


























зазначених відносин і поєднував у собі державно-владні та договірні начала. 

Таким механізмом і стала система трудового права, в межах якої було 

впорядковано та згруповано трудові відносини. У зв’язку з цим дане 

дисертаційне дослідження уявляється досить актуальним.

У дисертації розкрито історичні передумови та об’єктивну обумовленість 

формування системи трудового права України. Дисертантом з ’ясовано сутність 

та елементи структури системи трудового права, запропоновано 

характеристику системи джерел трудового права України та її структури. 

Автором розкрито особливості нормативно-правових актів як структурних 

елементів системи джерел трудового права України, охарактеризовано поняття 

й особливості підзаконних нормативно-правових актів про працю в системі 

джерел трудового права України, визначено роль соціально-партнерських та 

локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права 

України.

Здобувачем визначено проблеми співвідношення системи трудового 

права та системи трудового законодавства України, опрацьовано заходи щодо 

підвищення ефективності дії трудового законодавства України.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

дисертація є першою у вітчизняній науці трудового права комплексною 

теоретико-прикладною роботою, в якій на підставі вивчення напрацювань 

учених різних галузей юридичної науки, критичного осмислення міжнародних 

стандартів, національного й зарубіжного законодавства, розкрито сутність 

системи трудового права України, з ’ясовано її змістовне наповнення, 

встановлено співвідношення з іншими засадничими трудо-правовими 

категоріями. У результаті проведеного дослідження вироблено сучасну 

концепцію реформування системи трудового права України, сформульовано 

низку нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто 

здобувачем (с. 8-9).

Чітко та послідовно сформульовано мету й завдання дисертаційного 

дослідження. їх постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити основний
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зміст теми. О б ’єкт і предмет дисертаційного дослідження визначено у 

відповідності з вимогами МОН України та дозволяють всебічно проаналізувати 

поставлену проблему. Структура дисертації Л.В. Могілевського логічно 

випливає з поставлених завдань, її об’єкта і предмета. Теоретичні висновки і 

практичні рекомендації значною мірою базуються на основі вивчення 

правозастосовчої практики у сфері трудових правовідносин, що робить 

емпіричну базу цього дисертаційного дослідження особливо цінною.

Не можна не звернути увагу на значення дисертаційного дослідження, 

зважаючи на його новизну. Так, дисертантом уперше: сформульовано

визначення «трудо-правовий симбіоз», під яким запропоновано розуміти 

взаємодію відносно самостійних (взаємозалежних) юридичних норм окремих 

інститутів трудового права з метою правового регулювання трудових та інших 

пов’язаних з ними відносин; визначено дефініцію «трудо-правова дифузія», під 

якою розуміється взаємопроникнення юридичних норм одного чи кількох 

інститутів трудового права в інші інститути з метою комплексного та 

диференційованого правового регулювання трудових та інших пов’язаних з 

ними відносин; доведено, що в елементах структури системи трудового права 

можливо прослідкувати прояв таких правових явищ, як «трудо-правовий 

симбіоз» (інститути «робочий час», «час відпочинку» тощо) та «трудо-правова 

дифузія» (інститути «охорона праці», «праця жінок», «праця неповнолітніх» 

тощо); розкрито методологічне значення поділу системи трудового права на 

інститути, яке полягає у тому, що: а) згруповуються однорідні за предметною 

спрямованістю та методами регулювання трудо-правові норми, що сприяє 

більш чіткому та конкретному визначенню основних напрямків реалізації 

регулятивного впливу трудового права; б) забезпечується більш змістовне та 

оперативне регулювання трудових відносин; в) забезпечується внутрішня 

цілісність та автономність системи трудового права; доведено, що інститути 

трудового права посідають основне місце у структурній ланці системи 

трудового права, оскільки вони, по-перше, більш чіткі, конкретизовані та 

однорідні в частині свого предмета трудо-правового регулювання, а, по-друге,



вони є логічно завершеними і відносно самостійними підсистемами у структурі 

системи трудового права, що дозволяє вносити до них певні структурні та 

змістовні зміни, не зачіпаючи при цьому інших складових ланок системи (стор. 

9-10).

