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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Із зародженням суспільства, та коли поведінка 

людини набула суспільного значення, виникла необхідність її впорядкування 

для забезпечення співвідношення діяльності індивіда з інтересами інших 

членів суспільства, певної соціальної спільноти чи групи. Так, історично вона 

регламентувалася звичаєвими нормами (традиціями) та нормами моралі, що 

забезпечувалися силою суспільного впливу всіх членів спільноти або її 

окремих представників, які користуються найбільшим авторитетом та 

повагою в ній. Як наслідок появи суспільства, та з появою держави та норм 

права, основний обсяг регулятивних функції по відношенню до соціальної 

поведінки суб’єктів почало виконувати саме право, яке і нині залишається 

основним, найбільш універсальним і майже досконалим засобом 

впорядкування життєдіяльності суспільства, його незмінним і постійним 

правовим регулятором. 

Особливе місце в структурі соціальних пріоритетів займає праця. Це 

пояснюється тим, що, по-перше, вона є найбільш важливою 

життєзабезпечуючою функцією людини; по-друге, людських ресурс є 

складовою частиною виробничих сил країни, її головним багатством; по-

третє, тільки продуктивна праця може стати підґрунтям економічного росту 

держави. В умовах, коли праця є вирішальним чинником формування 

індивіда, закономірно, що Конституція України у ст. 43 проголосила: «Кожен 

має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». У свою 

чергу, держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 

працю. Усяка трудова діяльність потребує певного погодження, для неї 

необхідні належна організація й управління. Без правового підпорядкування 

всіх учасників трудового процесу, координації діяльності і злагодженості в 

роботі неможливо досягти тієї цілі, для якої зорганізується їх спільна трудова 

діяльність. 
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Трудове право України пройшло тривалий шлях свого становлення і 

розвитку, динаміка якого в умовах сьогодення набуває нового прискорення, у 

зв’язку з потужними євроінтеграційними процесами, які стрімко проходять у 

нашій державі. Окремі питання становлення та розвитку трудового права 

були свого часу предметом наукових пошуків таких видатних учених, як 

М. Г. Александров, В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, Л. Ю. Бугров, 

С. Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька, 

Л. Я. Гінзбург, Ю. М. Гришина, Д. В. Журавльов, Т. А. Занфірова, 

М. І. Іншин, Ю. Ю. Івчук, Р. І. Кондратьєв, М. М. Клемпарський, 

Р. З. Лівшиць, М. В. Лушнікова, С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, Н. О. Мельничук, 

К.Ю. Мельник, В. І. Нікітинський, О. М. Обушенко, А. Ю. Пашерстник, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, О. І. Процевський, В. Г. Ротань, 

В. М. Скобєлкін, А. М. Слюсар, О. В. Смирнов, А. І. Ставцева, 

О. В. Тищенко, В. М. Толкунова, К. П. Уржинський, Н. М. Хуторян, 

Г. І. Чанишева, С. М. Черноус, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. 

Водночас, не зважаючи на значний вклад науковців у розвиток науки 

трудового права, за сучасних умов так й не сформовано єдиного 

концептуального підходу до визначення сутності й особливостей системи 

трудового права. Проведення дослідження останньої є своєчасним з огляду 

на два моменти. По-перше, у вітчизняній трудо-правовій науці дотепер 

відсутні спеціальні монографічні дослідження, присвячені комплексному 

вивченню системно-структурних проблем відповідної галузі права. По-друге, 

у сучасний період сформувався принципово новий тип правового 

регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин, трудове право як 

соціальна галузь права зазнало кардинальних змін, які стали віддзеркаленням 

соціально-економічних трансформацій суспільства. 

Таким чином, необхідність удосконалення системи трудового права 

України, приведення її у відповідність до міжнародної практики та 

європейських стандартів, з одного боку, та відсутність предметних наукових 
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досліджень з цієї проблематики в умовах сьогодення, з іншого, обумовлюють 

актуальність критичного осмислення означеної проблеми. 

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

дослідження виконане відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011–2015 pp., затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. №  14-10, 

пп. 19.7 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського 

національного університету внутрішніх справ на 2011–2014 рр., 

затверджених Вченою радою Харківського національного університету 

внутрішніх справ 27 грудня 2010 р. (протокол № 10), а також у межах теми 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Харківського 

національного університету внутрішніх справ на 2014–2018 рр. 

«Законотворча та законодавча діяльність в Україні» (номер державної 

реєстрації 0113U008189). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на підставі аналізу існуючих наукових підходів, а також 

визначення концептуальних засад формування і становлення системи 

трудового права України та головних напрямків її подальшого розвитку, 

встановити сутність і особливості системи трудового права України, 

розробити конкретні практичні пропозиції, а також надати наукові 

рекомендації щодо подальшого розвитку та удосконалення національної 

системи трудового права.  

Для досягнення поставленої в дисертації мети необхідно вирішити такі 

основні задач: 

 з’ясувати історичні передумови й об’єктивну обумовленість 

формування системи трудового права України;  

 охарактеризувати теоретико-методологічні підходи до визначення 

поняття «система трудового права»;  

 встановити місце трудового права у системі національного права;  
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 окреслити систему трудового права та визначити її основні 

характеристики;  

 розкрити сутність та елементи структури системи трудового права;  

 сформулювати поняття й встановити особливості норм трудового 

права;  

 окреслити систему джерел трудового права України та її структури;  

 з’ясувати особливості нормативно-правових актів як структурних 

елементів системи джерел трудового права України;  

 охарактеризувати міжнародно-правові акти як структурний елемент 

системи джерел трудового права України;  

 вказати місце й особливості законів про працю в системі джерел 

трудового права України;  

 визначити поняття й особливості підзаконних нормативно-правових 

актів про працю в системі джерел трудового права України;  

 встановити роль соціально-партнерських та локальних нормативно-

правових актів у системі джерел трудового права України;  

 співвіднести категорії «система трудового права» та «система 

трудового законодавства»;  

 розробити правові заходи, направлені на підвищення ефективності 

дії норм трудового законодавства України;  

 розкрити сутність і значення систематизації нормативних актів у 

сфері правового регулювання трудових відносин. 

Об’єктом дослідження є трудове право як галузь національного права і 

його окремі структурні елементи. 

Предметом дослідження послужили теоретичні і практичні проблеми 

системи трудового права України. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і задач дослідження в роботі 

використано комплекс загальних і спеціальних наукових методів наукового 

пізнання. У підґрунтя методології дослідження покладено діалектичний 
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метод, за допомогою якого система трудового права розглянута в її розвитку 

і взаємозв’язку з іншими категоріями трудового права. Використання 

структурно-функціонального методу надало змогу окреслити особливості 

трудового права у системі національного права України, дослідити елементи 

структури системи трудового права України, окреслити систему джерел 

трудового права України, запропонувати шлях розвитку системи трудового 

права (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1-3.5, 4.1). Системно-структурний метод був 

покладений в основу вивчення окремих інститутів трудового права, 

характеристики системи джерел трудового права України (підрозділи 2.3, 

3.1), дослідження проблем систематизації трудового права України 

(підрозділ 2.2). Використання логіко-семантичного методу дозволило 

вдосконалити понятійний апарат (розділи 2-4). На підставі застосування 

методу аналізу були визначені проблеми співвідношення системи трудового 

права та системи трудового законодавства (підрозділ 4.1). Порівняльно-

правовий метод став у нагоді при визначенні заходів щодо підвищення 

ефективності дії трудового законодавства України (підрозділ 4.1), а також 

особливостей систематизації норм трудового права (підрозділ 4.3). Метод 

прогнозування склав основу дослідження пріоритетних напрямків розвитку 

системи трудового права України. 

Наукова новизна одержаних результатів 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 із іншими засадничими трудо-

правовими категоріями. В результаті проведеного дослідження вироблено 

сучасну концепцію реформування системи трудового права України, 
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сформульовано низку нових наукових положень та висновків, 

запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:  

вперше: 

 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 декількох інститутів 

трудового права в інші інститути з метою комплексного та 

диференційованого правового регулювання трудових та інших пов’язаних з 

ними відносин; 

 доведено, що у елементах структури системі 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 регулюванню трудових відносин; в) забезпечується 

внутрішня цілісність та автономність системи трудового права; 

 доведено, що інститути трудового права займають основне місце у 

структурній ланці системи трудового права, оскільки вони, по-перше, більш 

чіткі, конкретизовані та однорідні в частині свого предмету трудо-правового 

регулювання, а по-друге, вони є логічно завершеними і відносно 

самостійними підсистемами у структурі системи трудового права, що 
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дозволяє вносити у них певні структурні та змістовні зміни, не зачіпаючи при 

цьому інших складових ланок системи; 

удосконалено: 

 визначення норми трудового права як фундаментального елементу 

побудови системи трудового права, під яким слід розуміти 

загальнообов’язкове, формалізоване, прийняте у централізованому або 

локальному порядку, правило поведінки у сфері трудових і тісно пов’язаних 

з ними відносин, що наділяє їх учасників відповідними суб’єктивними 

правами та юридичними обов’язками, належне виконання яких гарантується 

чинним законодавством; 

 наукову позицію про ознаки норм трудового права, у результаті чого 

підкреслено, що норми трудового права являють собою різновид соціальних 

норм, тому вони й володіють усіма основними властивостями останніх, а 

саме: а) обумовленість рівнем соціально-економічного та культурного 

розвитку; б) носять свідомо-вольовий характер; в) їх головне призначення 

регулювання суспільних відносин у сфері трудової діяльності; г) розраховані 

на багаторазове, неперсоніфіковане та постійне використання, д) є типовими 

правилами поведінки (зразком), відповідно до якого повинні діяти суб’єкти 

трудових та інших пов’язаних з ними суспільних відносин; е) їх виконання 

забезпечується певними засобами впливу; 

 обґрунтування висновку про те, що трудове право є однією із 

основних галузей у системі національного права України, як і будь-якої іншої 

демократичної країни, оскільки воно встановлює юридичні правила та 

гарантії реалізації людиною свого природного права на працю; 

дістали подальшого розвитку: 

 положення, що сутність системності трудового права, полягає у 

тому, що: по-перше, трудове право складається із певної множини 

(комплексу) трудо-правових норм, тобто є багатоелементним комплексним 

утворенням; по-друге, його елементи мають між собою відповідні предметні 
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взаємозв’язки, через які вони взаємодіють, розвивають, доповнюють та 

продовжують один одного; по-третє, структурні елементи системи трудового 

права розміщені не хаотично, а у певному порядку, формуючи, таким чином 

внутрішню структуру даної правової галузі національного законодавства 

(інститути, підінститути, норми); по-четверте, структура системи трудового 

права характеризується ієрархічністю – в її складі знаходяться системи більш 

низького порядку (системою найнижчого порядку є норма права); по-п’яте, 

трудова галузь права являє собою цілісне, динамічне, відносно завершене 

нормативне утворення;  

