, 

організації або підприємства [397, c. 288]. 

У міжнародному трудовому праві виділено 12 видів дискримінації за 

такими ознаками: раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні переконання, 

національна приналежність, соціальне походження, сімейні обов’язки, 

сімейний стан, участь у профспілках та профспілковій діяльності, вік і 

непрацездатність. Дискримінація у праці і трудових відносинах 

характеризується різноманіттям норм, до числа яких можуть бути віднесені: 

допуск на державну або приватну службу, умови найму та просування по 
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службі, можливості для професійного навчання, умови праці, заходи з 

охорони здоров’я, охорони праці та забезпечення добробуту працівників, 

трудова дисципліна, участь у переговорах про укладення колективних 

договорів, ставки заробітної плати. Порівняльний аналіз міжнародно-

правових стандартів з новою антидискримінаційною статтею 3 проекту 

Трудового кодексу України [127] свідчить, що практично всі види 

дискримінації, забороненої міжнародним трудовим правом, абсорбувалися 

новим проектом трудового закону. Лише сімейний стан, сімейні обов’язки і 

непрацездатність залишилися неврахованими новим проектом Трудового 

кодексу України [398, c. 128]. 

Проте наявні положення ст. 3 зазначеного проекту Трудового кодексу у 

цій частині не є досконалими. Це пов’язано, зокрема, з тим, що в ній до 

дискримінаційних факторів віднесено підозру чи наявність захворювання на 

ВІЛ/СНІД, однак нічого не сказано про гепатит С, туберкульоз, еболу, інші 

вірусні захворювання. Тому потрібно узагальнити норму цієї статті і 

передбачити закріплення в якості дискримінаційного фактора підозри чи 

наявності вірусного захворювання, що може призвести з більшою 

вірогідністю до смерті особи. Також є недосконалим положення, що 

фактично дискримінацією вважається виключно фізичний вплив. 

Позитивною характеристикою міжнародного трудового законодавства є, 

зокрема, те, що воно передбачає і пряму, і непряму дискримінацію.  

У цьому контексті О.В. Гуменюк вказує, що позитивна характеристика 

міжнародного трудового законодавства полягає, зокрема, у тому, що 

дискримінація в міжнародному праві трактується ширше і передбачає дії не 

тільки фізичного чи глибокого психологічного характеру [399, c. 9]. Отже, на 

підставі викладеної позиції є необхідним доповнення положень проекту 

Трудового кодексу України положеннями щодо можливості вираження 

дискримінації і через способи призначення та обрання на посади, надання 

переваги працівникам залежно від статі, що у ст. 3 Проекту не вважається 

дискримінацією. 
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Таким чином, на підставі вищевикладеного необхідно врахувати 

міжнародний досвід правового регулювання у частині положень, що 

регламентують антидискримінаційну політику в контексті розширення 

переліку дискримінаційних дій та факторів. Вважаємо, що ст. 3 проекту 

Трудового кодексу України необхідно доповнити наступними 

формулюваннями дискримінаційних ознак: «підозра чи наявність вірусного 

захворювання, непрацездатність, сімейний стан та сімейні обов’язки», а 

також дискримінаційних дій: «надання переваг працівникам залежно від 

певних видів робіт, які стосуються статі». 

Наступною складовою міжнародного досвіду, що повинна бути 

врахована при кодифікації національного трудового законодавства,  є безпека 

і гігієна праці, що затверджується деякими конвенціями Міжнародної 

організації праці. Конвенція МОП про гігієну у торгівлі та установах від 

08.07.1964 № 120 [400] та Конвенція МОП про захист працівників від 

іонізуючої радіації від 22.06.1960     № 115 [401] є показовими в цьому плані, 

оскільки вони передбачають сукупність зобов’язань для держав-учасниць у 

частині приведення національного законодавства у відповідність до 

міжнародного. 

М.Л. Лютов зазначає, що одна зміна в політиці МОП, яка пов’язана з 

перевантаженістю її контрольних органів, – це кампанія з просування 

основоположних принципів і прав у сфері праці, закріплених у восьми 

фундаментальних конвенціях. З одного боку, ці права дійсно носять 

фундаментальний характер і заходи, спрямовані на найбільш повну їх 

реалізацію в національній практиці держав-членів, є необхідними. З іншого 

боку, таке фокусування уваги МОП лише на чотирьох принципах створює 

помилкове враження у держав і соціальних партнерів про другосортність 

інших міжнародних трудових стандартів, серед яких є просто життєво 

важливі, такі як безпека і гігієна праці, оплата праці, робочий час та час 

відпочинку тощо [402, c. 16-18]. 
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Така ситуація із правовим регулюванням безпеки і гігієни праці на 

міжнародному рівні породжує відповідне ставлення і в межах національної 

кодифікації трудового законодавства, де, відповідно, питанням безпеки і 

гігієни праці присвячено обмежену увагу. Інститут контролю МОП за останні 

роки набув широкого поширення у сфері міждержавних відносин, що 

стосуються прав людини. Його мета – не в примусі або застосуванні санкцій 

до держав за невиконання взятих ними на себе зобов’язань, а лише в контролі 

за втіленням у життя положень міжнародних угод. Відповідно до Статуту 

Міжнародної організації праці (далі – Статут МОП) [403] кожна держава-

член зобов’язана регулярно представляти в Міжнародному бюро праці 

доповіді про заходи щодо реалізації у законодавстві та практиці положень 

ратифікованих ними конвенцій. Незважаючи на формальне існування 

багатопланового механізму контролю МОП [404], він є неефективним, 

оскільки реально не може зобов’язати державу змінити національне 

законодавство таким чином, щоб воно не суперечило положенням 

ратифікованої конвенції. Тому необхідним є вдосконалення міжнародного 

трудового законодавства. З цією метою потрібно закріпити у Статуті МОП 

відповідне повноваження Комітету експертів, включаючи функцію 

тлумачення міжнародних норм про працю. Це дасть змогу забезпечити 

впровадження взятих на себе державами зобов’язань при здійсненні 

кодифікації трудового законодавства на національному рівні. 

Законодавча підстава для реалізації на національному рівні 

міжнародних прав людини щодо захисту гігієни праці на робочому місці 

(підприємстві), з точки зору безпеки людини як одного з аспектів захисту 

права людини на здоров’я, утворює важливий елемент міжнародних 

трудових стандартів [405, с. 396]. Розглядаючи гігієну і безпеку праці як 

певний міжнародний стандарт, зауважимо, що в Україні відсутній механізм 

сертифікації робіт, що передбачають підвищені вимоги до охорони праці на 

підприємстві, в установі, організації. Викладене зумовлює необхідність 

прийняття положень щодо обов’язкової сертифікації таких робіт на рівні 
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Трудового кодексу України та на рівні наказу Міністерства праці і соціальної 

політики «Про сертифікацію робіт у сфері охорони праці». 

С.В. Венедіктов вказує, що, незважаючи на високий рівень 

регламентації міжнародних стандартів щодо гігієни праці, залишаються 

невирішеними такі питання: високий рівень виробничого травматизму та 

професійних захворювань; існуюча система управління охороною праці не 

відповідає економічним і трудовим відносинам, не сприяє розвитку культури 

охорони праці, забезпечення безпечного і здорового виробничого середовища 

на робочих місцях в організаціях усіх видів економічної діяльності [406, с. 

422].  

Отже, 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. 

З метою забезпечення дотримання законодавства про права особи на 

безпечні і здорові умови праці необхідно: інкорпорувати у Трудовий кодекс 

України Закон України «Про охорону праці» [117]; внести зміни і 

доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення [407], 

збільшивши розмір адміністративного штрафу за порушення законодавства 

про працю та про охорону праці; розробити механізми, що сприяють 

підвищенню мотивації роботодавців до створення і підтримки здорових та 

безпечних умов праці працівників; створити систему моніторингу та 

аналітичної обробки даних про порушення в галузі охорони праці, 

виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні, видавати 

інформаційно-аналітичні матеріали. 
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Наступним аспектом врахування міжнародного досвіду у національній 

кодифікації трудового законодавства є питання трудової міграції, яке 

надзвичайно актуальне для України у зв’язку із військовим конфліктом на 

Сході. Зауважимо, що дане питання на міжнародному рівні регулюється 

Конвенцією МОП про працівників-мігрантів [408]. О.В. Білозір вказує, що 

Конвенція містить визначення терміна «працівник-мігрант» як особи, що 

«мігрує з однієї країни в іншу з наміром отримати роботу, інакше ніж на 

власний рахунок, і включає будь-яку особу, яка допускається відповідно до 

закону як працівник-мігрант» [409, c. 8-9]. При цьому визначення поняття 

«працівник-мігрант» ґрунтується на використанні бланкетних норм до 

національного законодавства окремих країн [410, c. 114]. 

Однак залишається єдина проблема щодо реального впровадження 

вказаної Конвенції в життя – це різні ставки податкового навантаження для 

резидентів і нерезидентів України, а також соціальне забезпечення трудових 

мігрантів. Встановлення державного забезпечення працівників-мігрантів за 

рахунок національного бюджету є неможливим станом на сьогодні. А тому 

через фактичну відсутність коштів на території України є розповсюдженою 

нелегальна трудова міграція. 

Тому необхідно розширити деякі права працівників-мігрантів, які 

спрямовані на створення більш ефективного конкурентного середовища на 

ринку праці. Так, наприклад, замість 15-ти днів для пошуку роботи, на наш 

погляд, необхідно давати як мінімум 30 днів з покладенням зобов’язання на 

роботодавця про повідомлення працівника-мігранта за місяць до його 

звільнення. Більше того, варто гарантувати хоча б мінімальні соціальні блага 

для працівників-мігрантів, не віддаючи їх цілком на відкуп законодавства 

приймаючої країни. Адже питання мінімальних соціальних умов – це 

питання прав людини. У зв’язку з цим необхідно ввести норму про те, що 

країна працевлаштування гарантує всі соціальні права трудящому мігранту. 