У запропонованих дисертантом висновках містяться положення, які 

можуть бути використані: у науково-дослідній сфері -  як основа для 

подальшого розроблення проблемних питань системи трудового права; у 

правотворчості -  в ході уточнення та доповнення чинних законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у 

царині праці, а також при доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 

у навчальному процесі -  під час підготовки підручників та навчальних 

посібників з дисциплін «Трудове право», «Право соціального забезпечення»; у 

право-виховній сфері -  для підвищення рівня правової культури учасників 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин.

Цікавим є визначення поняття «система права». Обґрунтовано, що 

система права -  це обумовлена умовами та закономірностями об'єктивного 

розвитку суспільного життя форма організації нормативного змісту, що 

грунтується на засадах його єдності та диференціації на галузі, підгалузі, 

інститути, підінститути, і виражається, відповідно, у наявності в неї складної 

ієрархічної внутрішньої структури. Система права відображає об'єктивно 

існуючу правову дійсність, втім вона не позбавлена суб'єктивного впливу з 

боку тих, хто створює норми права. У свою чергу правова система є широкою 

збірною категорією що відображає всю правову організацію суспільства, 

характер його правового буття, тоді як система права, по суті, характеризує 

внутрішню будовою позитивного (юридичного) права, і, відповідно, виступає 

складовим компонентом правової системи.

З позитивного боку варто відмітити те, що в роботі запропоновано 

авторське визначення поняття «система трудового права». Це обумовлене 

об'єктивними факторами об'єднання сукупності предметно пов'язаних та 

внутрішньо узгоджених між собою норм трудового права, які розподіляються
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(згруповуються) на відповідні інститути, залежно від специфіки тих аспектів 

трудових і тісно пов'язаних із ними відносин, що регулюються цими 

правовими нормами (с. 84-85).

Не можна не погодитись із твердженням дисертанта про те, що сутність 

системності трудового права полягає в тому, що: по-перше, трудове право 

складається із певної множини норм права, тобто є багатоелементним 

утворенням; по-друге, його елементи мають між собою відповідні предметні 

зв'язки, через які вони взаємодіють, розвивають, доповнюють та продовжують 

один одного; по-третє, структурні елементи трудового права розміщені не 

хаотично, а у певному порядку, формуючи, таким чином, внутрішню структуру 

даної правової галузі; по-четверте, структура системи трудового права 

характеризується ієрархічністю — в її складі містяться системи більш низького 

порядку (с. 160).

Доволі вдало автором під джерелами трудового права запропоновано 

розуміти офіційно визнані й такі, що пройшли процедуру легалізації та 

закріплення в системі трудового права, вихідні положення, на основі яких дана 

галузь права ґрунтується та здійснює свій регулюючий вплив. Система джерел 

трудового права являє собою сукупність окремо взятих чинних джерел права, 

які виступають її структурними елементами та розташовані в ній з урахуванням 

їхніх взаємозв’язків (взаємозалежності) задля впливу й урегулювання 

суспільних відносин у межах трудового права. Структура системи джерел 

трудового права України являє собою спосіб взаєморозміщення структурних 

елементів (окремих джерел) системи джерел трудового права; вказує на те, 

яким чином побудована система джерел трудового права (с. 293-294).

Автором систему трудового законодавства слушно визначено як 

сукупність чинних законів, міжнародно-правових актів, що ратифіковані 

Верховною Радою України (або легалізовані в іншій спосіб) і підзаконних 

нормативно-правових актів, які розташовані в ній з урахуванням їх 

субординаційних та координаційних зв’язків, а також конкретних трудових і
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пов’язаних із ними правовідносин, які регулюють загальнообов’язкові приписи, 

що містяться в їх складі (с.343).

Разом з тим деякі положення, що містяться в дисертації, є дискусійними 

або вимагають додаткових пояснень.

1. На сторінках дисертаційного дослідження автор сам собі дещо 

суперечить. Так, на сторінці 88 здобувач обстоює позицію, шо «система 

трудового права являє собою обумовлене об'єктивними та суб'єктивними 

факторами складне ієрархічне утворення, якому притаманні як загальноправові, 

так і специфічні властивості і риси, що, з одного боку сприяє включенню 

трудового права у систему національного права в якості структурної ланки 

останньої, а, з іншого -  забезпечує відповідну автономність зазначеної галузі 

права». А на сторінці 161 зазначає, «що трудове право є відносно самостійним 

та стійким юридичним механізмом».