 визначення системи права, під якою запропоновано розуміти 

обумовлену умовами та закономірностями об’єктивного розвитку 

суспільного життя, форму організації нормативного змісту, що ґрунтується 

на засадах його єдності та диференціації на галузі, інститути, підінститути і 

виражається, відповідно, у наявності в неї складної ієрархічної внутрішньої 

структури; 

 характеристика передумов становлення та розвитку системи 

трудового права, якими були пануючі суспільно-політичні та економічні 

відносини і настрої на певному історичному етапі розвитку суспільства, що 

обумовлювали форми використання одними суб’єктами праці інших;  

 наукове положення, що цілісність, єдність та автономність, як 

невід’ємні аспекти системності трудового права, виражаються у тому, що 

система: а) функціонує як єдиний правовий механізм; б) може самостійно 

змінювати свою структуру; в) володіє власними специфічними якостями та 

властивостями, відмінними від якостей та властивостей її складових 

елементів; 

 наукова позиція стосовно того, що основною відмінністю структури 

системи трудового права від структури системи трудового законодавства є 

більш дрібна побудова першої, оскільки підґрунтям для побудови структури 

системи трудового права виступає норма права, що регулює трудові та 
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пов’язані із ними правовідносини. У своєї сукупності норми трудового права, 

які регулюють однотипні суспільні відносини утворюють інститути 

трудового права, які у процесі подальшого розвитку можуть представляти 

більш складні його елементи. Водночас, первинним та основним 

структурним елементом системи трудового законодавства виступає 

нормативно-правовий акт. Разом із тим, конкретні правові приписи, що 

входять у систему трудового права, знаходять своє відображення у 

положеннях трудового законодавства, що у своєї сукупності, й створює його 

систему. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

одержані в результаті дослідження висновки і пропозиції 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. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки досліджуваної 

у дисертації проблематики, отримані узагальнення і висновки було 

оприлюднено на міжнародних та національних науково-практичних 

конференціях: «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в 

Україні» (Одеса, 2014); «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» 

(Київ, 2014); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 



13 

України» (Запоріжжя, 2014); «Вітчизняна юридична наука в умовах 

сучасності» (Харків, 2015); «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті» (Дніпропетровськ, 2015); «Сучасний стан і перспективи розвитку 

держави і права» (Львів, 2015); «Теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання суспільних відносин» (Харків, 2016); «Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (Одеса, 

2016); «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (Київ, 2016). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

одноосібній монографії, двадцяти чотирьох статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України та іноземних держав, а також десяти 

тезах наукових повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ТРУДОВОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ 

 

1.1. Історичні передумови та об'єктивна обумовленість формування 

системи трудового права України 

 

Трудове право є однією із провідних галузей національної системи 

права, адже саме воно регулює реалізацію людиною свого природного права 

на працю, завдяки якій вона забезпечує свої соціальні та фізичні потреби й 

інтереси. Сучасний стан трудового права України характеризується цілою 

низкою проблем, які не дозволяють його системі функціонувати з належним 

рівнем якості та ефективності, і які, відповідно, вимагають конструктивного 

вирішення. Однак, перед тим, як звертатися безпосередньо до сьогоденних 

проблемних аспектів системи трудового права, слід розглянути ті історичні 

умови, в яких відбувалися її становлення і розвиток. Це дозволить нам 

визначити ключові періоди формування системи трудового права та 

встановити притаманні їм особливості. Слід погодитися з 

Н. М. Крестовською, яка слушно відмічає, проблема історичної періодизації є 

не тільки академічною: вивірена обґрунтована періодизація сама по собі несе 

потенціал нового знання про історичні, у тому числі — історико-правові 

явища [196, c. 78]. На важливість проведення історико-правових досліджень 

звертає увагу і П. С. Берзін, вказуючи на те, що історія є своєрідною ланкою 

взаємопов'язаних та обумовлюючих одна одну подій. При цьому історія 

будь-якої науки має свою специфіку: кожен з сучасних авторів-дослідників 

знає лише окремі факти, випадки та фрагменти, поєднання уламків яких 

дозволяє (йому або його нащадкам) «побудувати» власну версію мозаїки 

вчень [30].  
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Також слушною видається думка А. І. Шебанової стосовно того, що: 

«Історико-правові дослідження вчених — правників, які торкаються причин 

виникнення, сутності й призначення законодавчого регулювання суспільних 

відносин в сфері найманої праці, а також тенденцій його розвитку протягом 

майже столітнього періоду стали науковою базою для основоположного 

висновку про самостійність галузі трудового права в національній правовій 

системі» [527, c. 8].  

Передумови для формування трудового права з’явились ще у третьому 

тисячолітті до нашої ери. Про це свідчить науково-обґрунтована думка 

американського археолога Ричарда Реддінга. Вчений довів, що Єгипетські 

піраміди будували вільні, наймані робітники, у яких навіть були свої власні 

профспілки. Будівельники об’єднувалися в бригади або артілі, які були 

праобразом сучасних профспілок. Державні чиновники, в разі потреби у 

працівниках, зверталися до глав провінцій, які називалися нормами, із 

проханням про надання їм певної кількості робітників. Автор наголошує, що 

піраміди зводили молоді чоловіки, які мали відмінне харчування і доступ до 

добротної медичної допомоги, оскільки вони працювали на благо 

суспільства. Незважаючи на використання найманої праці, належного 

правового регулювання зазначених відносин у той період часу не було, що 

призводило до обману найманих робітників, зокрема, їм не завжди 

сплачували виконану ними працю. 

Відзначимо специфічне регулювання трудових відносин у 

Стародавньому Римі, в якому відносини у сфері праці регулювалися 

виключно нормами приватного цивільного права. Було це пов’язано з тим, 

що відносини господар-раб ототожнювалися з відносинами господаря та 

знаряддя праці, що цілком зрозуміло, адже раби у той період прирівнювалися 

до речей і не мали статусу суб`єкта права і правовідносин. Віддання в найм 

раба для використання його в господарстві наймача на певній роботі 

вважалося одним з видів найму взагалі. Наймана плата, отримувана 
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наймодавцем за раба, розглядалася ним як плоди нарівні з іншими доходами 

від майна. Згодом договір стали застосовувати до найму вільновідпущеників, 

а потім і вільних осіб [451].  

У Римському приватному праві, зазначає І. І. Шамшина, було 

розроблено загальні принципи найму послуг, які з певною часткою умовності 

можна розглядати як елементи правового статусу наймача послуг й особи, 

що ці послуги надає [526].  

Так, відповідно до норм римського цивільного права:  

1) наймач був зобов'язано платити особі, що найнялася (наймодавцю) 

встановлене жалування навіть тоді, коли послуги зробилися неможливими по 

власній провині наймача, якщо ж провина була на особі, що найнялася — їй 

відмовляли у винагороді;  

2) нездоров'я наймодавця або каліцтво не могли бути підставою для 

вимог про винагороду;  

3) якщо наймодавець не може одержати за свою працю винагороду з 

тієї причини, що наймач помер (тобто з незалежних від неї обставин), 

«справедливість вимагає, щоб договір був виконаний» [520].  

Проте застосування вільної праці в Стародавньому Римі не отримало 

суттєвого розвитку. При цьому зазначимо, що ставлення до таких вільних 

найманих працівників було набагато гіршим ніж до рабів, адже останні 

належали наймачеві, і тому зрозуміло, що він намагався «зберігати їх 

цілісність» (для найдовшого використання, перепродажу тощо), доля 

сторонніх же працівників роботодавця не турбувала [451]. 

Таким чином, у зазначений період належного регулювання трудових 

правовідносин не існувало. Проте, деякі спроби регулювання найманої праці 

все ж таки здійснювались. Це стосувалось не лише праці рабів, а й звичайних 

найманих працівників, адже з виникненням держави, в її органах повинні 

були працювати люди, які апріорі, не могли бути рабами. Втім врегулювання 
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найманої праці цих робітників здійснювалося у порядку та межах, 

визначених цивільним правом. 

Наступним історичний етапом розвитку трудових відносин, який 

передував становленню системи трудового права, і який, на нашу думку, слід 

відмітити припадає на XIII  початок XVII століття. У цей використання 

найманої праці набуває рис договірного типу. Характерним способом 

укладення договору найму працівника в даний період є акт «комендації», 

який полягав у тому, що за урочистих умов особа, що наймається на роботу, 

поступається своєю незалежністю, вкладає свої руки в руки господаря, який 

у вигляді відплати передавав їй будь-яку реальну або символічну річ. На 

відміну від правового регулювання праці в Стародавньому Римі, 

характерною рисою якого було ототожнення праці з майновою категорією, 

для феодального історичного періоду є характерним поєднанням праці, а 

точніше здатності до праці, з особистістю працівника [451, c. 166]. У цей час 

об’єктом правового регулювання праці ставала не здатність людини до праці, 

а сама людина, яка передавала себе під владу господаря.  

В юридичній літературі традиційно відзначається, що ключовою 

історичною передумовою для становлення трудового права стала Буржуазна 

революція, що відбулася у Франції у 1848 році. Робітники, усвідомивши себе 

як революційну силу почали організовану боротьбу за свої права, вони 

прагнули зайняти певні позиції в економіці. Це забезпечувало радикальну 

перебудову всіх суспільних відносин. Під тиском революційних вимог 

трудящих держава, намагаючись знизити напруження класової боротьби, 

змушена була йти на певні поступки. Причому ці вчинки вона трактувалися 

нею не як вимушені, а як соціальні гарантії для трудящих з метою 

послаблення їх намагань змінити своє становище в суспільстві [394, c. 12]. 

Саме боротьба трудящих за свої права сприяла виникненню двох тенденцій у 

сфері правового регулювання праці: 
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1) тенденцію поступок, проведення під тиском вимог трудящих 

часткових реформ. Правові норми, що відображають цю тенденцію, 

створюють «соціальне законодавство», за максимальне розширення і точне 

дотримання якого вели боротьбу ліві партії та професійні спілки; 

2) тенденцію насильства, відмову держави від будь-яких вчинків, 

заперечення необхідності проведення реформ. Норми, що відображають цю 

тенденцію, одержали назву «антиробітничого законодавство». Воно має 

відкриту антидемократичну спрямованість на скасування раніше проведених 

поступок [394, c. 12].  

Наприкінці XVIII ст. буржуазна революція у Франції, відзначає  

В. Е. Теліпко [451, c. 11], проголосила свободу праці, чим було забезпечено 

свободу попиту і продажу робочої сили. З моменту проголошення свободи 

праці трудові відносини складались без порушення інтересів буржуазії, 

оскільки, залишившись без засобів виробництва, працівник змушений був 

погоджуватись на запропоновані йому умови.  При цьому формально «права 

і обов'язки» визначались угодою сторін, тому державу трудові відносини в 

той час не цікавили. У цих умовах трудові відносини регулювались лише за 

допомогою цивільного права. Договір найму, або, як його називав 

законодавець, договір про найом послуг (ст. 1779 Кодексу Наполеона), 

розглядався як звичайна цивільно-правова угода, предметом якої виступав 

особливий товар робоча сила [451, c. 11]. 