Для координації трудової міграції та захисту прав трудових мігрантів 
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необхідним є створення центру з трудової міграції у складі Міністерства 

праці і соціальної політики України. 

Ще одним аспектом врахування міжнародного досвіду правового 

регулювання для кодифікації трудового законодавства в Україні є 

встановлення розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна 

плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за 

виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) [119]. 

Станом на сьогодні її розмір становить 3 200 грн [411]. 

У Конвенції Міжнародної організації праці № 131 про встановлення 

мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що 

розвиваються, [412] визначено мету цього міжнародного акта – захист прав 

малозабезпечених працівників. Зауважимо, що станом на сьогодні – це 

фактично найбільша проблема законодавчого забезпечення утвердження 

міжнародних стандартів на рівні кодифікації національного законодавства 

[413, с. 80]. Прийняття закону, який встановлює порядок і строки поетапного 

підвищення мінімального розміру заробітної плати до величини 

прожиткового мінімуму працездатного населення, про який вказується у 

Конвенції, ще не вирішить проблему її забезпечення [414, с. 362]. 

Підвищення мінімального розміру заробітної плати до величини 

прожиткового мінімуму працездатного населення має бути здійснено 

протягом дванадцяти місяців після дати реєстрації документа про 

ратифікацію, остільки саме після закінчення цього часу Конвенція набирає 

чинності (пункт 3 статті 8). Проте, хоча Конвенцію в Україні уже 

ратифіковано, національне законодавство так і не приведене у відповідність 

до її положень. Це пов’язано і зі станом збройних конфліктів у державі, і з 

відсутністю належних коштів у Державному бюджеті щодо забезпечення 

мінімальних потреб працівників.  

О.В. Валецька вважає, що, по-перше, це загальне за своєю суттю 

зобов’язання не є зобов’язанням «досягти» або «виконати», а тільки 
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«визначити» і «проводити» національну політику, спрямовану на 

«заохочення»; по-друге, це зобов’язання має виконуватися «за допомогою 

погоджених з національними умовами і практикою методів»; по-третє, мета 

(викорінення бідності) сформульована таким чином, що виключає її ймовірне 

досягнення у найближчому майбутньому. Вищевказане дозволяє зробити 

висновок, що Конвенція не вимагає від держав застосування заходів 

примусового характеру, спрямованих на досягнення кінцевої мети і 

штучного підвищення мінімальної заробітної плати [415, c. 359-360]. 

Отже, варто зазначити, що 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. 

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можемо констатувати, що 

європейська інтеграція щодо кодифікації трудового законодавства охоплює 

наступні аспекти: 1) інформаційна взаємодія працівників і роботодавців 

здійснюється за ініціативи роботодавця; 2) створення загальних стандартів і 

підтримка рівноправ’я у сфері зайнятості і праці потребує розширення 

положень щодо протидії дискримінації; 3) 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; 4) система оплати 

праці на підприємстві повинна бути прозорою і відкритою, в іншому випадку 

роботодавець буде змушений доводити відсутність непрямої дискримінації; 
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5) необхідним є підвищення на рівні національного законодавства вимог 

щодо безпеки праці вагітних жінок і їх роботу з важкими умовами праці; 4) 

обов’язкове створення професійних спілок або обрання профспілкових 

представників на будь-якому підприємстві за критерієм чисельності 

працівників. 

Питання врахування міжнародного досвіду щодо кодифікації трудового 

законодавства передбачає: 1) врахування міжнародного досвіду правового 

регулювання у частині положень, що регламентують антидискримінаційну 

політику щодо розширення переліку дискримінаційних дій та факторів; 2) 

закріплення у 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 у частині 

їх соціального забезпечення; 5) механізми підвищення мінімальної заробітної 

плати повинні корелюватися із зміною «споживчого кошика». 

Отже, необхідно вказати, що міжнародне і європейське законодавство, 

так як і українське, потребує вдосконалення. Досягнення належного рівні 

взаємодії цих трьох груп нормативно-правового регулювання дозволить 

виробити еталон юридичних зв’язків і приклади міжнародно-правового 

регулювання процесів праці. Більше того, встановлення відповідного режиму 

правового регулювання на національному рівні з урахуванням європейської 

інтеграції та міжнародного досвіду дозволяє збалансувати економічні 

тенденції розвитку у суспільстві. 

Отже, правові засади кодифікації трудового законодавства України не 

можуть конструюватися без врахування і всебічного охоплення міжнародно-

правових норм, що регулюють питання трудової міграції, дискримінації, 

безпеки і гігієни праці, інформування працівників, оплати їх праці. Ці 

питання, поряд із встановленням та гарантуванням основоположних 
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трудових прав, повинні стати ключовим напрямом державної соціальної 

політики. 

 

Висновки до Розділу 4 

1. 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 

2. 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. 

3. 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. 

4. До аспектів вдосконалення відносин щодо кодифікації українського 

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

5. 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». 
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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 

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. 
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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 
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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. 

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 
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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 трудового законодавства: основні; допоміжні; 4) за 

призначенням принципів діяльності суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства: загальносоціальні; спеціально соціальні; 5) за способом 
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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 
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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. 

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. 
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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 вирішуються на централізованому рівні, на локальний рівень 

шляхом створення кодексів практики; 4) узгодження взаємодії суб’єктів 
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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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



366 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Ожегов С.И., Шведовая Н.Ю. Словарь русского языка. М.,1982. 

639 с. 

2. Артем’єва Л.К., Друченко М.М., Дудко В.Є. Словник української 

мови. Т. 9. К., 1978. 917 с. 

3. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і 

допов.). К., 2005. 1728 с. 

4. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980. 

368 с. 

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1998. 416 с. 

6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.,1999. 430 с. 

7. Лившиц Р.З. Современная теория права. М., 1992. 484 с. 

8. Лазарев В.В. Теория права и государства. М., 2001. 576 с. 

9. Томашевский К.Л. Очерки трудового права. Минск, 2009. 336 с. 

10. Молодцов М.В. Система советского трудового права и система 

законодательства о труде. М., 1985. 175 с. 

11. Зайкин А.Д. Российское трудовое право. М., 2000. 415 с. 

12. Лебедев В.М. Современное трудовое право. М., 2007. 178 c. 

13. Смирнов О.В., Снигирева И.О. Система трудового права. М., 

2007. 600 с. 

14. Смирнов О.В. Трудовое право. М., 1998. 448 с. 

15. Прокопенко В.І. Трудове право України. Х., 1998. 360 с. 

16. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Львів, 1999. 

214 с. 

17. Хохлов Е.Б. Субъективное трудовое право в системе права // 

Правоведение. 1996. № 2. С. 54-70. 

18. Мельникова В.Г. Система трудового права Российской 

Федерации. Томск, 2004. 15 с. 



367 

19. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник. 5-те вид., 

перероб. і доп. К.: Знання, 2008. 860 с. 

20. Лебедев В.М. Трудовое право. Томск, 1998. 184 с. 

21. Словарь иностранных слов. 18-е изд., стер. М., Русский язык, 

1989. 624 с.  

22. Козьяков І. Передумови кодифікації норм професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури // Науковий часопис 

Національної академії прокуратури України. 2016. № 2. С. 1-9. 

23. Кодифікація нормативно-правових актів // URL: 

http://www.lugjust.gov.ua/files/Pravovoi/Sistematizaciya/Scan_20171

221_081930.pdf (дата звернення: 23.05.2016) 

24. Литвиненко Є.Ю. Актуальні проблеми кодифікації 

адміністративного законодавства в європейських країнах // 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. 

Спецвипуск, ч. 2. С. 130-135. 

25. Сухарева А.Я. Росийская юридическая енциклопедия. М., 1999. 

1110 с. 

26. Керимов Д.А. Культура и техника законодательства. М., 1991. 160 

с. 

27. Братусь С.Н., Самощенко И.С. Теоретические вопросы 

систематизации советского законодательства. М., 1962. 575 с. 

28. Погорєлов Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі 

України (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових вчень» / Х., 2000. 

18 с. 

29. Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / Ю.С. 

Шемшученко. Т. 3. К., 2001. 792 с. 

30. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. ІІ. М., 1982. 360 с. 

http://www.lugjust.gov.ua/files/Pravovoi/Sistematizaciya/Scan_20171221_081930.pdf
http://www.lugjust.gov.ua/files/Pravovoi/Sistematizaciya/Scan_20171221_081930.pdf


368 

31. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових вчень». Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2003. 19 с. 

32. Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В. Систематизація 

законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення. 

К., 2003. 220 с. 

33. Новосельська І., Руше М. Кодифікація законодавства України із 

соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і 

право. 2017. № 7. С. 43-45. 

34. Федоров І.О. Кодифікація адміністративно-деліктного 

законодавства: монографія. Запоріжжя: ВПО Запоріжжя, 2006. 

321 с. 

35. Симорот З.К., Монастырский Е.А. Проблемы кодификации 

законодательства Союза ССР и союзных республик о труде. К., 

1977. 300 с. 

36. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. К., 1994. 

236 с. 

37. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. 2-ге вид. К.: 

Алерта. КНТ; ЦУЛ, 2010. 520 с. 

38. Шемшученко Ю.С. Кодифікація законодавства України: теорія, 

методологія, техніка. К., 2007. 208 с. 

39. Чашин А.Н. Теория юридической систематизации. М., 2010. 208 с. 

40. Амеліна А.С. Кодифікація цивільного законодавства: поняття та 

сутність // Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 2. 

С. 32-34. 

41. Керимов Д.А. Вопросы кодификации советского права. 

Ленинград, 1957. 120 с. 

42. Сурілов О.В. Теорія держави і права. Одеса, 1998. 224 с. 

43. Котюк В.О. Теорія права. К., 1996. 208 с. 



369 

44. Баранов В.М., Рахманина Т.Н., Сырых В.М. Систематизация 

нормативно-правовых актов. Нижний Новгород, 1993. 455 с. 