2. Судячи зі списку використаних джерел, здобувач під час підготовки 

дисертаційного дослідження проаналізував велику кількість дисертаційних 

досліджень інших учених як у галузі трудового права, так і інших галузей 

права, і це є дуже добре, адже ним використано сучасну наукову літературу. 

Однак здобувачеві варто було б більш критично ставитись до поглядів учених 

та не боятись виловлювати власну точку зору, навіть коли аналізуються праці 

докторів наук.

3. У підрозділі 3.3 дисертаційного дослідження здобувачем слушно 

проаналізовано наукові погляди на сутність міжнародного нормативно- 

правового акта як джерела права, в тому числі національного. Наголошується, 

що за таким критерієм, як юридична сила, міжнародно-правові акти посідають 

майже найвище місце в ієрархії нормативно-правових актів, що входять до 

системи трудового права. І далі у підрозділі наводиться низка нормативно- 

правових актів, які, на думку здобувача, є найбільш важливими. Проте, на нашу 

думку, автору варто було б надати пропозиції щодо систематизації та 

впорядкування системи міжнародних правових актів у галузі праці з метою їх 

більш зручного використання.
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об’єктивно відображають реальний стан розвитку знання про систему трудового 

права. 

Дисертацію слід оцінити, як науково-дослідну роботу, що є закінченою. В 

ній досліджується наукова література, міститься ретельний аналіз законодавства в 

означеній сфері. В останній частині дисертації викладені пропозиції, що 

стосуються правотворчості та правозастосування, що зумовлює її практичну 

цінність. 

Здобувач добре засвоїв теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені юридичною 

наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей права. Матеріал 

дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до визначеного 

дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове засвоєння теми обраного 

дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд нових та належно 

обґрунтованих наукових положень, що є внеском здобувача в науку трудового 

права. 

Автором чітко та послідовно сформульовані мета та задачі дослідження. Їх 

постановка та обґрунтованість дозволяють розкрити основний зміст теми. Об’єкт і 

предмет дисертації визначені у відповідності з вимогами МОН України та 

дозволяють всебічно проаналізувати поставлену проблему. 

Високій ступінь наукової обґрунтованості і достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням ряду загальнонаукових та спеціальних 

методів пізнання, а також значного обсягу емпіричного матеріалу. 

Джерельну базу дослідження можна вважати цілком репрезентативною, 

оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, науковців зарубіжжя, а також 

численні нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з 

національним та міжнародним трудовим правом.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що багато питань щодо 

критичного осмислення сутності системи трудового права України висвітлено 

вперше або з іншого наукового боку. В цілому, робота виконана на належному 

науковому рівні та робить свій внесок в подальший розвиток правової науки. В 



    

результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення та 

висновки, які запропоновано здобувачем особисто, зроблено спробу створення 

понятійного апарату досліджуваних явищ та процесів. 

Так, не можна не погодитися з висновком автора, що трудове право є однією 

із основних галузей у системі національного права України, як, власне кажучи, і 

будь-якої іншої демократичної країни. Оскільки воно встановлює юридичні 

правила та гарантії реалізації людиною свого природного права на працю. Той 

факт, що на забезпечення юридичного механізму реалізації людиною всього 

одного права, спрямовано дію цілої правової галузі обумовлено тим, що воно є 

одним із фундаментальних прав людини, яке визнане та гарантоване не лише 

національним законодавством, але й численними міжнародними правовими 

документами. Саме з реалізацією людиною даного права прямим чином пов`язане 

задоволення нею цілої низки своїх матеріальних і духовних потреб та інтересів. 

Однак, буде не вірним зводити призначення трудового права лише до юридичного 

впорядкування та гарантування реалізації особою свого права на труд вважаємо, 

що воно переслідує більш глибоку суспільну мету. Тож головною метою 

трудового права, як структурної ланки національної системи права, вірно відмічає 

дисертант, є встановлення найбільш доцільного та корисного юридичного режиму 

взаємовідносин найманих працівників та роботодавців. Високий ступінь 

гармонізації їх стосунків з питань використання праці сприятиме консолідації 

суспільства та підвищенню рівня добробуту, як окремих людей, так і суспільства 

та держави в цілому (стор. 68 дис.). 