У першій третині ХІХ ст. наймана праця стала панівною формою 

соціальної організації праці в провідній капіталістичній країні — Англії, а 

пізніше — у всій Західній Європі. Як приклад, можна навести Англійський 

білль 1847 року про 10‑часовий робочий день, який надавав не лише 

незначні реальні блага працівникам, але і був «перемогою принципу». Значна 

роль надавалася профспілкам, оскільки у той час жоден закон у сфері праці 

не ухвалювався мирним шляхом. Саме в зв’язку з цим трудове право 

традиційно характеризувалося як право охорони праці, саме в цьому 
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вбачається його головна соціальна функція. У середині ХІХ ст. в 

європейських країнах були прийняті перші соціальні нормативно-правові 

акти, присвячені регулюванню трудових відносин, так звані закони про 

обмеження робочого часу. Саме вони дали поштовх для формування нової 

галузі права — трудового, і відповідно нових правовідносин — трудових 

[451, c. 11]. 

Звісно, зазначені вище події  значною мірою відобразились і на 

тогочасній Російській імперії. Так, на початку ХІХ століття швидкими 

темпами почала розвиватися промисловість. В 1825 році на українських 

землях налічувалося 649 промислових установ, а до 1861 року їхня кількість 

зросла в 3,6 рази. Головного значення у промисловості того часу набули дві 

галузі: харчова та обробка тваринної сировини на експорт і на потреби 

промисловості [216]. Першим нормативним актом, відзначає Л. В. Маринич, 

що регулював відносини у сфері праці на території Російської Імперії, 

вважається Положення 1835 року «Про відносини між господарями 

фабричних закладів і робочими людьми, що вступають до них за наймом» 

[216]. Вказане Положення складалося з 10 статей та зобов’язувало 

роботодавця встановлювати правила внутрішнього трудового розпорядку в 

фабричному закладі [216]. Проте зміст таких правил визначався господарями 

фабричних закладів самостійно, без будь-якого втручання з боку держави та 

за відсутності погодження з робітниками [216]. 

А після реформи 1861 року на території Російської імперії взагалі та 

українських землях зокрема формуються металургійна, паперова і вугільна 

галузі виробництва. Використання машин у промисловості призводить до 

зростання кількості вільнонайманих робітників [216].  

Такий бурхливий розвиток підприємницької діяльності, зростання 

промислового виробництва викликали необхідність у прийняті законів, 

спрямованих на регулювання трудових правовідносин [216]. Зрозуміло, що в 

умовах відсутності української державності на всій території теперішньої 
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України діяло загальноімперське законодавство при збереженні лише 

окремих норм права України, визначених і закріплених у законах Російської 

імперії [216].  

Норми тогочасного законодавства не визначали змісту трудового 

договору, проте в науці трудового права дослідники вивчали сутність та 

зміст прав і обов’язків сторін договору. Л. С. Таль зазначав, що з другої 

половини ХІХ століття стає помітною тенденція не тільки регламентувати 

обов’язки роботодавця, але й надавати їм публічно-правової повинності, від 

виконання якої він не може звільнитися за домовленістю із працівником [449, 

c. 6–9]. Автор зазначав, що таким чином підкреслювалася особлива природа 

трудового договору, де його зміст визначається несамостійним характером 

праці, підпорядкуванням працівника господарській владі, внутрішньому 

розпорядку підприємства [449, c. 6–9]. Тобто ще на початковій стадії 

виникнення та розвитку трудового права як самостійної галузі права, умови 

трудового договору теоретично можна поділити на такі, що визначаються в 

приватному порядку угодою сторін, та умови, які визначаються в публічному 

порядку нормами закону [449, c. 6–9].  

Важливим історичним моментом для становлення трудового права 

України став період з 1882-го по 1903 роки. В цей час була прийняти ціла 

низка законів, які стали джерелом промислового або робочого права і 

отримали назву «Фабрично-заводського законодавство». А оскільки більша 

частина України була під контролем Російської імперії, то дія цих закони 

розповсюджувались і на її території. Змістовне дослідження вказаних Законів 

здійснила Л. В. Маринич. Автор наводить такий перелік нормативно-

правових актів [216]:  

– Закон «Про малолітніх, працюючих на заводах, фабриках та 

мануфактурах» від 01 червня 1882 р., який відкриває собою формування 

фабричного законодавства капіталістичного типу, одним із головних завдань 

якого була охорона праці дітей та жінок. Даний закон не тільки заборонив 
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застосування праці дітей віком до 12 років на фабриках, заводах та 

мануфактурах, але і встановив спеціальні правила по охороні малолітніх 

віком від 12 до 15 років. Законом 1882 року були утворені фабричні інспекції 

чисельністю 20 чоловік, які знаходилися в підпорядкуванні міністра фінансів 

та спостерігали за дотриманням правил і заборон. За порушення власниками 

або керівниками фабрик правил в частині праці малолітніх, була встановлена 

відповідальність у вигляді арешту або штрафу [216]; 

– Закон «Про шкільне навчання малолітніх, працюючих на фабриках, 

заводах та мануфактурах» від 12 червня 1884 року. Він рекомендував 

власникам фабрик, заводів та мануфактур відкривати при своїх 

підприємствах школи, порядок відвідування яких та програми викладання 

повинні були визначатися директорами народних училищ за згодою з 

фабричною інспекцією [216];  

– Закон «Про заборону нічної праці неповнолітніх та жінок на 

фабриках, заводах і мануфактурах» від 3 червня 1885 року стосувався 

охорону праці. За нормами якого не допускалося залучення жінок та 

підлітків, які не досягли 17 років до нічної праці на бавовняних, полотняних 

та шерстях фабриках. Цей закон носив тимчасовий характер і запроваджував 

заборону нічної праці жінок і підлітків у вигляді досліду на 3 роки. 

Остаточне вирішення цього питання було відкладено аж до 1890 року [67]; 

– Закон «Про зміну постанови про працю малолітніх, підлітків та осіб 

жіночої статі на фабриках, заводах і мануфактурах та про розповсюдження 

правил про працю та навчання малолітніх в ремісничих закладах» від 24 

квітня 1890 року, який розширив можливості застосування праці малолітніх, 

в тому числі в нічний час, святкові та вихідні дні, а також допускав випадки 

нічної праці для жінок [67]; 

– Закон «Про тривалість і розподіл робочого часу в закладах фабрично-

заводської та гірничої промисловості» від 2 червня 1897 року поклав початок 
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регламентації робочого часу та часу відпочинку для робітників найманої 

праці [134];  

– Зачатками профспілкової організації було запровадження згідно 

Закону від 10 червня 1903 року «Про запровадження старост в промислових 

підприємствах» посад представників робітників, тобто фабричних старост, 

які виконували роль посередника між робітниками та адміністрацією та 

представляли робітників в їх відносинах з владою [67]. 

На початку ХХ ст., зазначає Є. Б. Хохлов, уже йшла мова про те, щоб 

фабричне законодавство, яке являє собою найбільш розвинену частину 

законодавства про найману працю, застосовувати за межами промисловості 

(на працівників транспорту, підмайстрів та учнів) [509, c. 121; 257]. Початок 

цьому процесу, продовжує Я. О. Одовічена, був покладений прийняттям у 

1913 році Статуту про промислову працю, який містив норми фабрично-

заводського законодавства та гірничопромислового, який входив до частини 

2 тому ХІ Зводу законів. Значення Статуту досить важливе, оскільки це 

перший акт, у якому була здійснена систематизація норм, що регулювали 

найману працю. У Статуті використовувалися спеціальні терміни, які лягли в 

основу понятійної системи трудового права — «заробітна плата», «робочий 

час», «правила внутрішнього розпорядку» та ін. Було виділено основні 

інститути фабрично-заводського законодавства, що мало важливе значення 

для виявлення та усунення прогалин і недоліків законодавства. Незважаючи 

на певну недосконалість цього нормативного акта, не можна не відзначити 

його фундаментальне значення для виникнення і розвитку трудового права 

як галузі [257, c.  33]. 

Отже, погоджуючись із думкою, Я. А. Одовіченої, якщо проаналізувати 

закони, прийняті в кінці ХІХ ст., то можна сказати, що перевага в 

регулюванні трудових відносин все ж таки надавалася імперативному 

(публічному) способу. Наприклад, на державному рівні регулювалася 

охорона праці, праця в нічний час, праця малолітніх і жінок, максимальна 
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тривалість робочого часу, підстави звільнення, регламентація штрафів тощо 

[257, c.  34]. 

У цей період розвиток трудового права був тісно пов’язаний із 

становлення промисловості. Було створено фактичну та юридичну основу 

(підґрунтя) для виникнення нової галузі права, а саме трудового права, яке 

характеризувалось особливістю предмета і методу його регулювання. Як 

вірно підкреслював В. М. Догадов, що характерною рисою трудового 

законодавства зазначеного вище історичного періоду стало те, що 

регулювання всіх умов праці, зокрема розміру винагороди за працю, 

відбувалося жорстко-примусовими нормами, що видалися «зверху» в 

порядку декретів і розпоряджень, які виходять від державних і частково 

профспілкових органів [115, c. 15]. Слушною також є думка професора 

С. В. Венедіктова, який стверджує наступне: «Саме в той час трудове право 

виокремилося як самостійна галузь із цивільного права, закріплюючи тим 

самим не відому йому сферу регулювання суспільних відносин стосовно 

охорони праці, соціального захисту працівників, дисципліни, оплати праці 

(точніше, реалізації людської здатності працювати), нормування робочого 

часу тощо» [61, c. 17].  

Слід відмітити, що у XX ст. значного поширення набуває термін 

«соціальне право», що пов'язувалося з проблемою «економічно слабких 

громадян». До нього спочатку відносилось законодавство про соціальне 

страхування і забезпечення. Поступово це законодавство поширилося й на 

інші категорії громадян, економічне становище яких наближалось до 

становища робітників, почало охоплювати всю сукупність правових норм, які 

регулюють трудові відносини в суспільному виробництві [451, c. 12].  

Після розпаду Російської імперії важливим етапом розвитку системи 

трудового права стало створення його єдиного кодифікованого джерела, яке 

об’єднало значну частину нормативних актів, що регулювали найману 

працю. Таким кодифікованим актом став Кодекс законів про працю (далі — 
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КЗпП) 1918 року [257]. Прийняття Кодексу у 1918 р. мало позитивний вплив 

на регулювання трудових відносин, зокрема в ньому вперше була окрема 

увага присвячена ключовому інституту трудового права — трудовому 

договору, такому. Саме у даному нормативно-правовому акті було закладено 

нормативно-правові основи системи вітчизняного позитивного трудового 

права. У ньому містилися й негативні моменти, а саме: по-перше, більшість 

його норм не були нічим підкріплені та носили здебільшого лише 

формальний характер; по-друге, він не гарантував кардинального 

покращення положення робітників, а навіть навпаки — у певній частині його 

погіршував (наприклад, відповідно до політики воєнного комунізму, 

вводилася загальна трудова повинність). Відносно загальної повинності та 

трудової мобілізації Н. Г. Александров свого часу зазначав, що загальна 

повинність та трудова мобілізація, по суті, висловлювали ставлення вільної 

праці, оскільки це була праця на себе, на своє суспільство, на свою державу, 

а не на капіталістів [9]. Проте, на нашу думку, дана позиція радянського 

вченого обумовлювалась здебільшого ідеологією, що розповсюджувалась у 

часи написання їм посібника.  