45. Ксенофонтов В.В. Систематизация росийского законодательства: 

принципы и прцедуры. М., 2003. 186 с. 

46. Кабрияк Р. Кодификации. пер. с фр. I. В. Головко. М. : Статут, 

2007. 476 с. 

47. Погорєлов Є. В. Погорєлов Є.В. Кодифікаційна діяльність в 

правовій системі України (загальнотеоретичний аспект): дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

вчень» / Х., 2000. 152 с. 

48. Грищук В.К. История кодификации законодательства развитого 

социализма (на материалах Украинской ССР) [Текст] : 

автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Теория и история 

государства и права. История политических и правовых учений / 

Киев : Б. и., 1985. 19 с. 

49. Сидоренко А.Ю. До питання про кодифікацію як спосіб 

систематизації відомчих нормативних актів // Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2017. № 2. С. 16-22. 

50. Мельничук О.С. Словник іншомовних слів. К., 1974. 775 с. 

51. Гусарев С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.П. Теорія держави і 

права. К., 2008. 270 с. 

52. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідної діяльності. 2-е вид. К., 2002. 295 с. 

53. Сырых В.М. Логические основания общей теории права: в 2-х т. 

Т. 1: Элементный состав. М, 2000. 528 с. 

54. Рекомендації міжнародної науково-теоретичної конференції 

«Проблеми методології сучасного правознавства» // Вісник 

Академії правових наук України. Х., 1997. Вип.1. С. 150-154. 



370 

55. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. К., 2005. 

655 с. 

56. Матузова Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 

1997. 672 с. 

57. Симанов А.Л. Проблемы реализации методологической функции 

философии в формировании научной теории. Новосибирск, 1984. 

125 c. 

58. Сергієнко  В.В.  Філософські  проблеми наукового  пізнання. 

Кременчук, 2011. 103 с. 

59. Максимов С.І., Рабінович М.П., Тодика Ю.М., Данишин М.І. 

Проблеми методології сучасного правознавства // Вісник Академії 

правових наук України. 1997. Вип.1. C. 146-150 

60. Сагатовский В.Н. Системная деятельность и ее философское 

осмысление // Материалистическая диалектика и системный 

поход: межвуз. сб. 1980, Ежегодник. 208 с. 

61. Ющик О.І. Теоретичні проблеми законодавчого процесу. К., 2005. 

396 с. 

62. Ракитов А.И. Историческое познание. М., 1982. С. 9-12. 

63. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 1997. 

400 с. 

64. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процессу. К., 2004. 

519 с. 

65. Комаров В.В. Основы государства и права. Х., 1994. 199 с. 

66. Заец А.П. Система советского законодательства (проблема 

согласованности). К., 1987. 97 с. 

67. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2000. 377 с. 

68. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. 

Академический курс: в 3-х т. Т. 2. 2-е изд. М., 2001. 528 с. 

69. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. К., 2002. 352 с. 



371 

70. Рабінович П.М., Шмельова Г.Г., Луць Л.А. Загальна теорія 

держави і права. К., 1993. 132 с. 

71. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10 грудня 

1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 

50. Ст. 375. 

72. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням Київської міської ради [...] від 

09.07.1998 № 12-рп/98 // URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 

04.12.2015) 

73. Пилипенко П.Д., Буряк В.Я., Козак З.Я. Трудове право України. 

К., 2003. 536 с. 

74. Яременко В.В., Сліпо О.М. Новий тлумачний словник української 

мови: у 4-х т. О.М. Сліпо. Т. 4. К., 1998. 944 с. 

75. Пархоменко Н.М. Кодифікація законодавства: теоретико-

історичні аспекти // Часопис Київського університету права. 2005. 

№ 3. С. 7-13. 

76. Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: 

проблеми історії, методології та теорії: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня доктора юрид. наук: спец.  12.00.08 «Кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право». К.: КНУ 

імені Тараса Шевченка, 1992. 50 с. 

77. Брінцов А. І. Принципи кодифікації аграрного законодавства 

України // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. С. 

93-98. 

78. Горшенин К.П. Кодификация законодательства о труде. 

Теоретические вопросы. М., 1967. 222 с. 

79. Ткаченко В.Д. Значення принципу законності при здійсненні 

кодифікації // Правова система України: теорія та практика: тези 

доповідей і наук. повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 07-08 

жовтня 1993 р.). К., 1993. С. 72-74. 



372 

80. Бурчак Ф. Г. Роль і значення кодифікації законодавства в 

розбудові правової системи України: [виступ на Першій всеукр. 

конф. з питань кодифікації українського законодавства, 29-30 

червня 1993 р.] // Укр. право. 1994. Число 1. С. 10-16. 

81. Ковальський В. С. Кодифікація і «законодавчий бум» // Юрид. 

вісн.України. 2009. № 12. С. 6. 

82. Кузнєцова Н. С. Законодавчий «бум», або загроза декодифікації 

цивільного закону // Юрид. вісн. України. 2007. № 17. С. 3-7. 

83. Кирилюк Ю., Віхров В. Ринок без держави сам себе не врегулює. 

До питання про декодифікацію господарського законодавства // 

Закон і бізнес. 2005. № 34. 10 с. 

84. Белицкий М. Забытый мир шумеров. Пер. Д. С. Гальпериной. М.: 

Наука, 1980. 398 с. 

85. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998. 624 с. 

86. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М., 

1996. 576 с. 

87. Латкин В.Н. Лекции по истории русского права. СПб., 1912. 504 с. 

88. Довгерт А. Гражданский кодекс Наполеона. К., 2006. 1008 с. 

89. Чхиквадзе В.М., Иодковский А.Н. Вопросы кодификации. М., 

1957. 247 с. 

90. Беніцький А.С. Кримінальне право. К., 2011. 1111 с. 

91. Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ч. 

1. Ярославль, 1913. 180 с. 

92. Балабанов М.С. Фабричные законы: сборник. СПб., 1909. 606 с.  

93. Саблин М.А. Сборник русских фабричных законов. СПб, 1885. Ч. 

1-2. 283 с. 

94. Богдан В.И. Становление и развитие фабричного 

законодательства Российской империи в конце XIX – начале XX 

века (историко-юридическое исследование). М., 2002. 210 с. 



373 

95. Устав о промышленном труде // Сборник Законов Российской 

Империи. 1913. Т. 1. Ч. 2 

96. Антонов В.Ф. Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 гг. М., 

1965. 416 с. 

97. Таль Л.С. Очерки промышленного права. М., 1918. 224 с. 

98. Рождественский А. А.Основы общей теории права. М., 1912. 157 

с. 

99. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911. 2-й вып. 512 с. 

100. Курицын В.М. История советского государства и права (1917-

1920 гг.): в 3-х кн. Кн. 1. М., 1968.  607 с.  

101. Волкова О.Н. История развития советского трудового 

законодательства. М., 1986. 120 с. 

102. Чайковський А.С., Копиленко О.Л. Хрестоматія з історії 

держави і права. К., 2003. 656 с. 

103. Астрахан Е.И. Теоретические вопросы систематизации 

советского трудового законодательства. М., 1962. 505 с. 

104. Аншелес И.И. К вопросу кодификации действующего 

трудового права // Революционная законность. 1926. № 1-2. С. 14. 

105. Усенко М.Б. Первая кодификация законодательства 

Украинской ССР. К., 1989. 120 с. 

106. Кодекс законов о труде. С измен. и дополн. по 20-ое марта 

1927 года и с алфав. указателем. Х.: Юридическое издательство 

Наркомюста УССР, 1927. 183 с. 

107. Варшавский К.М. Трудовое право СССР. Л., 1924. 180 с. 

108. Гришин З. Социалистическая организация и дисциплина труда 

и вопросы советского трудового права. М., 1934. 187 с. 

109. Войтинский И.С. Проект нового Кодекса Законов о труде // 

Власть советов. 1922. № 7-9. С. 5-14. 

110. Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. СПб., 2006. 

940 с. 



374 

111. Корецький В.М. Історія держави і права  УРСР (1917-1960 рр.). 

К., 1961. 732 с. 

112. Про внесення змін до Кодексу законів про працю Української 

РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 

27.05.1988. № 5938-11 // Відомості Верховної Ради Української 

РСР. 1988. № 23. Ст. 267. 

113. Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю 

при переході до ринкової економіки: Закон Української РСР від 

20.03.1991 № 871-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. 

№ 23. Ст. 267. 

114. Про внесення змін і доповнень, що стосується розгляду 

індивідуальних і трудових спорів, до Кодексу законів про працю 

УРСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів: Закон України від 18.02.1992 № 2134-ХІІ // 

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 302. 

115. До проекту Кодексу України про працю // Право України. 

1998. № 6. С. 54-58. 

116. Пилипенко П.Д. Про підготовку нового Трудового кодексу // 

Вісник Львівського університету. 2003. Вип. 38. С. 357-361. 

117. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII // 

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49. Ст. 668. 

118. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 

№ 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 36. Ст. 

361. 

119. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. 1995. № 17. Ст.121. 

120. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. 1997. № 2. Ст. 4. 



375 

121. Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів): Закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. 1998. № 34. Ст. 227. 

122. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон 

України від 15.09.1999 № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради 

України. 1999. № 45. Ст.397. 

123. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та [...]: Закон України від 

23.09.1999 № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. 

1999. № 46-47. Ст. 403. 

124. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: 

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV // Відомості Верховної 

Ради України. 2003. №№ 49-51. Ст. 376. 

125. Законопроект Трудового кодексу від 04.12.2007 № 1108  URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1108&s

kl=7. (дата звернення: 23.09.2016) 

126. Законопроект Трудового кодексу від 22.04.2013 № 2902 URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746 (дата 

звернення: 23.09.2016) 

127. Законопроект Трудового кодексу від 27.12.2014 № 1658 URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (дата 

звернення: 23.09.2016) 

128. Опришко В.Ф. Загальнотеоретичні та практичні проблеми 

систематизаці законодавства України // Право України. 1999. № 12. 