Цікавою є робота дисертанта в частині визначення динаміки становлення та 

розвитку системи трудового права України та виокремлення на підставі цього з 

наступних етапів: 1-й період є найбільш тривалий у часі і пов’язаний з виникнення 

перших форм найманої праці (охоплює весь історичний час аж до кінця XІІ ст.); 2-

й період (XIII-ХVII ст.) характеризується поширенням популярності найманої 

праці, що обумовило появу відповідного нормативно-правового базису, втім 

врегулювання умов та порядку її використання здійснювалося суто у межах 

цивільного права; 3-й період (XVIII – середина XIX ст.) пов’язаний із 



    

буржуазними революціями в країнах Західної Європи, в результаті яких наймана 

праця стала основною формою використання трудових ресурсів; 4-й період (1861-

1917 рр.) – відміна кріпосного права, призвела до вивільнення значної кількості 

робочої сили, яка була цілком доречною в умовах зростання промислового 

виробництва, у цей час з’являються перші нормативно-правові акти, що були 

спрямовані на регулювання трудових відносин, зокрема, на поліпшення умов 

праці найманих працівників; 5-й період (1918-1921 рр.) характеризується 

прийняттям першого Кодексу законів про працю, в якому були здійснені спроби 

законодавчо врегулювати трудові відносини, проте даний нормативно-правовий 

акт мав низку недоліків, а норми трудового права носили в значній мірі 

формальний, декларативний характер; 6-й період (1922-1939 рр.) – прийняття 

другого Кодексу законів про працю, який на той період часу був досить 

прогресивним, та більш змістовно врегульовував трудові відносини, аніж його 

попередник від 1918 року; зокрема у ньому були зроблені важливі кроки у 

напрямку оформлення такого основоположного інституту трудового права, як 

трудовий договір; 7-й період (1940-1945 рр.) характеризується погіршенням 

положення найманих працівників, оскільки було значно посилено вимоги до 

дисципліни праці та відповідальності за її порушення; 8-й період (1945-1970 рр.) 

відбувається поступове відновлення трудових прав працівників, а законодавство 

про працю, хоча й повільно, втім вдосконалюється; 9-й період (1971-1990 рр.) – 

прийняття третього Кодексу законів про працю, який сформував систему 

трудового права України у її сучасному вигляді; 10-й період (1991-2016 рр.) 

розвиток трудового права пов’язаний із набуттям нашої держави незалежності та 

розвитком ринкових відносин. (стор. 35-40 дис.) 

Заслуговують окремої уваги сформульований дисертантом підхід щодо 

бачення правової конструкції «система трудового права» як обумовленого 

об’єктивними факторами об’єднання сукупності, предметно пов’язаних та 

внутрішньо узгоджених між собою, норм трудового права, які розподіляються 

(згруповуються) на відповідні інститути, в залежності від специфіки тих аспектів 



    

трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, що регулюються цими правовими 

нормами (стор. 48 дис.). 

Не можливо не погодитись із дисертантом, що особливістю норм трудового 

права є те, що вони можуть формуватися, як на загальнодержавному, так і 

локальному рівнях, що, відповідно, пливає на їх юридичну силу і сферу дії. 

Наявність цих двох рівнів, загалом, є цілком зрозумілою, враховуючи вище 

зазначене щодо методів нормативно-правового регулювання. У централізованому 

порядку встановлюються, в основному, найбільш важливі, принципові аспекти 

виникнення, функціонування та припинення трудових відносин. Це необхідно для 

того, щоб забезпечити належний рівень законності у даній сфері. У свою чергу, 

локальні норми дозволяють сторонам трудових відносин розвивати та 

конкретизувати юридичні правила їх взаємовідносин залежно від наявних 

суб`єктивних та об`єктивних умов і обставин, в яких формуються та 

функціонуватимуть зазначені правовідносини. 

Дисертант слушно відзначає, що ключовими особливостями норм трудового 

права, пов`язаними з їх структурою є те, що:  по-перше, диспозиція та санкції 

даних норм права, як правило, містяться у різних законодавчих приписах;  по-

друге, значна частина із цих норм має відносно визначений характер, зокрема це 

стосується таких їх елементів як диспозиція та санкція, що, загалом, цілком 

зрозуміло, враховуючи домінування договірного методу правового регулювання у 

сфері трудових відносин (стор. 166 дис.).  