Після закінчення громадянської війни головною формою залучення 

громадян до праці залишалась обов’язкова трудова повинність. З введенням 

НЕПу відчувався поступовий перехід до договірних основ в трудових 

відносинах. Приймається цілий ряд нормативно-правових актів, які ставили 

за мету врегулювання трудових відносин у нових умовах, організацію праці, 

її оплату i охорону. Виникла необхідність у розробці i прийнятті нового 

Кодексу законів про працю. Проект Кодексу законів про працю УРСР 

розроблявся паралельно з Кодексом законів про працю РСФРР у повній 

відповідності з ним. Ці кодекси навіть в дію були введені одночасно — 15 

листопада 1922 року [113, c. 16]. 

Кодекс законів про працю 1922 року мав ще більш прогресивний 

характер. Як зазначав В. М. Догадов, законодавство про працю мало надати 
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трудящим тільки мінімум гарантій прав, вказуючи ту межу, нижче якої не 

повинні опускатися умови праці ні в одному підприємстві, установі або 

господарстві [115, c. 40]. Багато дослідників наголошують на тому, що на той 

час він був чи не кращим у Європі. З цього приводу П. Д. Камінська 

зазначила, що з точки зору системи викладу, вказаний Кодекс відрізнявся 

стислістю, лаконічністю і, завдяки узагальненої редакції його статей, він 

являв собою комплекс норм, що регулювали в загальній формі всі основні 

моменти правовідносин, що виникали і були пов'язані із застосуванням 

найманої праці [140, c. 32; 470, c. 40]. Характерною рисою цього кодексу є 

повернення договірної складової в трудові відносини, поєднання 

диспозитивних методів з імперативними. У цьому кодексі не 

встановлювалися чіткі межі заробітної плати, робочого часу чи часу 

відпочинку, встановлювалися лише межі, які учасники трудових відносин не 

могли порушувати. Ці межі мали забезпечувати задоволення інтересів як 

робітників, так і їхніх роботодавців [151, c. 63].  

У 1930-х рр. посилилося втручання держави не тільки в регулювання 

власне трудових відносин (найманої праці), але і в область праці інших 

категорій населення, зокрема колгоспників. Це пов'язано з прискореним 

проведенням колективізації на рубежі 1920–1930-х рр. Але селяни в колгоспи 

йшли неохоче, а згодом почався їх відтік (вихід) з колгоспів. У зв'язку з цим 

уряд зробив кроки по позаекономічному обмеження свободи колгоспників 

залишати артілі [470, c. 45].  

Запровадження командно-адміністративної системи в 30-х роках ХХ ст. 

здійснювалося, як зазначає І. Я. Кисильов, у чотирьох основних напрямках: 

введення прямого державного примусу до праці під загрозою кримінальної 

відповідальності; збільшення покарання за порушення трудової дисципліни, 

випуску браку, недотримання технологічних нормативів; посилення 

централізації в регулюванні праці; погіршення умов праці, зниження рівня 

правових гарантій для працівників. Кожен із перерахованих напрямків 
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регулювався великою кількістю спеціально прийнятих нормативних актів, які 

в сукупності сформували трудове право, що суттєво відрізнялося від 

трудового права попереднього періоду [150]. 

Значна увага у цей історичний період приділялась трудовій дисципліні. 

Постановою від 23 грудня 1938 р. «Про заходи щодо впорядкування трудової 

дисципліни, поліпшення практики державного соціального страхування і 

боротьби зі зловживаннями в цій справі» [250] стосовно робітників і 

службовців, які допустили запізнення на роботу без поважних причин, або 

передчасно пішли на обід, або запізнилися після обіду, або передчасно 

залишили робоче місце, або ледарювали в робочий час, встановлювалися такі 

стягнення: зауваження або догана, або догана з попередженням про 

звільнення; переведення на іншу оплачувану менше роботу на строк до трьох 

місяців або на нижчу за ієрархією посаду. А якщо робітник або службовець 

допустив три таких порушення протягом одного місяця або чотири 

порушення протягом двох місяців поспіль, він підлягав звільненню як 

прогульник, порушник закону про працю і трудову дисципліну [250].  

Наступним етапом розвитку трудового права став період Великої 

Вітчизняної війни, в цей час зміни були спрямовані в бік погіршення 

становища працівників [257]. З цього приводу у підручнику «Історія держави 

і права України» слушно зауважує П. П. Музиченко, а думку автора: 

«Потреби оборони призвели до необхідності введення трудових мобілізацій і 

трудової повинності. Трудовій мобілізації підлягало працездатне населення 

міст, з числа тих, хто не працював у державних установах і на підприємствах. 

Мобілізовані направлялись на важливі виробництва і будови за місцем 

проживання. Трудова повинність використовувалась для виконання 

будівельних робіт на оборонних спорудах, заготівлі палива, охорони шляхів 

сполучення, зв’язку, електростанцій та інших важливих об’єктів, що мали 

оборонне значення. Трудова повинність поширювалась на чоловіків від 16 до 

55 років, а жінок від 16 до 50 років.  
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Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про режим робочого часу 

робітників і службовців на період війни» від 26 червня 1941 року директорам 

підприємств дозволялося встановлювати обов’язкові понаднормові роботи 

тривалістю до 3 годин у день [238, c. 376]. Згідно з указами від 9 квітня 1942 

року і 9 січня 1943 року скасовувалися чергові та додаткові відпустки, їх 

було замінено грошовою компенсацією, виплата якої була тимчасово 

призупинена. Відпустка надавалася тільки підліткам до 16 років [238, c. 376]. 

Поряд із заохоченням добросовісних працівників росло застосування 

примусових заходів до порушників трудової дисципліни. За ряд порушень 

трудової дисципліни поряд із дисциплінарною відповідальністю 

застосовувалась кримінальна» [238, c. 376].  

Після Другової світової війни міцно закріплюється термін «трудове 

право». Воно регулює використання особою своєї здатності до праці, 

незалежно від того, в якій галузі господарства ця особа погодилася 

виконувати роботу і яку саме роботу: службовця чи робітника (за 

неформальною класифікацією законодавства розвинутих країн — «білі» та 

«сині комірці»). Термін «трудове право» виявився досить вдалим, бо в ньому 

чітко і точно відбивається основний зміст регламентованих ним відносин — 

відносин у сфері праці [451, c. 12].  

У цей же час поступово умови праці почали поліпшуватись. Зокрема, 

були скасовані щоденні тригодинні надурочні роботи; з 30 червня 1945 р. 

відновлюються чергові та додаткові відпустки, розпочинається видача 

грошової компенсації за відпустки, які не були використані у період війни. 

Після смерті Сталіна відбувається подальша демократизація трудового 

законодавства. З 1957 р. було відновлено право робітника звільнятися з 

роботи за власним бажанням, попередивши про це адмiнiстрацiю за два 

тижні до зазначеного ним терміну залишення роботи. Тринадцятого грудня 

1956 р. Президія Верховної Ради СРСР видає Указ «Про посилення охорони 

праці пiдлiткiв», яким заборонялося приймати на роботу пiдлiткiв, яким не 
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виповнилося 16 років. Вiдповiднi зміни були внесені до Кодексу законів про 

працю УРСР [151, c. 64].  

Характеризуючи зазначений період історії, Л. М. Товстопят та 

Л. В. Кузнецова зазначають: «Прийняті за період 1945–1958 рр. нормативні 

акти можна поділити на дві основні групи.  

До першої групи слід віднести норми, що містять скасування 

обмежувальних законів, які приймалися в післявоєнний час. Перш за все це 

стосується скасування кримінальної відповідальності за самовільне 

звільнення з підприємства, за прогул без поважної причини; скасування 

трудової мобілізації й повинності, відновлення системи організаційного 

набору на сільськогосподарські роботи та роботи громадської комісії з 

охорони праці, посилення охорони праці підлітків.  

Другу групу, на думку вчених, становлять норми, на підставі яких 

практично здійснювалося подальше розширення гарантій трудових прав 

громадян. Зокрема, застосування восьмигодинного робочого дня, 

запровадження обов’язкового медичного огляду, вживання заходів щодо 

охорони праці жінок і матерів, які мають дітей віком до одного року, 

законодавче врегулювання трудових суперечок, а також запровадження 

державних пенсій» [467, c. 62]. 

Отже, починаючи з післявоєнного періоду та до початку 70-х років 

трудове право хоча й повільно, втім постійно розвивалося і вдосконалювався 

відповідно до потреб тогочасного суспільства, зокрема відбувалося подальше 

розширення гарантій трудових прав громадян, застосування 

восьмигодинного робочого дня, запровадження обов’язкового медичного 

огляду, вживання заходів щодо охорони праці жінок і матерів, які мають 

дітей віком до одного року і т.д. 

Наступним етапом розвитку трудового права України стало прийняття 

15 липня 1970 року Верховною Радою СРСР було прийнято Основи 

законодавства Союзу СРСР і союзних республік про працю, що вступили в 
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дію з 1 січня 1971 року [257]. Після затвердження цього кодифікованого 

нормативно-правового акта в союзних республіках, зокрема й на Україні, 

було прийнято новий Кодекс законів про працю Української РСР, який був 

уведений у дію 1 липня 1972 року законом Верховної Ради Української РСР 

від 10 грудня 1971 року [257, c. 34]. Як відзначає А. Г. Бірюкова, крім того, у 

Кодексі були збережені положення, перевірені багаторічною практикою. 

Зокрема, про участь робітників і службовців в управлінні виробництвом, про 

матеріальне стимулювання, робочий час. Були закріплені нові юридичні 

гарантії прав робітників і службовців» [35, c. 117].  

В свою чергу Я. А. Одовічена зазначає, що норми КЗпП УРСР 

практично дублювали та конкретизували норми Основ, але незважаючи на 

це, значно поліпшували правове становище працівника. Серед досягнень 

Кодексу 1971 року — введення нової термінології: «працівник», 

«роботодавець», «спеціальність», детальніше регулювалися відносини, що 

входять до інституту трудового договору, охорони праці, а також особливості 

правового регулювання праці окремих категорій працівників (жінок, 

неповнолітніх), відбулося вдосконалення підінституту переведення на іншу 

роботу, хоча самого визначення поняття «переведення» законодавство не 

давало, як і не дає його сьогодні [257, c. 34]. 

У зв’язку з появою Основ законодавства про працю було прийняте нове 

Положення про порядок розгляду трудових спорів від 24 травня 1974 року. У 

цьому Положенні значно розширюються права профспілок при розгляді 

трудових спорів. 7 жовтня 1977 р. була прийнята нова Конституція СРСР, яка 

значно розширила право на працю порівняно з попередньою Конституцією. 