С. 25-30. 

129. Медведчук В. В. Від системної правотворчості до 

систематизації національного законодавства // Юридичний вісник 

України. 2000. № 42. С. 1-6. 

130. Алексеев С.С. Теория государства и права. М., 1985. 480 с. 



376 

131. Оніщенко Н.М. Кодифікація та інкорпорація як методи 

систематизації законодавства // Правова держава: щорічник 

наукових праць. 1997. Вип. 8. С. 82-87. 

132. Лисенко С.Л. Теорія держави і права. К., 2002. 368 с. 

133. Нерсесянец В.С. Проблемы общей теории права и государства. 

М., 2004. 832 с. 

134. Хмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом 

регулировании. Л., 1988. 106 с. 

135. Корельский В.М. Теория государства и права. М., 2000. 616 с.  

136. Желєзняк Н. А. Проблема адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу // Право України. 2004. № 

11. С. 140-143. 

137. Пиголкин А.С. Теория государства и права. М., 2008. 613 с. 

138. Меленко С.Г. Консолідація як вид систематизації нормативно-

правових актів. К., 2002. 18 с. 

139. Борщевський І.В. Природа, сутність та класифікація 

інкорпорації – форми систематизації законодавства // Держава і 

право. 2007. Вип.38. 60 с. 

140. Житник Д.С. Поняття та об’єктивні передумови систематизації 

законодавства // Молодь у юридичній науці: збірник тез 

Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні 

юридичні читання». Хмельницький, 2003. С. 11-12. 

141. Граціанов А.І. Облік як вид систематизації законодавства // 

Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та 

права: зб. наук. пр. 2002. Спецвип. 1. С. 12-13. 

142. Пиголкин А.С. Общая теория права. М., 1997. 384 с. 

143. Кругляков В. Деякі питання вдосконалення правотворчого 

процесу в Україні // Актуальні проблеми удосконалення 

законодавства України у період інтеграції в Європейський Союз. 



377 

тези доп. всеукр. студент. наук. конф. / [гол. ред. Л. І. Лазор]. 

Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 2000. С. 54-58.  

144. Проект Закону України «Про нормативні правові акти» // Вісн. 

Академії правових наук України. 1995. № 4. С. 141-163. 

145. Про закони та законодавчу діяльність: Проект Закону України 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7409-

1&skl=7 (дата звернення: 04.03.2017) 

146. Кириченко В.М. Теорія держави і права / URL: 

http://pidruchniki.ws/12120124/pravo/subyekti_pravovidnosin. (дата 

звернення: 28.05.2017) 

147. Погребной  И.М. Теория права. Х.: Основа, 2003. 345 с. 

148. Музичук О.М. Уточнення сутності категорії «правовий статус» 

суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного 

складу // Форум права. 2008. № 1. С. 316-321. 

149. Большой юридический словарь / авт.-сост.: Додонов В.Н. и др.; 

под ред. А.Я. Сухарева и др. М.: ИНФРА-М, 1998. –790 с. 

150. Тлумачний словник української мови / укл.: Ковальова Т.В., 

Коврига Л.П. Х.: Синтекс, 2005. 672 с. 

151. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Загальна теорія 

держави і права : (основні поняття, категорії, правові конструкції 

та наукові концепції) : навч. посібник. М-во освіти і науки 

України. Вид. 2-ге., стер. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 397 с. 

152. Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії 

«правовий статус» // Часопис Київського університету права. 

2010. № 2. С. 95-98. 

153. Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права: 

учебник для вузов. М.: НОРМА-ИНФА, 2002. 616 с. 

154. Колодій А.М. Права, свободи та обов’язки громадянина в 

Україні: підручник. К.: Правова єдність, 2008. 350 с. 



378 

155. Григораш О.І. Суб’єктивні права й обов’язки – елементи 

адміністративно-правового статусу особи // Науковий вісник 

Чернівецького університету: збірник наук. праць. 2005. Вип. 273: 

Правознавство. С. 67-71. 

156. Мельничук О.С. Словник іноземних слів. К.: Наук. думка, 

1974. 565 с. 

157. Фролов И.Т. Философский словарь. М.: Политиздат, 1991. 560 

с. 

158. Цабрия Д.Д. Статус органа управления // Советское 

государство и право. 1978. № 2. С. 126-127. 

159. Белкин А.А. Понятие и особенности правового статуса органа 

Советского государственного управления // Государственное 

управление и право: история и современность, Межвузовский 

сборник. Л., 1984. С. 6-12.  

160. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 

2-х т. / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). Т.1: Загальна 

частина. К.: Юридична думка, 2004. 584 с. 

161. Охотский Е.В. Государственная служба: теория и организация: 

курс лекций. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 640 с. 

162. Манохин В.М. Советская государственная служба. М.: Юрид. 

лит., 1966. 196 с. 

163. Воробъев В. В. Особенности государственной службы в СССР 

// Советское государство и право. 1984. № 5. С.23-29. 

164. Шульга В.М. Курс административного права и процесса. М.: 

Юринформ, 1998. 798 с.  

165. Костюков А. Н. Административно-правовой статус 

государственных служащих // Советское государство и право. 

1988. № 3. С. 12-16. 

166. Бачило И.П. Функции органов управления: правовые проблемы 

оформления и реализации. М.: Юрид. лит-ра, 1976. 198 с. 



379 

167. Николов П.Е. Совершенствование правового статуса отделов и 

управлений исполкомов местных советов // Вестник Московск. 

ун-та. Серия: Право. 1978. № 4. С. 48-55. 

168. Молдован В.В. Конституційне право: опорні конспекти: 

словник-довідник. К.: Юмана, 1996. 271 с. 

169. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник. М.: БЕК, 1996. 

368 с. 

170. Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання діяльності 

інспекції особового складу щодо зміцнення законності і 

дисципліни в органах внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Х., 1999. 185 с. 

171. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 5. К.: 

Наукова думка, 1974. 839 с. 

172. Корольов Ю.О. Особливості адміністративно-правового 

статусу службовців Національного банку України // Правовий 

вісник Української академії банківської справи. 2013. № 2 (9). С. 

35-39. 

173. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 2. К.: 

Наукова думка, 1971. 547 с. 

174. Мицкевич А.В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в 

общенародном социалистическом государстве // Сов. гос. и право. 

1963. № 8. С. 21-25. 

175. Витрук Н.В. О юридических средствах обеспечения 

реализации и охраны советских граждан // Правоведение. 1964. № 

4. С. 26-30. 

176. Крисань Т.Є. Теоретика-правова характеристика категорії 

«юридична гарантія»: загальнотеоретичний аналіз // Часопис 

цивілістики. 2013. Вип.14. С. 51-54. 



380 

177. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04 

квітня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. 

Ст. 134. 

178. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 

2014 року // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. С. 

828. Ст. 222. 

179. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 

лютого 2010 року № 1861-VI // Відомості Верховної Ради 

України. 2010. № 14-15. № 16-17. С. 412. Ст. 133. 

180. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 3. К.: 

Наукова думка, 1972. 741 с. 

181. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 

року // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. С. 60. Ст. 

43. 

182. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 11. К.: 

Наукова думка, 1980. 700 с. 

183. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 4. К.: 

Наукова думка, 1973. 839 c. 

184. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 6. К.: 

Наукова думка, 1975. 830 с. 

185. Гриценко І.С. Загальне адміністративне право : підручник. 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 

565 с. 

186. Цвік М.В., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права : 

підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / 

О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2010. 584 с. 

187. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 10. К.: 

Наукова думка, 1979. 657 c. 



381 

188. Любчик О. А. Адміністративно-правовий статус суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства // Наука і правоохорона. 

2015. № 2 (28), ч. 2. С. 189-193 

189. Любчик О. А. Наукова інтерпретація суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства та їх системи // Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2017. Вип. 4. С. 71-74 

190. Гетьман Є.А. Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації 

законодавства України // Вісник Академії правових наук України. 

2011. № 3 (66). С. 28-35. 

191. Коваленко І.І. Вступ до системного аналізу: навчальний 

посібник. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004. 148 с. 

192. Конституція України: Основний Закон від 28.06.1996 № 

254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 

141.  

193. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 8. К.: 

Наукова думка, 1977. 927 с. 

194. Про перелік, кількісний склад та предмети відання комітетів 

Верховної Ради восьмого скликання: Закон України від 4 грудня 

2014 року № 22-VIII // URL: zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 

04.12.2016) 

195. Головатий С.П. Доповнення на І-й Всеукраїнській конференції 

з питань кодифікації законодавства (м. Київ, 29-30 червня 1993 р.) 

// Українське право. 1994. Число 1. 21 с. 

196. Висновки-рекомендації Другої всеукраїнської конференції з 

питань кодифікації  українського законодавства // Укр. право. 

1994. Число 1. С. 43-48.  

197. Нагребельний В. П. Прогнозування в законодавчій діяльності. 

Віче. 2010. № 13 URL: http://www.viche.info/journal/2092. (дата 

звернення: 16.04.2017) 



382 

198. Шемшученко Ю.С. Концептуальні засади концепції розвитку 

законодавства України // Право України. 1996. № 8. С. 3-6. 

199. Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів 

нормативно-правових актів: Постанова колегії Міністерства 

юстиції України від  21 листопада 2000 року № 41 URL:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00. (дата звернення: 

24.06.2017) 

200. Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради 

України: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25 

серпня 2011 року № 769 // URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3. 

(дата звернення: 01.07.2017) 

201. Про затвердження Положення про Міністерство соціальної 

політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.06.2015 № 423 // Офіційний вісник України. 2015. № 51. стор. 

52. стаття 1655. код акта 77475/2015. 

202. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 

3. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1955. 576 с. 

203. Білодід І. К. Словник української мови: в 11-ти т. Т. 7. К.: 

Наукова думка, 1976. 723 с. 