Цікавим для науки трудового права є запропоноване здобувачем визначення 

соціально-партнерськіх актів як структурних елементів системи джерел трудового 

права як укладених між представниками держави, роботодавцями і працівниками 

правових актів, які містять у своєму складі загальнообов’язкові формально 

визначені правила поведінки, у відповідності й на основі яких здійснюється 

правове регулювання трудових і тісно пов’язаних із ними правовідносин. 

Вищенаведені акти є тим правовим засобом, за допомогою якого досягається 

кінцева мета соціального діалогу зокрема та соціального партнерства взагалі (стор. 

299 дис.). 



    

У дисертації міститься низка інших цікавих наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Водночас, позитивно оцінюючи проведену здобувачем роботу, все 

ж слід відзначити, що деякі її положення потребують додаткової аргументації та 

уточнень. 

1.  Присвятивши дисертаційну роботу теоретико-правовим проблемам 

системи трудового права України, Л.В. Могілевський з перших сторінок 

дослідження вводить нову та перспективну термінологію у вигляді понять «трудо-

правова дифузія» та «трудо-правовий симбіоз». Про глибину аналізу автора 

свідчать використані ним праці з фізики та хімії, наприклад «Дифузія в кристалах» 

чи «Дифузія у твердих тілах». Однак, з самого тексту дисертаційного дослідження 

не зовсім зрозуміло як автор дійшов до таких висновків у визначені 

запропонованих дефініцій. Тому, хотілося б почути власні пояснення автора з 

цього приводу.     

2.  Наступне, на сторінці 72 дисертаційного дослідження автор відмічає, що 

до принципів системи трудового права, слід віднести наступні: загальноправові 

(базові), міжгалузеві, галузеві і принципи інститутів права. І далі дисертант 

розкриває кожен із запропонованих видів принципів. Проте на моє переконання 

автору варто було більш детально охарактеризувати не самі принципи трудового 

права, а зробити акцент на принципах побудови системи трудового права України. 

3. У підрозділі 2.4 дисертаційного дослідження «Поняття та особливості 

норм трудового права України», автором досліджено низку важливих питань, 

щодо визначення поняття норм права, норма трудового права, щодо 

характеристики видів норм трудового права, щодо соціального призначення норм 

трудового права, щодо специфічних ознак та властивостей норм трудового права, 

але, нажаль, доводиться констатувати, що поза увагою автора залишились питання 

щодо характеристики особливостей структури норм трудового права України. 

4. Вже є очевидним те, що не останню роль у регулюванні трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин відіграє судова практика. На сторінці 192 

дисертаційного дослідження автор пише про судовий прецедент як окремий 

елемент структури системи джерел трудового права. Наприклад, ст. 17 Закону 



    

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з 

прав людини» від 23 лютого 2006 р. наголошує, що суди України застосовують 

при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

та практику Європейського Суду з прав людини як джерело права. Тому, 

враховуюче викладене, цікаво було б дізнатися власну позицію дисертанта щодо 

місця судової практики національних судів у системі джерел трудового права.  

5. Також, на остаток хотілось відмітити, що в роботі було б доцільно  

відобразити яке становище має трудове право та трудове законодавство в системі 

національних законодавств закордонних країн, є трудове право цих країн 

самостійною галуззю права або входить до інших. Порівняння вітчизняного і 

закордонного досвіду у цій сфері сприяло б більшій виваженості висновків та 

пропозицій, а також підвищило б науково-практичний рівень дослідження.  

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження.  

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

дисертанта в науку трудового права. Дисертація Л.В. Могілевського «Система 

трудового права України» містить результати проведених особисто здобувачем 

досліджень. Отримані автором дисертації нові науково обґрунтовані результати в 

сукупності розв’язують конкретну наукову проблему – розкриття сутності системи 

трудового права України. 

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, достатньою мірою 

відображає сутність і основні положення дисертації. Порушень щодо викладення 

матеріалу в дисертації та авторефераті не виявлено. 

Результати здійсненого дослідження відображені у одноосібній монографії, 

двадцяти чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України 

та іноземних держав, а також десяти тезах наукових повідомлень на науково-

практичних конференціях. Опубліковані праці повністю відображають наукові 

результати дослідження, що підтверджує їх достовірність.  
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