Встановлювалось не тільки право на отримання гарантованої роботи з 

оплатою праці, а й право на заробітну плату не нижче встановленого 

державою мінімального розміру; право на вибір професії, роду занять, 

професійної підготовки, освіти. Обов'язок працювати в Конституції був 
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закріплений таким чином, щоб запобігти звинуваченням світової 

громадськості в конституційному закріпленні примусовості праці [88, c. 40]. 

Дванадцятого серпня 1983 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла 

указ про внесення змін до трудового законодавства. Вказані зміни були 

спрямовані перш за все на зміцнення трудової дисципліни, що було 

характерним для командно-адмiнiстративної системи. Знову почалось багато 

зловживань у сфері прав людини, що, звичайно, не покращувало 

продуктивність праці та не підвищувало зацiкавленiсть працiвникiв в якостi 

роботи [113, c. 29].  

У лютому 1986 р. Новий поворот у політиці взяв курс па перехід до 

ринкових відносин, на розвиток демократії в усіх галузях суспільного життя. 

У цей час були прийняті останні в радянській історії Закони СРСР про 

працю, спрямовані на вирішення надзвичайно гострих проблем у галузі 

трудових відносин. Крім того, розпочався процес демократизації трудового 

права, реформування законодавства відповідно до вимог ринкової економіки, 

що супроводжувався виключенням застарілих норм і положень [88, c. 40].  

Не залишився без уваги також інститут трудової дисципліни. Новації 

були запроваджені шляхом прийняття Основ законодавства Союзу РСР і 

республік про зайнятість населення від 15 січня 1991 р. Було проголошено 

свободу праці та право на добровільну незайнятість, забороняли 

адміністративний примус до праці, навіть давали право громадянам на 

професійну діяльність за кордоном. У 1991 р. були внесені останні поправки 

й доповнення до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про 

працю, які стосувалися порядку звільнення працівників, видів 

дисциплінарних стягнень, порядку вирішення індивідуальних трудових 

спорів [88, c. 40]. 

Як слушно відзначають Є. Б. Хохлов, С. П. Маврін та інші, до кінця 

XХ-го століття почало складатися законодавство, спрямоване на 

регулювання праці окремих категорій працівників, насамперед, дітей і жінок. 
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Як правило, норми цього законодавства зводилися до обмеження 

(нормуванню) тривалості робочого часу, а також до заборони застосування 

дитячої й жіночої праці на окремих роботах [489, c. 31; 526]. 

Прийняття Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року 

стало ключовим моментом у розвитку системи сучасного трудового України, 

адже у ньому були оформлені основні інститути трудового права за 

закріплені ключові гарантії трудових прав і законних інтересів сторін 

трудових правовідносин. Даний нормативно-правовий є дійсним до сих пір. 

Протягом двадцяти років до цього Кодексу суттєвих змін внесено не було, а 

подальше його вдосконалення пов’язане з розпадом Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік. 

З проголошенням Україною у 1991 році своєї незалежності 

починається новий важливий етап становлення системи трудового права 

нашої країни. Протягом восьми років до чинного законодавства України про 

працю було внесено більш як 100 змін, які були пов’язані з переходом нашої 

держави до ринкової економіки. Реалії ринкової економіки об'єктивно 

обумовлювали необхідність пріоритету договірного регулювання суспільних 

відносин по використанню найманої праці [526]. Динаміка розвитку 

застосування найманої праці переконливо показала, що ці відносини не 

можуть регулюватися винятково в договірному порядку, як це існувало у 

певні історичні епохи. Одним із головних завдань у сфері врегулювання 

трудових відносин, що постали перед молодою незалежною країною, було 

чітке визначення правового становища сторін трудових правовідносин, яке 

не вирішено належним чином і до сьогодні. Права і обов`язки працівників і, 

особливо, роботодавців все ще не мають чіткого, системного врегулювання.  

Основними досягненнями даного періоду є те, що зміни до КЗпП 

України після 1991 року були спрямовані на обмеження централізованого та 

посилення договірного регулювання трудових правовідносин. Поєднання 

централізованого та локального способу правового регулювання трудових 
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відносин, так чи інакше віднайшло свій прояв у всіх інститутах трудового 

права та, зокрема, в інституті трудового договору [526]. 

Розвиток трудового права відбувається і по теперішній час. З цього 

приводу у своєму дослідженні слушно зауважують О. І. Кисельова та 

А. В. Семенова: «На сьогодні трудові відносини є явищем, яке мітить у собі 

набагато більше, ніж за часів існування СРСР, коли однією зі сторін трудових 

відносин фактично була держава, яка могла гарантувати велику кількість 

прав та переваг для працівників [151, c. 64].  

У зв’язку з переходом до ринкової економіки нині відносини між 

працівником і роботодавцем почали поступово зміщуватися в площину 

приватного права. Вони відзначають, що, наприклад, фізична особа як 

роботодавець може не мати змоги виконати всі умови, встановлені трудовим 

законодавством, через недостатність матеріальної бази, яка є в держави. 

Також з’явилася велика кількість нетипових форм зайнятості, наприклад 

фріланс, дистанційна робота, аутсорсинг тощо, і чинне трудове 

законодавство не досить вдало здійснює їхнє врегулювання» [151, c. 65].  

Таким чином, підсумовуючи все вище зазначене у даному підрозділі 

дослідження, можемо викормити наступні етапи становленні і розвиток 

системи трудового права України: 

– перший період, на нашу думку, найбільш тривалий у часі і пов’язаний 

з виникнення перших форм найманої праці. Він охоплює весь історичний час 

аж до кінця XІІ століття. В цей час трудового права як такого ще не існує, 

втім починає формуватися його фактична основа – відносини з використання 

праці інших осіб; 

– другий період, XIII–ХVII століття, 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; 
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– третій період, XVIII — середина XIX століття пов`язаний із 

Буржуазними революціями в країнах Західної Європи, в результаті яких 

наймана праця стала основною формою використання трудових ресурсів. Це 

змусило європейські країни вдатися до розробки та запровадження ряду 

нормативно-правових актів, які б більш змістовно врегульовували 

взаємовідносини промисловців з найманими працівниками, гарантували їх 

права і законні інтереси; 

– четвертий період, 1861–1917 рр. Відміна кріпосного права, призвела 

до вивільнення значної кількості робочої сили, яка було цілком доречною в 

умовах зростанні промислового виробництва. У зв`язку із цим у цей час в 

Російській імперії, під контролем якої знаходились і українські землі, 

з’являються перші нормативно-правові акти, що були спрямовані на 

регулювання трудових відносин, зокрема на поліпшення умов праці 

найманих працівників (соціальне забезпечення, графік роботи, відпочинку і 

т.д. і т.п.); 

– п’ятий 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; 

– шостий період, 1922–1939 рр. Прийняття другого Кодексу законів 

про працю, який на той період часу буд 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; 

– сьомий період, 1940–1945 рр. На розвиток трудового права суттєво 

вплинула Велика Вітчизняна війна. Даний період характеризується 

погіршенням положення найманих працівників, оскільки було значно 

посилено вимоги до дисципліни праці та відповідальності за її порушення.  
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– восьмий період, 1945–1970 рр. Відбувається поступове відновлення 

трудових прав працівників, а законодавство про працю, хоча й повільно, втім 

вдосконалюється. У теоретичних колах та на офіційному рівні починає 

активно використовуватися поняття «трудове право»; 

– дев’ятий період, 1971–1990 рр. Прийняття третього Кодексу законів 

про працю, який сформував систему трудового права України у її сучасному 

вигляді; 

– десятий період, 1991–2016 рр. Розвиток трудового права пов’язаний з 

становлення незалежної України та розвитком ринкових відносин. В Кодекс 

законів про працю були внесені понад 100 змін, з метою приведення його у 

відповідність до існуючих реалій суспільного життя. Втім до очікуваних 

кардинальних позитивних змін це так і не призвело. Що цілком зрозуміло, 

оскільки основне джерело трудового права в Україні, його головний 

системоутворюючий нормативно-правовий акт, Кодекс законів про працю, є 

концептуально застарілим і не відповідає наявним соціально-економічним 

умовам життя ні за змістом, ні за формою.  

З урахуванням зазначеного вище можемо стверджувати, що головними 

об’єктивними передумовою становлення і розвитку системи трудового права 

були пануючі суспільно-політичні та економічні відносини і настрої у 

кожному конкретному суспільстві на певному історичному етапі його 

розвитку суспільстві, які обумовлювали форми використання одними 

суб`єктами праці інших. Відмова від примусової праці, активний розвиток 

промисловості (індустріалізація) та боротьба трудящих за посилення гарантій 

своїх трудових прав і законних інтересів, призвели до суттєвого ускладнення 

відносин, пов`язаних із використанням найманої праці, та виокремлення їх в 

окрему самостійну групу, специфіка характеру змісту яких вже не дозволяла 

належним чином врегулювати їх засобами цивільного права. Необхідно було 

запровадити новий правовий регулятивний механізм, який би враховував 

специфіку зазначених відносин і поєднував у собі державно-владні та 
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договірні начала. Таким механізмом і стала система трудового права, в межах 

якої було впорядковано та згруповано трудові відносини.  

В цілому аналіз історії розвитку трудових відносин і трудового права, 

дозволяє зробити висновок про те, що найбільш активно та змістовно 

система останнього розвивається тоді, коли вона максимально відповідає 

об`єктивно існуючим соціально-економічним умовам суспільного життя і 

відносинам, що його супроводжують, а не обслуговує ідеологічні курси та 

примхи правлячої еліти. 

 

1.2. Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття 

«система трудового права» 

 

Для розуміння такого складного й багатогранного поняття як система 

трудового права, важливо зрозуміти, яким чином відбувається формування 

системи права. Досліджуючи це питання з точки зору філософії, загальної 

теорії права та загальної теорії систем, також необхідно приділити увагу 

осмисленню таких базових понять, як «система», «система права», «правова 

система» та «система законодавства». 

Поняття «система» широко використовується як у науковій літературі, 

так і в повсякденному житті. Термін «система» походить від давньогрецького 

σύστημα — «сполучення» і буквально означає ціле, складене з частин. З 

філософської точки зору, «система» — це цілісний комплекс 

взаємопов'язаних елементів, які, виступаючи системою більш низького 

порядку, одночасно являють собою «елементи системи вищого порядку» [10, 

c. 381]. Відповідно до поглядів Ф. Енгельса, система — це форма виявлення 

матерії, а суб'єктивно вона є відображенням у свідомості системності 

об'єктивного світу [2].  
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Система, як загальнонаукове поняття, — це сукупність 

взаємопов'язаних і розміщених у належному порядку елементів певного 

цілісного утворення [117].  

Тлумачний словник В. І. Даля визначає систему як «план, порядок 

розташування частин цілого, визначене улаштування, хід чого-небудь у 

послідовному, доладному порядку» [468].  