204. Старчук О.В. Сучасні принципи трудового права України: 

теоретико-правові аспекти: монографія. Л.: ФОП Захарчук В.М., 

2013. 179 с. 

205. Ярмиш О.Н. Державне будівництво і місцеве самоврядування в 

Україні // URL: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/681/11. (дата 

звернення: 12.01.2017) 

206. Федоров І.О. Кодифікація адміністративно-деліктного 

законодавства України: дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право» / Х., 2006. 206 с. 



383 

207. Явич Л.С. Общая теория права. Л.: Ленинград. у-т, 1976. 298 с.  

208. Іншин М.І., Щербина В.І. Трудове право: підручник. Х.: 

НікаНова, 2012. 560 с. 

209. Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, 

особливості, види: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових вчень». Харк. нац. ун-т 

внутр. справ. Х., 2010. 20 с. 

210. Коваленко В.В. Курс адміністративного права України / URL:  

http://pidruchniki.ws/1461100548254/pravo/printsip_verhovenstva_pr

ava (дата звернення: 30.08.2017) 

211. Миронов В.И. Трудовое право России: учебник. М., 2004 URL: 

http://pravoznavec.com.ua/books/278/20282/38/#chapter. (дата 

звернення: 05.09.2017) 

212. Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у 

вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник 

Верховного Суду України. 2011. № 9. С. 38-43. 

213. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року № // 

Відомості Верховної Ради України. 1997. № 49. Ст. 299. 

214. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 03 листопада 2010 року № 996 // Урядовий 

кур’єр. 2010. № 211. № 194. 

215. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

навчальний посібник / URL: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-

text/684/12. (дата звернення: 29.07.2017) 



384 

216. Ліпкана В.А. Теорія управління в органах внутрішніх справ. 

URL: http://mybiblioteka.com/book/378. (дата звернення: 

10.08.2017) 

217. Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, 

особливості, види: дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових вчень» / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 

2010. 217 с.  

218. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 

березня 2011 року № // Відомості Верховної Ради України. 2011. 

№ 38. Ст. 385. 

219. Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе 

перестройки. М.: Юридическая литература, 1988. 320 с. 

220. Зеркин Д.П. Основы теории государственного управления: 

курс лекций. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 448 с. 

221. Драго Р. Административная наука: пер. с франц. Л. Энтина. М.: 

Прогресс, 1982. 245 с. 

222. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ 

управленческих функций: пер. с англ. общ. ред. и предисловие 

Д.М. Гвишиани. М.: Прогресс, 1982. Т. 1. 493 с.  

223. Зінченко В.М. До питання про сутність і значення охоронної 

функції права // Часопис Київського університету права. 2012. № 

3. С. 44 -48. 

224. Гурне Б. Державне управління: пер. с франц. К.: Основи, 1993. 

166 с. 

225. Кхол Й. Эффективность управленческих решений: пер. с 

чешск. М.: Прогресс, 1975. 198 с.  

226. Ісаєва В.В. Функції права: теоретико-правовий аналіз // 

Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 45-48. 



385 

227. Любчик О. А. Завдання суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства // Науковий вісник публічного та приватного права: 

зб. наук. пр. / Н.-д. ін-т публічного права. Київ: [б. в.], 2016. № 2. 

С. 104–106. 

228. Любчик О. А. Функції суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2015. Випуск 34. Ч. 2. Т. 4. С. 86–89 

229. Любчик О. А. Особливості правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія Право. Випуск 47. Том 2. С. 

50-54 

230. Лазор Л.І. Кодифікація законодавства про працю – нагальна 

потреба сьогодення // Держава і право. 2010. № 47. С. 741-742.  

231. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції 

перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства: 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2012 № 91/5 // 

Офіційний вісник України. 2012. № 6. Ст. 225. 

232. Прилипко С. М. Проект Трудового кодексу України – 

важливий етап реформування трудового законодавства // Право 

України. 2009. № 3. С. 14-21. 

233. Ярошенко О.М. Джерела трудового права України: автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.05 

«Трудове право; право соц. забезпечення». Нац. юрид. акад. 

України  ім. Я. Мудрого. Х., 2007. 42 с. 

234. Малишев Б.В. Систематизація як засіб відображення 

телеологічних (цільових) зв’язків у законодавстві України // 

Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 22-26.  

235. Бутинська Р.Я. Проект Трудового кодексу України: загальний 

огляд // Науковий вісник Львівського державного університету 

внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський 



386 

державний університет внутрішніх справ. (Серія юридична ; вип. 

2). Львів, 2017. С. 78-90. 

236. Спіцина Г.О. Теоретичні підходи до систематизації 

законодавства про працю України в умовах ринкової економіки // 

Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 

66.                С. 192-202.  

237. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 // 

Офіційний вісник України. 2007. № 54. Ст. 2180. 

238. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу: Закон України 

від 18.03.2004 № 1629-ІV // Офіційний вісник України. 2004. № 

15. Ст. 1028. 

239. Гаращенко Л.П. Кодифікація трудового законодавства 

України: цілі та принципи // Юридична наука. 2011. № 1. С. 119-

123.  

240. Ленгер Я.І. Реформування правової системи України як засіб 

підвищення її ефективності: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових вчень». Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. К., 2007. 20 с. 

241. Пилипенко П.Д. Кодифікація вітчизняного трудового 

законодавства: проблеми та перспективи // Право України. 2009. 

№ 3. С. 7-13. 

242. Граціанов А.І. Процес систематизації та уніфікації 

законодавства і розвиток правової системи України: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

вчень» / Нац. акад. внутр. справ України. К., 2004. 18 с. 



387 

243. Міщук М.О. Вдосконалення правового регулювання 

дисципліни праці в умовах кодифікації трудового законодавства 

України // Юридичний вісник. Серія: Повітряне і космічне право. 

2013. № 1. С. 99-103. 

244. Хуторян Н.М., Іншин М.І., Прилипко С.М., Ярошенко О.М. 

Кодифікація трудового законодавства України: монографія. Х.: 

Фінн, 2009. 432 с. 

245. Вавженчук С.Я. Кодифікація трудового законодавства України: 

проблеми юридичної техніки // Юридична наука і практика: 

виклики часу: матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, Національний авіаційний університет). Т. ІІ.  

// URL: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/13515. (дата 

звернення: 18.06.2017) 

246. Любчик О. А. Підстави виникнення, зміни і припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства // 

Наука і правоохорона. 2015. № 3, ч. 2. С. 173–176 

247. Теория государства и права: учебник / под. ред. М.Н. 

Марченко. Ч. 2: Теория права. М.: Зерцало-М, 2011. 336 с. 

248. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підручник. К.: 

Кондор, 2006. 477 с. 

249. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд юрид. наук: спец. 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових вчень» / НАН, Інститут держави і права ім. В.М. 

Корецького. К., 2006. 19 с. 

250. Чувакова Г.М. Юридичні факти у сфері публічного права // 

Актуальні проблеми держави і права. 2006. № 16. С. 77-80. 

251. Битяк Ю.П. Адміністративне право: підручник. Х.: Право, 

2010. 624 с. 



388 

252. Муза О.В. Підстави виникнення, зміни та припинення 

адміністративно-процесуальних правовідносин // Університетські 

наукові записки. 2013. № 1 (45). С. 212-216.  

253. Алфьоров С.М. Адміністративне право. Загальна частина: навч. 

посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 

254. Сухонос В.В. Теорія держави і права: навч. посібник. Суми, 

2005. 689 с.  

255. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 06.11.2012 

№ 5475-V // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 44-45. 

Ст. 634. 

256. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: дис. на 

здоб. наук. ступеня канд юрид. наук: спец. 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

вчень» / Г.В. Кикоть; НАН, Інститут держави і права ім. В.М. 

Корецького. К., 2006. 194 с.  

257. Стрельбицький М.П. Адміністративно-правові та цивільно-

правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі // 

Історико-правовий часопис. 2013. № 1. С. 64-69.  

258. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний 

посібник. К.: Атіка, 2007. 624 с. 

259. Любчик О. А. Зміст правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Випуск 2. 

Т. 3. С. 142–148. 

260. Венедіктов В.С. Проблеми кодифікації трудового 

законодавства та розвитку трудового права України // Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 2001. 

№ 13. С. 260-264.  

261. Марченко І.В. Систематизація законодавства про дисципліну 

праці як важливий чинник його ефективності // Форум права. 



389 

2014. № 1. С. 347-349. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2014_1_61.pdf. (дата звернення: 20.06.2017) 

262. Білоус О.О. Кодифікація трудового законодавства України: 

стан та перспективи розвитку // Право і Безпека. 2011. № 5. С. 

168-172.  

263. Академічний тлумачний словник української мови URL: 

Режим доступу: http://sum.in.ua/s/zmist. (дата звернення: 

25.06.2017) 

264. Українська радянська енциклопедія – лексика // URL: 

http://leksika.com.ua/16410921/ure/zmist_i_forma (дата звернення: 

30.06.2017) 

265. Венедіктов В.С. Теоретико-методологічні підходи до сучасних 

проблем зайнятості та кодифікації трудового законодавства // 

Юридична наука. 2011. № 3. С. 62-71.  

266. Копиленко О.Я. Перше вітчизняне комплексне наукове 

дослідження проблем кодифікації законодавства про працю // 

Юридична Україна. 2010. № 1. С. 136-137.  

267. Граціанов А.І. Процес систематизації та уніфікації 

законодавства і розвиток правової системи України: дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових вчень» / Нац. акад. 

внутр. справ України. К., 2004. 185 с. 

268. Ярошенко О.М. Про необхідність кодифікації трудового 

законодавства України // Вісник академії правових наук України. 

2005. № 1 (36). С. 38-44. 

269. Блажівська О.Є. Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту 

кодифікації як форми систематизації законодавства // Наукові 

записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. 

№ 6. С. 5-11.  



390 

270. Хуторян Н.М. Принципи та цілі кодифікації трудового 

законодавства України // Правова держава: щорічник наукових 

праць. 2010. Вип. 21. С. 272-278. 

271. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства 

України: дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових вчень». Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2003. 192 с.  

272. Любчик О. А. Види правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т. 3. 

С. 166–171 

273. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. К.: 

Юрінком Інтер, 2009. 624 с. 

274. Теліпко В.Е. Трудове право України: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2009. 456 с. 

275. Міщук М.О. Підстави диференціації правового регулювання 

праці в умовах кодифікації трудового законодавства України // 

Адвокат. 2013. № 1. С. 29-32. 

276. Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства 

України про працю. 12-те вид., перероб. і доп. Х.: Фактор, 2010. 

816 с. 

277. Любчик О. А. Оптимізація законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства України // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 

2016. Випуск 6-2. Т. 4. С. 180–184 

278. Брауде И.Л. Очерки законодательной техники. М.: Всесоюзный 

институт юридических наук, 1958. 105 с. 

279. Морозов С.М. Словник іншомовних слів. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Український 



391 

мовно-інформаційний фонд НАН України. К.: Наукова думка, 

2000. 686 с. 

280. Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как 

прикладной науки и учебной дисциплины // Законотворческая 

техника современной России. Новгород, 2001. Т. 1. С. 9-24. 

281. Абрамова А.И. Классификатор правовых актов и вопросы 

упорядочения законодательства // Журнал российского права. 

2003. № 7. С. 63-72. 

282. Пирожкова Л.В. Некоторые тенденции оптимизации 

законодательства субъектов Российской Федерации // Пробелы в 

российском законодательстве: юридический журнал. 2012. № 2. С. 

21-25. 

283. Мельник К.Ю. Трудове право України: підручник. М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Х.: Золота миля, 

2014. 479 c. 

284. Шамшина І.І. Місце суб’єкта в структурі правовідносин у 

трудовому праві // Держава і право: збірник наукових праць. 

Серія: Юридичні і політичні науки. 2010. Вип. 47. С. 347-354. 

285. Пилипенко П.Д. Про концепцію трудового права України // 

Право України. 1993. № 4. С. 17-20 

286. Вишновецька С.В. Загальні положення проекту Трудового 

кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права // Право України. 2009. № 3. С. 41-45. 

287. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 // Дебет-

Кредит (Галицькі контракти). 2008. № 29. С. 279. 

288. Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права: дисс. … 

док. юрид. наук: 12.00.05. Уральская государственная 

юридическая академия. Е., 1998. 367 с. 



392 

289. Божко В.М. Щодо розмежування змісту термінів «заробітна 

плата» і «оплата праці» // Бюлетень Міністерства юстиції України. 

2010. № 12. С. 70-77. 

290. Жильцов М.А. Отдельные виды дефектов трудового права и 

способы их преодоления // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. 2014. Вып. 15. С. 

67-71. 

291. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 

514-VI // Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50-51. С. 

2432. Ст. 384. 

292. Цесарський Ф.А. Трудовий договір як основна форма 

регулювання трудових відносин у країнах Європейського Союзу // 

Єдність і диференціація трудового законодавства та права 

соціального забезпечення: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-

практ. конференції (м. Харків, 28 лист. 2014 року); за заг. ред. 

К.Ю. Мельника / МВС України; Харк.нац. ун-т внутр. справ. Х.: 

ХНУВС, 2014. С. 154-156. 

293. Венедіктов В.С. Основні принципи вдосконалення правового 

регулювання соціально-трудових відносин в Україні // Проблеми 

вдосконалення правового регулювання соціально-трудових 

відносин в Україні: матеріали науково-практичної конференції (м. 

Харків, 05-06 червня 2009 р. Х, 2009. 330 c. 

294. Гоменюк А.С. Кодифікація трудового законодавства України // 

Проблеми забезпечення соціальної сфери: матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 22 березня 2014 року) / 

уклад.: Д.О. Береза, В.С. Кринчук, А.М. Мельник та ін.; за заг. 

ред. Г.І. Чанишевої. Одеса: Юридична література, 2014. С. 38-40. 



393 

295. Губаева, Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в 

профессиональной юридической деятельности. М.: Норма, 2004. 

160 с. 

296. Cправа про охоронюваний законом інтерес: Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного 

тлумачення окремих положень частини першої статті 4 

Цивільного процесуального кодексу України від 01.12.2004 № 18-

рп/2004 // Голос України. 2005. № 10. 

297. Вишновецька С.В. Юридична техніка як складова методології 

науки трудового права // Актуальні проблеми держави і права. 

2011. № 2. С. 144- 151. 

298. Смирнов О.В. Трудовое право: учебник для студ. высш. учеб. 

завед. с учетом новой редакции Трудового кодекса РФ. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2007. 600 с. 

299. Даниленко В.Н. Централизация и децентрализация в правовом 

регулировании общественно-трудовых отношений. Свердловск: 

СЮИ, 1983. С. 17-26. 

300. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: проблемы 

использования зарубежного опыта // Государство и право. 1995. 

№ 5. С. 30-36. 

301. Чубоха Н.Ф. Форми трудового права України: сутність, 

класифікація, тенденції розвитку: монографія. Луцьк: ФОП 

Захарчук В.М., 2013. 180 с. 

302. Сильченко Н.В. Кодификационные акты и их типы // Сов. гос. 

и право. 1980. № 10. С. 119-126. 

303. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 

5067-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. С. 1284. 

Ст. 243. 



394 

304. Дембо Л.И. Проблема кодификации советского трудового 

права // Вестник Ленинградского университета. 1947. № 4. С. 70-

77.  

305. Любчик О. А. Основні тенденції розвитку взаємодії суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства // Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2017. Випуск 6. С. 187–194 

306. Бошицький Ю. Л. Мала енциклопедія приватного права / НАН 

України, Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького. К.: Кондор, 2011. 359 c. 

307. Федоров І.О. Кодифікація адміністративно-деліктного 

законодавства України: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право». Х., 2006. 18 с. 

308. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-

правові аспекти: монографія. за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

Бандурки О.М. Х.: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. 368 с. 

309. Коаліційна угода Верховної Ради України: Угода від 

24.11.2014 року Верховної Ради України VII скликання // URL: 

http://samopomich.ua/wpcontent/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_

parafovana_20.11.pdf. (дата звернення: 14.11.2017) 

310. Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа 

реформування трудового законодавства України // Право України. 

1999. № 6. С. 102-108. 

311. Краснов Є.В. Основні трудові права: міжнародні стандарти і 

законодавство України: монографія. Одеса: Фенікс, 2012. 178 с.  

312. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М.: Юринформцентр, 

2005. 355 с. 

313. Гусов К.Н. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., доп., 

испр. М.: Юристъ, 1999. 480 с.  



395 

314. Ризаева А.В. Правовое регулирование участия трудящихся в 

управлении компанией в Европейском Союзе // Право и 

экономика. 2009. № 4. С. 62-68. 

315. Шопіна І.М. Щодо визначення поняття ефективності 

професійної діяльності слідчих ОВС України // Право і безпека. 

2003. № 2-3. С. 160-164. 

316. Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових 

прав працівників: монографія. Чернігів: Чернігівський державний 

інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. 305 с. 

317. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и 

материальное стимулирование. Львов: Вища школа. 1973. 215 с. 

318. Сидоренко А.С. Зловживання правом суб’єктами трудових 

правовідносин: теоретико-практичне дослідження: монографія. 

Х.: Право, 2014. 200 с. 

319. Лукаш С.С. Питання централізованого та локального 

регулювання праці у країнах колишнього СРСР // Публічне право: 

науково-практичний юридичний журнал. 2011. № 3. С. 93-100. 

320. Самигулин В.К. Локальные нормы в советском праве: автореф. 

дисс. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. 

Свердловск, 1975. 21 с. 

321. Харчук Р.С. Особливості правового регулювання нормотворчої 

діяльності Єврокомісії як основного органу виконавчої влади в 

Європейському Союзі // Трудове законодавство: шляхи 

реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 12 квітня 2013 року); за заг.ред. К.Ю. Мельника / МВС 

України, Харк. нац..ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2013. С. 140-

144. 

322. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: 



396 

Міжнародний документ від 27 червня 2014 року // URL: 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-

EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf. (дата звернення: 

26.01.2017) 

323. Про створення загальних стандартів і підтримку рівноправ’я у 

сфері зайнятості і праці: Директива 2000/78 / ЄC від 27 листопада 

2000 р. // OJ 2000. L 303/16. 

324. Щодо рівних можливостей та рівного ставлення для чоловіків і 

жінок у питаннях зайнятості та праці: Директива 2006/54 / ЄC 05 

липня 2006 року // Офіційний вісник L 204 , 26/07/2006 P. 0023-

0036. 

325. Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an 

employer’s obligation to inform employees of the conditions 

applicable to the contract or employment relationship  [Electronic 

resource] OJ L 288, 18.10.1991, p. 32-35 // URL: 

http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=1991&T3=533&RechT

ype=RECH_naturel&Submit=Search. (дата звернення: 18.10.2017) 

326. Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation 

of the laws of the Member States relating to collective redundancies 

(OJ L 225, 12.8.1998) – [Electronic resource] OJ L 59, 27.2.2007, p. 

84-84. // URL: http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=1998&T3=59&RechType=REC

H_naturel&Submit=Search. (дата звернення: 20.10.2017) 

327. Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the 

approximation of the laws of the Member States relating to the 

safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of 

undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses 

[Electronic resource] OJ L 82, 22.3.2001 p. 16-20 // URL: 

http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2001&T3=23&RechTy

pe= RECH_naturel&Submit=Search (дата звернення: 21.06.2017) 



397 

328. Хуторян Н.М. Гармонізація трудового законодавства України 

із законодавством Європейського Союзу: монографія. відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 

304 с. 