У Новому тлумачному словнику Української мови поняття «система» 

— це порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та 

взаємним зв'язком частин чого-небудь; форма організації, будова чого-

небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ і т.ін.); 

будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин [247, c. 286].  

В. М. Хропанюк вказує, що система — це певне цілісне явище, що 

складається з частин (елементів), взаємопов'язаних і взаємодіючих між 

собою. Як ціле неможливе без його складових, так і окремі складові не 

можуть виконувати самостійні функції поза системою [511, c. 286].  

H. M. Оніщенко стверджує, що система — це упорядкована сукупність 

елементів, взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним, яка має відносну 

самостійність і органічну єдність, характеризується внутрішньою цілісністю і 

автономністю функціонування [259, c. 63]. 

Відповідно до позиції, що висловлюється Ю. І. Черняком, система — 

це відображення у свідомості суб'єкта (дослідника, спостерігача) 

властивостей об'єктів та їх відношень у вирішенні завдання дослідження, 

пізнання [521].  

На думку кібернетика В. А. Карташова, система — це функціонуюча 

сукупність матеріальних утворень, що взаємодіють в досягненні певного 

результату, необхідного для задоволення вихідних потреб [143, c. 79].  

З точки зору Н. Р. Нижник та О. А. Машкова «система» — це 

сукупність взаємопов’язаних і розташованих у певному порядку елементів, 
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що складають цілісне утворення, яке володіє певними властивостями, котрі 

не зводяться до суми властивостей її елементів [245, c. 27], та такі які 

забезпечують цілісне функціонування держави та її інститутів [22, c. 123].  

Під системою, — стверджує С. А. Комаров, — слід розуміти 

складноорганізоване ціле, що включає елементи, поєднані різними зв’язками 

і взаємовідносинами [164, c. 188]. Будь-яка система передбачає два основних 

компоненти, по-перше, структуру — відокремлення і набір відносно 

самостійних елементів у рамках єдиного більш загального цілого (процесу), і 

по-друге, взаємодію елементів структури [164, c. 232]. 

Заслуговує на увагу визначення запропоноване К. Сорокою, на його 

думку, система — це безліч елементів, які знаходяться в певній відповідності 

і зв’язках один з одним, взаємодіють між собою, створюють певну цілісність 

і як ціле взаємодіють з навколишнім середовищем [437, c. 26].  

Слід також відзначити позицію В. С. Тюхтіна, який до основних 

характеристик системи відносить:  

1) елементи, які мають реальні обов’язки між собою;  

2) наявність, саме системо утворюючих, а не будь-яких зв’язків;  

3) не адитивність властивостей системи якостям її окремих елементів 

[496].  

В свою чергу відома українська вчена Л. Луць вказує, що «система» — 

це цілісна сукупність (комплекс) закономірно розташованих та 

взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів [210, c. 48]. До основних ознак 

системи, автор відносить наступні:  

1) комплексність (сукупність) елементів;  

2) впорядкованість та подільність елементів;  

3) наявність зв’язків між ними;  

4) наявність цілісних властивостей.  

З наведених вище визначень стає зрозумілим, що важливою складовою 

поняття системи є такий термін як «елемент». Це «внутрішня вихідна 
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одиниця, функціональна частина системи, власна будова якої не 

розглядається, а враховуються лише її властивості, необхідні для побудови і 

функціонування системи» [398, c. 27]. Елемент — це відносно усталена 

якісно визначена реальність, яка знаходиться у взаємозв’язку з іншими 

відносно усталеними, якісно визначеними реальностями [529, c. 244]. На 

думку А. С. Мамзіна, елемент являє собою не просто частину предмета або 

процесу, отриману шляхом довільного поділу, а такі складові цілого, які в 

своїй взаємодії утворюють зміст даного об’єкта [214, c. 136]. 

Будь-яка система являє собою велику (визначену або необмежену) 

кількість певних елементів, котрі в поєднуючись між собою через відповідні 

зв`язки і відносини, існують та функціонують як єдине, упорядковане ціле 

спрямоване на досягнення відповідної мети. Наявність системи характерно 

для всіх сфер життєдіяльності людини, в тому числі і для права. 

Під правом слід розуміти систему норм (правил поведінки) і 

принципів, встановлених або визнаних державою як регулятори суспільних 

відносин, які формально закріплюють міру свободи, рівності та 

справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних 

інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма заходами легального 

державного впливу аж до примусу [426].  

М. В. Примуш наводить наступне визначення поняття «право»: це 

система встановлених чи санкціонованих державою загальнообов'язкових 

соціальних норм, які регулюють дії, поведінку й відносини людей (їх груп, 

державних і суспільних органів, організацій та установ) і які забезпечені 

державним примусом чи його погрозою [298].  

С. С. Алексєєв відзначав, що право — це складне явище, яке втілює в 

собі ідеї справедливості як начала урівноваженості в суспільстві; воно 

направлене на усунення свавілля, безконтрольності, на надання можливостей 

для активності учасників суспільних відносин і є значною соціальною 

цінністю, соціальним благом [15, c. 96].  
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М. В. Кравчук зазначає, право — це система загальнообов'язкових, 

формально визначених, гарантованих, встановлених або санкціонованих 

державою норм (правил поведінки), які виражають волю домінуючої частини 

населення соціально неоднорідного суспільства, встановлюють права та 

обов'язки учасників правовідносин і спрямовані на врегулювання суспільних 

відносин відповідно до цієї волі, а також до загально-соціальних потреб і 

охороняються державою [192].  

У підручнику «Загальна теорія держави і права» М. В. Цвік переконує, 

що право треба розуміти як засновану на уявленні про справедливість міру 

свободи й рівності, яка відображає потреби суспільного розвитку, склалась у 

процесі повторюваних суспільних відносин, визнається й охороняється 

державою [127, c. 183]. 

Вважаємо, що в контексті нашого дослідження слід погодитись із 

точкою зору В. І. Кунченко-Харченко, котра зазначає, що множинність 

визначення права залежить від різних поглядів авторів на істотні ознаки 

права, його суті та функцій, але узагальнивши ці погляди можна підкреслити, 

що право — це система загальнообов'язкових, формально визначених правил 

поведінки, що встановлені чи санкціоновані державою з метою врегулювання 

найважливіших суспільних відносин і які забезпечуються різними засобами 

державного впливу, в тому числі державним примусом [202, c. 202]. В 

останні роки визначення права з позицій нормативного підходу було 

розроблено і аргументоване багатьма видатними вітчизняними та 

зарубіжними вченими, а саме, право − це: 

− система загальнообов’язкових, формально-визначених норм, які 

виражають зумовлену економічними, духовними та іншими умовами життя 

державну волю суспільства, її загальнолюдський та класовий характер; 

видаються державою у визначених формах і охороняються від порушень 

поряд з мірами виховання та переконання, можливістю державного примусу; 

є державним регулятором суспільних відносин [25, c. 55]; 
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− система загальнообов’язкових, формально визначених правил 

поведінки загального характеру (норм права), які у встановленому порядку 

санкціонуються або формулюються державою та забезпечуються 

можливістю застосування державного примусу [209, c. 120]; 

− система загальнообов’язкових, формально визначених, встановлених 

і охоронюваних державою правил поведінки, що виражає міру свободи і 

справедливості, досягнуту певним суспільством, і служить для регулювання 

суспільних відносин тощо [194, c. 167]. 

Розглянемо поняття «системи права», адже трудове право є 

структурною ланкою в системі національного права України. Так, М. В. Цвік 

зазначає, що система права як сукупність чинних норм права, якій властиві 

як єдність та узгодженість, так і диференціація (поділ) на відносно самостійні 

структурні утворення (норми, інститути, галузі права та ін.) [127, c. 254].  

О. Ф. Скакун визначає систему права як правову категорію, яка означає 

внутрішню будову, внутрішню структуру права будь-якої країни. Вона 

виражається через розподіл і побудову нормативного матеріалу, за 

допомогою якого її різні блоки (частини) постають у єдності. Система права 

— це об’єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня 

структура права, яка складається з взаємозалежних норм, логічно 

розподілених за галузями, підгалузями та інститутами [426, c. 239]. Далі 

науковець відмічає, що також систему права можна охарактеризувати як 

науково організовану сукупність правових норм, розподілених за групами — 

правовими інститутами, зведеними у підгалузі, які у свою чергу утворюють 

галузі — цілісні нормативні утворення [426, c. 239].  

С. О. Комаров доводить, що право окрім зовнішньої форми має й 

внутрішню, під якою розуміється його орієнтація, способи утворення як 

кожної окремої норми права, так і усіх норм в єдине ціле, в систему [165, c. 

218]. За його думкою під системою права, слід розуміти історично складену, 

об'єктивно існуючу внутрішню структуру права, що визначається характером 
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регульованих суспільних відносин [165, c. 218]. Система права відображає 

його внутрішню єдність, яка обумовлена системою існуючих суспільних 

відносин, і первинним елементом є правовий припис — норма права. 

«Цілісне угрупування норм права, взаємодія між ними породжують нові 

якості, не властиві її окремим частинам» [165, c. 218].  

В. Н. Хропанюк, вважає, що система права — це об’єктивне правове 

явище, що формується на основі закономірностей суспільного життя, а 

система законодавства є сукупністю джерел права, які є формою виразу 

правових норм. За його висновком, право не існує поза законодавством. 

Адже не можуть існувати окремо форма та зміст. Саме в законодавстві 

правові норми і їх різноманітні утворення отримують свій реальний вираз, — 

стверджує автор [511, c. 297]. 

На думку В. С. Нерсесянца, система права являє собою юридико-

доктринальну категорію і конструкцію, яка включає в себе норми права та 

правові інститути і галузі права, що їх об’єднують [244, c. 431].  

Відповідно до точки зору К. Г. Волинки, система права — це 

об'єктивно обумовлена структура (будова) права, що виражає внутрішню 

узгодженість і єдність юридичних норм і одночасно їх поділ на відповідні 

галузі та інститути. Система права, продовжує автор, показує, з яких частин 

складається право і як вони співвідносяться між собою; характеризується 

об'єктивністю, узгодженістю правових норм, єдністю, диференціацією. Вона 

є явищем об'єктивним, адже складається під безпосереднім впливом 

соціально-економіч-них відносин, політики, ідеології, культури [69, c. 134]. 

Система права, на думку М. М. Марченка, — це внутрішня структура 

права, що відповідає характеру регульованих ним суспільних відносин; 

система законодавства — зовнішня форма права, яка виражає побудову його 

джерел, тобто систему нормативно-правових актів. Право не існує поза 

законодавством, а законодавство в широкому його розумінні і є право [252, c. 

236].  
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З точки зору І. Л. Брауде, визначає досліджуваний термін, як єдність 

правових норм та інститутів, що її формують (сукупність правових норм, які 

регулюють ту чи іншу галузь суспільних відносин), внутрішньо 

взаємопов'язаних, що мають у своїй основі загальні принципи, але ця система 

є далеко не сукупністю принципів [48, c. 5]. 