329. Жернаков В.В. Розвиток законодавства щодо захисту 

соціально-трудових прав людини // Вісник прокуратури: 

загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна 

прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; 

КНУТШ. 2006. № 5. С. 98-103. 

330. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних 

роботах: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 24.09.1974 № 

310-09  // URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0310400-74. 

(дата звернення: 10.08.2017) 

331. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 

№ 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 28. С. 

1353. Ст. 255. 

332. Киселев И.Я. Современный капитализм и трудовое 

законодательство. М, 1971. 296 с. 

333. Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-

правовых актов в СССР. М.: Наука, 1987. 158 с. 

334. Жолнович О.І. Система трудового права України: автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення». Львів. нац. ун-т ім. 

І.Франка.  Л., 2008. 16 с. 

335. Тенденції розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення: зб. наук. праць: матеріали I Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. 

наук України; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. 

Щербини. К.: Ніка-Центр, 2013. 675 c. 



398 

336. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства 

України: проблеми історії, методології та теорії: дис. на здоб. 

наук. ступеня доктора юрид. наук: спец.  12.00.08 «Кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / К.: КНУ 

імені Тараса Шевченка, 1992. 438 с. 

337. Любчик А. А. Совершенствование правоотношений в сфере 

кодификации трудового законодательства // Право и политика. 

2016. № 1. С. 161–164 

338. Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С. 

та ін.]; за ред. Ю.С. Шемшученка; Нац. акад. наук України, Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. 2-ге вид., 

перероб. і доп. К.: Юридична думка, 2012. 1017 c. 

339. Загнітко А.П. Сучасний тлумачний словник української мови: 

для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтам, 

студентам, викладачам. Донецьк: БАО, 2012. 959 c. 

340. Погорєлов Є.В. Загальнотеоретичні питання про форми 

удосконалення законодавства // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: 

Юридические науки. 2007. № 1. Т. 20 (59). C. 22-27. 

341. Стадник М.П. Теоретичні 

проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання 

трудових відносин при проведенні кодифікації трудового 

законодавства України // Держава і право: збірник наукових 

праць. Серія: Юридичні і політичні науки. 2010. Вип. 47. С. 305-

311. 

342. Венедіктов В.С. Теоретичне визначення поняття та сутності 

трудового договору в умовах кодифікації трудового 

законодавства // Вісник Хмельницького університету управління і 

права. Серія: Юридичні науки. 2013. Вип. 1. С. 42-44. 



399 

343. Хименко О.А. Відносини з організації та управління працею як 

складова предмета трудового права // Держава і право. Серія: 

Юридичні і політичні науки. 2011. Вип. 54. С. 371-375. 

344. Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції 

трудового права в умовах ринкових відносин: монографія. 

Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2004. 211 с. 

345. Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління 

працею: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.05 «Трудове право; право соц. забезпечення». К., 2013. 

20 с. 

346. Базылев Б.Т. Социальное назначение государственного 

принуждения в советском обществе // Правоведение. 1968. № 5. С. 

25-32. 

347. Іншин М.І., Щербина В.І., Ваганова І.М. Юридична 

відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві: 

навчальний посібник. Х.: Золота миля, 2012. 495 с. 

348. Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: 

монографія. Х.: ХНАДУ, 2014. 260 с. 

349. Пилипенко П.Д. Про кодифікацію трудового законодавства в 

Україні та проблеми її відповідності основним положенням 

науки трудового права // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze 

/ Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego; 

Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. Wroclaw, 2010. № 

1. С. 251-257.  

350. Рогалева Г.А. Теоретические вопросы кодификации трудового 

законодательства: автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального 

обеспечения». Моск. государственный университет имени М.В. 

Ломоносова. М., 2000. 21 с. 



400 

351. Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. 

М.: Юрид.лит., 1967. 210 с. 

352. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 

16.03.2000 № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. 2000. 

№ 23. Ст. 176. 

353. Костян И.В. Защита трудовых прав работников // Человек и 

труд. 2003. № 8. С. 40-45. 

354. Скіпенко Р.С. Становлення трудового процесуального права як 

самостійної галузі права // Право України. 2007. № 7. С. 41-44. 

355. Лозовой С.В. Правове регулювання індивідуальних трудових 

спорів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Х., 2009. 205 с. 

356. Лазор Л.И. Перспективы становления трудового 

процессуального права среди других отраслей права // Актуальні 

проблеми права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 10-15. 

357. Миронов В.И. История трудового права: теория и практика. М, 

2007. 228 c. 

358. Сонін О.Є. Судовий захист прав учасників колективних 

трудових правовідносин // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: 

Юридические науки. 2009. Т. 22 (61). № 1. С. 165-172. 

359. Бурак В.Я. Єдність і диференціація правового регулювання 

трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної 

плати на підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд.. юрид. наук: спец. 12.00.05  «Трудове право; право 

соціального забезпечення». К., 1999. 18 c. 

360. Бриллиантова Н.А. Трудовое право: учебник. М: ПРОСПЕКТ, 

1998. 443 с. 

361. Заржицький О.М. Склад трудових процесуальних відносин // 

Право України. 2007. № 8. С. 54-57. 



401 

362. Гетьманцева Н.Д. Співвідношення централізованого і локального 

правового регулювання трудових відносин: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення». КНУ ім.. Т. Шевченка. К., 

1996. 18 с. 

363. Нуртдинова А.Ф. Права работодателей в трудовых 

отношениях. М.: ЭКСМО, 2010. 421 c. 

364. Compa L. Corporate social responsibility and workers’ rights // 

Comparative Labor Law and Policy Journal. 2008. Vol. 30. № 1. P. 1-

10. 

365. Fair Labor Association. Workplace Code of Conduct. [Electronic 

source]. URL: 

http://www.fairlabor.org/about_us_code_conduct_e1.html. (дата 

звернення: 03.12.2017) 

366. Марчук В.М. Нариси з теорії права: навчальний посібник. К.: 

Істина, 2004. 325 с. 

367. Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці: 

Міжнародний документ від 18.06.1998 // Конвенції та 

рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-

1999. Т. II. 448 с. 

368. Європейська соціальна хартія (переглянута) (ETS № 163): 

Міжнародний документ від 03.05.1996 № ETS № 163 // Відомості 

Верховної Ради України. 2007. № 51. С. 2096. 

369. Хартія Співтовариства про основні соціальні права 

працівників: Міжнародний документ від 09.12.1989 // URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_044/print143385839071749

1. (дата звернення: 22.08.2017) 

370. Хартія основних прав Європейського Союзу: Міжнародний 

документ від 07.12.2000 // URL: 



402 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_524/print143385839071749. 

(дата звернення: 15.12.2017) 

371. Любчик О. А. Специфіка євроінтеграції щодо кодифікації 

трудового законодавства: основні напрями // Visegrad journal on 

human rights (Республіка Словаччина). 2016. № 6/2. Р. 209–212 

372. Любчик А. А. Положительный международный опыт по 

кодификации трудового законодательства // Международный 

научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 2. С. 162–

167 

373. Обнорский С.П. Словарь русского языка / под общ. ред. акад. 

С.П. Обнорского. 2-е изд., испр. и дополн. М.: Гос. изд-во иностр. 

и нац. словарей, 1952. 843 с. 

374. Стаканов Р.Д. Механізм інтеграції України в європейський 

ринок праці в умовах підписання Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

збірник наукових праць. 2014. Вип. 119. Ч. 2. С. 116-121. 

375. Волошин Ю.О. Конституційно-правове забезпечення 

європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики: 

автореф. дис.  на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук:  спец. 

12.00.02 «Конституційне право». К., 2010. 32 с. 

376. Потапенко Е.Г. Теоретические основы правовой интеграции: 

автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве». научн. рук. В.Л. Кулапов. Саратов, 2010. 26 

с. 

377. Про захист прав людини і основоположних свобод: 

Міжнародний документ від 04.11.1950 // URL: zakon.rada.gov.ua 

(дата звернення: 23.03.2017) 



403 

378. Договір про Європейський Союз: Міжнародний документ 

від 07.02.1992  // URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029. 

(дата звернення: 18.11.2017) 

379. Кіт О.І. Теоретичні аспекти використання актів Європейського 

суду з прав людини як джерел трудового права України // 

Держава і право: збірник наукових праць. Серія: Юридичні і 

політичні науки. 2011. Вип. 54. С. 386-392. 

380. Венедіктов С.В. Теоретико-правові засади сучасної концепції 

трудового правовідношення в Україні: монографія. Х.: ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2011. 224 с. 

381. Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the 

approximation of the laws of the Member States relating to the 

application of the principle of equal pay for men and women // Official 

Journal. 19/02/1975. L 045. P. 0019-0020. 

382. Judgment of the Court of 4 February 1988: Case Mary Murphy and 

others v An Bord Telecom Eireann № 157/86 // European Court 

Reports 1988 -00673. 

383. Девізоров Д.С. Значення принципу свободи праці при 

укладенні трудового договору // Держава і право: збірник 

наукових праць. Серія: Юридичні і політичні науки. 2011. Вип. 

54. С. 375-380.  

384. Уварова О.О. Рівність за ознакою статі в економічній сфері: 

зобов’язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо 

забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній 

діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості). Х.: 

НТМТ, 2015. 150 с. 

385. О введении мер, содействующих улучшению безопасности и 

гигиены труда работников на производстве: Директива ЄС от 

12.06.1989 № 89/391/ЄЕС // Официальный журнал. 1988. № 5. C. 

141.   



404 

386. Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин: 

вітчизняний та зарубіжний досвід: навч. посіб. К.: Алерта, 2012. 

367 c. 

387. Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи : підручник. 

Київ : Ніка-Центр, 2017. 183 с. 

388. Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. 

Международные нормы труда: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Эксмо, 2008. 608 с.  

389. Бірюкова А.Г. Трудове право та трудове законодавство: 

проблеми співвідношення : монографія / А.Г. Бірюкова ; М-во 

освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

Харьков : Панов А.М., 2016. 401 с. 

390. Про введення заходів, що сприяють покращанню безпеки та 

здоров’я вагітних працівниць, а також жінок, які недавно 

народили та годують дітей: Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 

19.10.1992 року // Official journal. 1992. L, 342/1. 

391. Рудзей К. Врегулювання захисту прав жінок у сфері праці за 

міжнародним правом // Європейська юридична освіта і наука : 

матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-

18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН 

України; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. 

та ін.]. Ужгород : ЗакДу, 2011. [Вип. 6]. С. 303-308. 

392. Федькович Г.В. Принципи однакового ставлення та заборона 

дискримінації за ознакою статі в галузі праці // Персонал. 2007. № 

4 URL: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=483. 

393. Христова Г.О. Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та 

українські перспективи. Х.: Райдер, 2010. 215 с. 



405 

394. Лютов Н.Л. Эффективность норм международного трудового 

права: дисс. … докт. юрид. наук: 12.00. 05. М., 2013. 465 с. 

395. Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності: Міжнародний документ від 29.06.1951 № 

100 // URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_002/print143385839071749

1. 

396. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять: 

Міжнародний документ від 25.06.1958 № 111 // Международная 

защита прав и свобод человека. М.: Юридическая литература, 

1990. 168 с. 

397. Дрьоміна-Волок Н.В. Концепція расової дискримінації у 

міжнародному праві :  дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / М-во 

освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 

2016. 531 с. 

398. Дибань М.П. Окремі аспекти реалізації трудових прав 

працівників у сучасних умовах // Соціальне право : науковий 

журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем 

імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина 

В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. Київ, 2017. Вип. № 2. С. 128-134.  

399. Гуменюк О.В. Дискримінація у сфері праці // Праця і закон. 

2008. № 2. С. 8-10. 

400. Про гігієну у торгівлі та установах: Конвенція МОП від 

08.07.1964 № 120 // URL: http//rada.gov.ua. 

401. Про захист працівників від іонізуючої радіації: Конвенція 

МОП від 22.06.1960 № 115 // URL : http//rada.gov.ua. 

402. Лютов Н.Л. Эффективность норм международного 

трудового права: автореф. дисс. … докт. юрид. наук: 12.00. 05. М., 

2013. 40 с. 



406 

403. Статут Міжнародної організації праці: Міжнародний 

документ від 28.06.1919 // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. 1957. Вып. XVI. С. 280-290. 

404. Проценко Т.О. Загальна декларація прав людини як 

основоположний акт міжнародного права у сфері забезпечення 

прав людини // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й 

річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 

груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття 

Загальної декларації прав людини. Київ ; Харків : ДНДІ МВС 

України, 2017. С. 32-36.  

405. Топчій В.В. Аналіз міжнародно-правового захисту прав 

людини в Україні // Альманах права : [науково-практичний 

юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., 

Макаренко Л.О. [та ін.]. Київ, 2017. Вип. 8 : Людиноцентризм у 

праві: теоретико-прикладні засади. C. 394-397  

406. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та 

законодавство України (порівняльний аналіз): науково-

практичний посібник: у 2-х т. / [Венедіктов В.С. та ін.; за ред. В.С. 

Венедіктова]; М-во юстиції України; Держ. департамент з питань 

адаптації законодавства; Українська асоц. фахівців трудового 

права. Х.; К.: Райдер. Т. 1. 2006. 713 с. 

407. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон 

УРСР від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. 

1984. № 51. Ст. 1122. 

408. Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року): 

Міжнародний документ від 01.07.1949 № 97 // Международная 

защита прав и свобод человека. М.: Юридическая литература, 

1990. 24 с. 



407 

409. Білозір О.В. Міжнародно-правове регулювання трудової 

міграції в рамках Європейського Союзу: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юрид. наук:  спец. 12.00.11 «Міжнародне 

право» / О.В. Білозір; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 

К., 2014. 20 с. 

410. Білозір О.В. Міжнародно-правове регулювання трудової 

міграції в рамках Європейського Союзу: дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юрид. наук:  спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / 

О.В. Білозір; Ін-т законодавства Верховної Ради України. К., 2014. 

201 с. 

411. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України 

від 07.12.2017 № 2246-VIII // URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 (дата звернення: 

16.10.2017) 

412. Конвенція Міжнародної організації праці № 131 про 

встановлення мінімальної заробітної плати з особливим 

урахуванням країн, що розвиваються: Міжнародний документ від 

22.06.1970 № 131  URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_149/print143385839071749

1. (дата звернення: 19.10.2017) 

413. Сахарук І.С. Становлення та розвиток міжнародно-правових 

стандартів рівності та недискримінації у сфері праці // Соціальне 

право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; 

Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин 

М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. Київ, 2017. Вип. № 2. С. 

78-90. 

414. Любчик О. А. Кодифікація трудового законодавства України: 

теорія та практика: монографія. Харків: Константа, 2017. 420 с 

415. Валецька О.В. Вплив міжнародних норм на розвиток інституту 

оплати праці в Україні // Держава і право: збірник наукових 



408 

праць. Серія: Юридичні і політичні науки / Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України. 2010. Вип. 50. С. 358-

364. 

  

 



409 

ДОДАТКИ 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія: 

1. Любчик О. А. Кодифікація трудового законодавства України: 

теорія та практика: монографія. Харків: Константа, 2017. 420 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

та наукових періодичних виданнях інших держав: 

2. Любчик О. А. Сутність правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2015. № 33-2, ч. 2. Т. 4. С. 98–103. 

3. Любчик О. А. Адміністративно-правовий статус суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства // Наука і правоохорона. 2015. № 2 (28), 

ч. 2. С. 56–59. 

4. Любчик О. А. Підстави виникнення, зміни і припинення 

правовідносин у сфері кодифікації трудового законодавства // Наука і 

правоохорона. 2015. № 3, ч. 2. С. 173–176. 

5. Любчик О. А. Зміст правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія: Юридичні науки. 2017. Випуск 2. Т. 3. С. 142–148. 

6. Любчик О. А. Види правовідносин у сфері кодифікації трудового 

законодавства // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т. 3. С. 166–171. 

7. Любчик О. А. Оптимізація законодавчої техніки кодифікації 

трудового законодавства України // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 6-2. Т. 4. 

С. 180–184. 



410 

8. Любчик О. А. Основні тенденції розвитку взаємодії суб’єктів 

кодифікації трудового законодавства // Науковий вісник публічного та 

приватного права. 2017. Випуск 6. С. 187–194. 

9. Любчик О. А. Сутність джерел трудового права // Публічне 

право. 2014. № 2. С. 159–163. 

10. Любчик О. А. Значення кодифікаційної діяльності у системі 

трудового права України // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 2. С. 218–221. 

11. Любчик О. А. Історичний генезис розвитку кодифікації трудового 

законодавства у ХХ столітті // Митна справа. 2014. № 3. С. 281–285. 

12. Любчик О. А. Співвідношення кодифікації трудового 

законодавства з іншими формами систематизації права // Форум права. 2014. 

№ 1. С. 122–126. 

13. Любчик О. А. Завдання суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. 

пр. / Н.-д. ін-т публічного права. Київ: [б. в.], 2016. № 2. С. 104–106. 

14. Любчик О. А. Принципи діяльності суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. 2015. Випуск 6-2. С. 94–97. 

15. Любчик О. А. Функції суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2015. Випуск 34. Ч. 2. Т. 4. С. 86–89. 

16. Любчик А. А. Совершенствование правоотношений в сфере 

кодификации трудового законодательства // Право и политика. 2016. № 1. 

С. 161–164. 

17. Любчик А. А. Методологические основы кодификации трудового 

законодательства // Право и политика. 2014. № 2. С. 228–232. 

18. Любчик О. А. Система суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). 

2015. № 6/2. Р. 166–170. 



411 

19. Любчик О. А. Специфіка євроінтеграції щодо кодифікації 

трудового законодавства: основні напрями // Visegrad journal on human rights 

(Республіка Словаччина). 2016. № 6/2. Р. 209–212. 

20. Любчик О.А. Місце і роль кодифікації трудового законодавства // 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція. 2017. № 29, том 2. С. 52–54. 

21. Любчик О. А. Наукова інтерпретація суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства та їх системи // Науковий вісник публічного та 

приватного права. 2017. Вип. 4. С. 71–74. 

22. Любчик О. А. Особливості правовідносин у сфері кодифікації 

трудового законодавства // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2017. Випуск 47. Том 2. С. 50–54. 

23. Любчик А. А. Положительный международный опыт по 

кодификации трудового законодательства // Международный научно-

практический журнал «Право и Закон». 2017. № 2. С. 162–167. 

 

Матеріали наукових конференцій: 

24. Любчик О. А. Принципи кодифікації трудового законодавства // 

Сучасний вимір держави і права: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 30–31 травня 2014 р.). Львів, 2014. С. 144–146. 

25. Любчик О. А. Особливості суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства // Актуальні проблеми сучасного правознавства: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.). 

Київ: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. С. 155–156. 

26. Любчик О. А. Роль і значення суб’єктів кодифікації трудового 

законодавства: адміністративно-правові аспекти // Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.). Київ: 

«Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. С. 87–89. 



412 

27. Любчик О. А. Передумови зародження кодифікації трудового 

законодавства // Теорія і практика розвитку правових інститутів: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10–11 березня 2016 

р.). Київ: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. С. 172–175. 

28. Любчик О. А. Напрями розвитку взаємодії суб’єктів кодифікації 

трудового законодавства в умовах євроінтеграції України // Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20–21 січня 2017 

р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 22–25. 

29. Любчик О. А. Європейська інтеграція щодо кодифікації трудового 

законодавства // Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 2017. С. 26–28. 

30. Любчик О. А. Шляхи вирішення проблем правовідносин у сфері 

кодифікації трудового законодавства // Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.). Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2017. С. 34–37. 

 