Н. Оніщенко, присвятивши монографічне дослідження правовій 

системі, пропонує таку дефініцію поняття «система права» — це обумовлена 

економічним і соціальним устроєм структура права, що відображає 

внутрішню узгодженість і єдність юридичним норм і одночасно їх поділ на 

відповідні галузі та інститути [260, c. 31].  

На переконання М. І. Абдулаєва, система права — складне юридичне 

поняття, яке складається з правосвідомості, правовідносин і юридичних 

норм, що характеризується внутрішньою єдністю і цілісністю, покликана 

підтримати такий порядок у суспільстві, який необхідний для забезпечення 

свободи особистості та збереження цивілізованого існування людства [1, c. 

156].  

Заслуговує на увагу думка О. В. Петришина, який відмічає, що система 

права — це уособлене системне утворення суспільства, оскільки: є його 

функціональною системою, тому що її виникнення, існування і розвиток 

обумовлені усвідомленими загальнолюдськими потребами в організованості, 

урегульованості та впорядкованості суспільного життя, оскільки відсутність 

цих якостей унеможливлює стабільність, безпеку та, розвиток суспільства, 

тобто головні умови його існування взагалі; є його інституціональним 

втіленням. Це означає, що системно організовані, згруповані юридичні норми 

містяться в нормативно-правових актах, інших джерелах права, які надають 

йому чіткої інституціональної побудови; має стабільний і водночас 

динамічний характер, в такий спосіб забезпечуючи суспільству збереження, 

стабілізацію його головних відносин, суспільного ладу, а з другого боку, 

організовуючи і впорядковуючи їх усталений розвиток; пов’язана як прямо, 



43 

так і опосередковано з діяльністю іншого соціального утворення − держави, 

її органів − законодавчих, правозастосовних, контрольно-наглядових тощо, 

які здійснюють функції в правових формах з використанням певних методів 

[128, c. 246]. О. Ф. Скакун і Н. К. Підберезський вказують: «Система права − 

це об'єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня 

структура права, яка складається з взаємопов'язаних норм, інститутів, 

підгалузей і галузей права» [425, c. 50]. Ознаками системи права, на думку 

О. Ф. Скакун, є: 

1. Обумовленість реально існуючою системою суспільних відносин. 

Вона не може створюватися на суб'єктивний розсуд людей існує об'єктивно; 

2. Органічна цілісність, єдність і взаємозв'язок правових норм, а не їх 

випадковий набір. Норми права, з яких складається система права, не можуть 

функціонувати ізольовано. Вони взаємно Узгоджені та цілеспрямовані; 

3. Структурна багатоманітність. Це означає, що система права 

складається з неоднакових за змістом й обсягом структурних елементів, які 

логічно об'єднують, розташовують нормативний матеріал у певній 

функціональній спрямованості [426, c. 239]. 

В юридичній літературі наводяться й інші визначення поняття системи 

права, однак при цьому завжди підкреслюється, що це [237, c. 273]: 

а) системне утворення, тобто не проста сукупність або сума елементів, 

а цілісне утворення, наділене конкретними властивостями, зв’язками, 

внутрішньою структурою; 

б) об’єктивне явище, оскільки обумовлена суспільними відносинами, 

що склалися в суспільстві;  

в) обумовлене національними, історичними, культурними або іншими 

соціальними факторами; 

г) динамічне, здатне змінювати свою внутрішню організацію під 

впливом зовнішнього середовища [237, c. 273]. 
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Отже, система права — це обумовлена умовами та закономірностями 

об`єктивного розвитку суспільного життя, форма організації нормативного 

змісту, що ґрунтується 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. 

Щодо поняття «правової системи», то воно є порівняно новою 

юридичною категорією, яка увійшла у науковий обіг у 1980-і роки. Так, 

Ж. Карбоньє вважає, що правова система — це комплекс елементів, які 

поєднані між собою не випадково, а необхідними зв’язками та відносинами 

при цьому всі юридичні явища даного суспільства, що існують в один і той 

час, в одному і тому ж просторі, взаємозв’язані відносинами спільності, які 

об’єднують їх в систему [141].  

У «Словнику спеціальних юридичних термінів право-охоронної 

діяльності» за загальною редакцією Я. Ю. Кондратьєва міститься думка про 

те, що правову систему можна розглядати у двох аспектах:  

1) у широкому значенні — це сукупність взаємопов’язаних однорідних 

юридичних засобів (явищ), за допомогою яких органи влади здійснюють 

стабілізуючий, регулятивний та управлінський вплив на суспільні відносини 

(шляхом закріплення, конкретного чи загального регулювання, дозволу, 

зобов’язання, заборони, переконання та примусу, попередження, 

встановлення санкцій тощо);  

2) у вузькому значенні правова система — це єдність правових норм 

національного права та законодавства, які складаються із центральної 

частини (конституції), периферійних (галузевих) і комплексних 

(міжгалузевих) законів [431].  

Відповідно до точки зору Н. М. Оніщенка, правова система — це 

об’єктивне, історично закономірне правове явище, яке включає 
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взаємозв’язані, взаємозумовлені та взаємодіючі компоненти: право і 

законодавство, що втілює його, юридичні установи, юридичну практику, 

механізм правового регулювання, суб’єктивні права і обов’язки, правову 

діяльність і правовідносини, правосвідомість і культуру, правову ідеологію, 

законність і правопорядок, юридичну відповідальність та ін. [261].  

М. М. Байтін стверджує, що правова система — це сукупність 

внутрішньо погоджених і взаємозалежних класово однорідних і спрямованих 

в остаточному підсумку до загальних цілей правових явищ, кожне з яких у 

рамках єдиної структури виконує свою специфічну службову роль [26, c. 38].  

Л. С. Явич вважає, що правова система — це право кожної країни, як 

структурована сукупність правових норм, піраміда, яка складається з норм, 

що групуються в окремі інститути, утворюючи галузі права, які об’єднують 

більші автономні утворення [542, c. 126].  

Досліджуючи сутність поняття «правової системи», А. А. Кафтя 

проходить до висновку, що вона [144]: 

– є самостійною юридичної категорією, її становлення та виокремлення 

з-поміж інших мало тривалу історію; 

– є об’єктивним, історично закономірним правовим явищем;  

– є комплексом взаємопов’язаних та взаємозалежних правових явищ 

(підсистем, структурних елементів); 

– є комплексом взаємопов’язаних та взаємозалежних правових явищ 

(підсистем, структурних елементів) лише у своїй єдності складає правову 

систему; 

– є основною метою комплексу взаємопов’язаних та взаємозалежних 

правових елементів (підсистем, структурних елементів) є упорядкування 

суспільних відносин шляхом їх регулювання та захисту; 

– є динамічною системою, що виявляється як у її перманентному 

розвитку кожного з елементів, так і її самої загалом. 
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Отже, правова система, є широкою збірною категорією що відображає 

всю правову організацію суспільства, характер його правового буття, в той 

час як система права, по суті, характеризує внутрішню будовою позитивного 

(юридичного) права, і, відповідно, виступає складовим компонентом 

правової системи. 

Щодо системи законодавства, то воно являє собою сукупність джерел 

права, які є формою вираження правових норм. Вони співвідносяться як 

форма й зміст. Саме в законодавстві (джерелах права) правові норми та їх 

різноманітні структурні утворення отримують своє реальне вираження [511, 

c. 297].  

Як зазначає Н. М. Оніщенко, система законодавства — це 

упорядкована за різними об‘єктив-ними критеріями, обумовлена потребами 

соціального регулювання життєдіяльності суспільства, певна множина 

нормативних актів, що формується для найбільш ефективного використання 

правових норм. «Система права виступає в якості одного з найважливіших 

факторів, що визначають побудову і розвиток системи законодавства, 

розкривають об‘єктивно існуючі закономірності суспільного розвитку» [261, 

c. 93].  

Слід погодитись із думкою І. Н. Сенякіна, автор зазначає, що система 

законодавства — зовнішня форма права, що виражає побудову його джерел, 

тобто систему нормативно-правових актів. Право не існує поза 

законодавством, а законодавство в широкому його розумінні і є право [253, c. 

236]. Автор зазначає, що система права і система законодавства — це тісно 

пов’язані самостійні категорії, що представляють два аспекти однієї й тієї ж 

сутності — права. Вони співвідносяться між собою, як форма і зміст.  

Провівши аналіз зазначених вище базових понять, пропонуємо перейти 

безпосередньо до розгляду поняття «системи трудового права». М. Й. Бару 

під системою трудового права розумів внутрішню узгодженість норм галузі 

права, яка забезпечує єдність цих норм [28, c. 29].  
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Система трудового права, на думку В. Г. Мельника, — це соціальна, 

абстрактна, відкрита, органічна система, що має як генетичні зв'язки, так і 

зв'язку координації і субординації. Для неї як для органічною системи 

характерна наявність особливих керуючих механізмів, через які структура 

цілого впливає на характер функціонування і розвитку частин: механізми 

правового регулювання, законотворчості, вдосконалення права. Залежність 

окремих норм права, інститутів проявляється в єдності і диференціації 

правового матерії. Система трудового права, як і її підсистеми, має чітко 

сформульовану мету свого функціонування — правове регулювання 

соціальних відносин в державі [225].  

Поняття системи трудового права України, зазначає Ю. Ю. Івчук, слід 

визначити як об'єктивно обумовлене об'єднання взаємопов'язаних, 

внутрішньо узгоджених, за предметною ознакою структурованих на 

підгалузі, інститути й підінститути правових норм, покликаних регулювати 

трудові та тісно пов'язані з ними відносини [136].  

На думку Ю. П. Дмитренка, система трудового права — це об’єктивно 

зумовлене об’єднання взаємопов’язаних, внутрішньо узгоджених правових 

норм, які розподілені по різних структурних підрозділах i регулюють 

відокремлену сферу трудових та безпосередньо пов’язаних з ними 

суспільних відносин. Іншими словами, це науково обґрунтована внутрішня 

побудова трудового права, що полягає у розподілу правових норм за змістом 

на загальну й особливу частини, а також на структурні підрозділи за 

предметною ознакою їх регламентації [113, c. 55]. 

Відповідно до точки зору В. В. Жернакова, система трудового права — 

це об'єктивно необхідне поєднання норм трудового права з їх одночасним 

внутрішнім розподілом на взаємопов'язані та взаємодіючі правові інститути, 

що відображають реально існуючу систему відносин з участі у суспільній 

праці, а також пов'язані з нею наглядово-контрольні й процесуальні 

відносини [122].  
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Заслуговує на увагу точка зору А. Я. Риженкова, відповідно якої 

система трудового права — сукупність юридичних норм, що утворюють 

єдине предметне ціле (галузь) з їх одночасним внутрішнім поділом на 

відносно самостійні і взаємопов'язані структурні утворення (інститути) та їх 

частини (субінстітути) [414]. Для системи трудового права характерна 

предметна спрямованість, яка полягає у тому, що дія її елементів спрямована 

конкретно на трудові відносини (суспільні відносини, що виникають між 

роботодавцем та працівником в результаті укладання між ними трудового 

договору), та на все, що з ними тісно пов’язано.  

Таким чином, підсумовуючи все зазначене у даному підрозділі 

монографічного дослідження, пропонуємо надати авторське визначення 

поняття «системи трудового права». Це обумовлене 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 із ними відносин, що регулюються цими правовими 

нормами.  

 

1.3 Місце та особливості трудового права у системі 

національного права 

 

У сучасних цивілізованих, демократичних країнах регламентуюча дія 

права розповсюджується на всі основні суспільні відносини. При цьому, 

залежно від того, яку саме сферу суспільного життя та відповідні їй 

відносини регулює право, воно розподіляється на певні галузі, кожна з яких 

займає своє місце у національній системі права та характеризується 

специфічними власти-востями, як то: предмет, метод регулювання, джерела 

та ін. Безпосередньо у даному підрозділі ми хотіли б приділити увагу деяким 

аспектам трудового права, яке, на нашу думку, є однією із основних галузей 
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системи права України, оскільки регламентує суспільні відносини у сфері 

реалізації людиною свого природного, тобто невідчужуваного, права на 

працю. Проблематиці трудового права свої наукові праці присвячували 

О. І. Процевський, П. Д. Пилипенко, В. І. Прокопенко, Н. М. Хуторян, 

Н. М. Хуторян, В. С. Венедиктов, Г. І. Чанишевої, Л. П. Грузінова та інші 

науковці. Втім, попре це, воно (трудове право), як в цілому, так і в його 

окремих аспектах, не зазнало такого змістовного та глибокого вивчення як 

інші стрижневі галузі національної системи права, як то: конституційне, 

адміністративне, цивільне, кримінальне право.  

Національне право кожної сучасної демократичної країни являє собою 

складну систему, до структури якої входить ціла низка правових елементів. 

Найбільшою крупною та складною ланкою системи права є галузь, яка являє 

собою відносно самостійну сукупність норм права, що регулює якісно 

однорідну сферу (рід) суспільних відносин і володіє тільки їй властивим 

режимом правового регулювання (тобто предметом, методом, метою, 

способами, типом правового регулювання) і є підсистемою системи права 

[428, c. 298].  

О. Ф. Скакун вказує, що галузь права — це відносно самостійна 

сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу (рід) 

суспільних відносин специфічних методом правового регулювання [426, c. 

246]. К. Г. Волинка у своїх працях зазначає, що галузь права — це сукупність 

правових норм, що відокремилася всередині системи права, які регулюють 

певну сферу однорідних суспільних відносин. Однорідність тієї чи іншої 

сфери суспільних відносин викликає до життя відповідну галузь права 

(цивільне, кримінальне, адміністративне та ін.). Галузь права відбиває вищий 

рівень системоутворюючих зв'язків у праві, характеризується певною 

цілісністю, автономністю [69, c. 135].  

Заслуговує на увагу точка зору професора С. С. Алексєєва, відповідно 

до якої «галузь права — це головний підрозділ системи права, що 
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вирізняється специфічним режимом юридичного регулювання й охоплює цілі 

ділянки однорідних суспільних відносин» [11, c. 28]. На думку  

В. В. Копейчикова галузь права — це сукупність правових норм (приписів) 

інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах 

конкретного предмета й методу правового регулювання з урахуванням 

принципів і завдань такого регулювання [293, c. 122]. З позиції М. І. Байтіна 

та Д. Є. Петрова, галузь права — це елемент системи права, який являє собою 

побудовану на єдиних принципах та функціях підсистему правових норм, які 

з використанням притаманних їм специфічних юридичних засобів регулюють 

певну широку сферу однорідних суспільних відносин, а галузь законодавства 

— це зовнішня форма вираження, існування в правовій системі галузі права, 

складного галузевого чи комплексного правового інституту, утворена та 

функціонуюча згідно з відповідними напрямами правотворчої діяльності 

держави [24, c. 40]. 

М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та інші під галуззю права 

розуміють відносно замкнену, автономну підсистему правового регулювання. 

Головне її призначення — забезпечити стосовно певної області суспільних 

відносин специфічний режим правового регулювання — сукупність 

характерних за природою і специфічних за юридичним змістом правових 

засобів. Наявність подібного режиму дає можливість не тільки поєднувати 

норми права в одне ціле, надавати їм упорядкованого системного характеру, 

але й відрізняти одну галузь права від іншої [127, c. 260].  

В теорії права під галуззю права розуміють відокремлену та відносно 

замкнену в межах системи права сукупність однорідних правових норм, що 

регулюють певну галузь (сферу) суспільних відносин. На формування 

самостійної галузі впливають такі об’єктивні умови, як:  

1) ступінь своєрідності тих чи інших відносин;  

2) їх питома вага;  

3) неможливість урегулювання відносин нормами інших галузей права;  
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4) необхідність застосування особливого методу регулювання [453]. 

З викладеного видно, що галузь права за своєю сутністю, також є 

системою, але більш низького порядку, порівняно із системою національного 

права, при цьому основним системоутво-рюючим фактором для першої 

(тобто для правової галузі) є відносна однорідність норм права, які входять 

до її складу і виступають тими «цеглинками», «клітинами», з яких 

формується її структура. Однорідність правових норм, у свою чергу, 

обумовлюється спорідненістю тих суспільних відносин, на врегулювання 

яких, вони орієнтовані.  

Усе зазначене у повній мірі стосується й галузі трудового права. На 

сторінках правової літератури дослідниками пропонується досить велика 

кількість визначень трудового права. Так, скажімо, в «Юридичній 

енциклопедії» за редакцією Ю. С. Шемшученка трудове право визначено як 

галузь права, якою регулюються індивідуальні відносини із застосування 

найманої праці та колективні трудові відносини. Найпоширенішою, 

зазначають автори енциклопедії, є концепція предмета трудового права 

України згідно з якою, до його предмета традиційно включаються трудові 

відносини та відносини, тісно пов'язані з ними [541, c. 180]. При цьому 

трудові відносини розуміються як відносини, засновані на угоді між 

працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за 

винагороду трудової функції, підлягання працівника внутрішньому 

трудовому розпорядку, забезпечення роботодавцем умов праці, необхідних 

для виконання роботи, передбачених законодавством про працю, 

колективним договором, трудовим договором [541, c. 180].  

У свою чергу до відносин, тісно пов'язаних з трудовими, на думку 

дослідників, належать відносини: організаційно-управ-лінські у сфері праці; з 

працевлаштування у даного роботодавця; з професійного добору, 

професійної підготовки і підвищення кваліфікації безпосередньо у 

роботодавця; із соціального партнерства у сфері праці; з участі працівників 
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як безпосередньо, так і через своїх представників у встановленні умов праці 

та застосуванні трудового законодавства; з матеріальної відповідальності 

сторін труд, договору; з нагляду і контролю за додержанням законодавства 

про працю; з вирішення трудових спорів [541, c. 180]. П. В. Мельник, 

Г. М. Самілик та Л. А. Савченко вважають, що трудове право України — це 

самостійна галузь права, яка регулює трудові й тісно пов’язані з ними 

суспільні відносини. Безпосередньо трудові відносини вони розуміють як 

відносини між працівником і власником підприємства, установи, організації 

або уповноваженим ним органом, згідно з якими працівник зобов’язується 

виконувати певну роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому 

розпорядку, а власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

оплачувати його працю, створювати належні умови для праці [291].  

В. Г. Короткін та Л. П. Грузінова пишуть, що трудове право — це 

галузь права, яке регулює трудові відносини працівників і роботодавця, а 

також інші тісно пов’язані з ними похідні від них відносини; воно визначає 

права та обов’язки у сфері праці суб’єктів трудового права та 

відповідальність за їх порушення [97, c. 20]. Трудові відносини, на думку 

правників, слід розглядати як відносини, побудовані на угоді між 

працівником і роботодавцем про виконання працівником за оплату певної 

роботи, що потребує того чи іншого фаху, кваліфікації або посади, на 

підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку, 

якщо роботодавець забезпечує умови праці, передбачені трудовим 

законодавством, колективним договором, угодами, трудовим договором [97, 

c. 7]. До інших відносин, що становлять предмет регулювання трудової галузі 

права, В. Г. Короткін та Л. П. Грузінова віднесли ті, що не є трудовими у 

прямому (безпосередньому) розумінні, втім тісно пов`язані із ними, оскільки 

передують чи приходять їм на зміну, є їх логічним продовженням, 

супроводжують їх функціонування [97, c. 7,15]. 
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З точки зору К. Л. Томашевського, трудове право — це системи 

юридичних норм, логічно розподілених на частини, правові інститути та інші 

елементи, що регулюють трудові та інші тісно пов’язані з ними відносини на 

основі поєднання централізованого та локального, державного та договірного 

регулювання, єдності та диференціації правового регулювання праці, а також 

принципів соціального партнерства, рівності, свободи праці, гуманізму та 

справедливості [470, c. 108].  

С. С. Каринський підкреслює, що трудове право — це самостійна 

галузь національного права, що відрізняється однорідністю та цілісністю 

свого складу; вона охоплює усю сукупність нормативних приписів, що 

регламентують трудові, а також похідні, тісно пов'язані з ними відносини 

[142, c. 244]. 

Ю. П. Дмитренко вважає, що трудове право як галузь права — це 

об’єктивно відокремлена система взаємопов’язаних правових норм, які 

регулюють суспільні трудові та пов’язані з ними відносини суспільної 

органiзацiї праці з приводу реалiзацiї громадянами їх права на працю та 

застосування найманої праці на підприємствах, в установах, організаціях 

різних форм власності з поєднання суспільних колективних та особистих 

інтересів їх суб’єктів [113, c. 39]. Науковець зазначає, що головне місце в 

структурі предмета трудового права, посідають трудові відносини, тобто 

відносини мiж роботодавцем i працівником з приводу органiзацiї та 

застосування найманої праці. Трудові відносини як предмет трудового права 

являють собою суспiльнi виробничі відносини, що складаються в процесі 

застосування праці, працівник приймається на підприємство, установу, 

органiзацiю для виконання певного роду роботи (трудової функцiї) з 

підпорядкуванням встановленому трудовому розпорядку [113, c. 39].  

З точки зору, яку висловлюють В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, 

С. І. Шимон трудове право — це окрема галузь права України, яка регулює 

трудові відносини робітників і службовців і тісно пов’язані з ними інші 
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суспільні відносини, що складаються з приводу організації праці. Предмет 

трудового права — це насамперед трудові відносини, тобто суспільні 

відносини, що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей 

у виконанні певної трудової функції.  

На думку В. С. Венедіктова, трудове право України слід розглядати як 

систему встановлених або санкціонованих державою правових норм, які 

регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини у суспільній 

організації праці [491, c. 12].  

Із приведеного видно, що дослідники, в основному, одностайні у своїх 

поглядах на сутність поняття та зміст предмету трудового права, а ті 

відмінності, що є у їх точках зору на дані питання, мають швидше зовнішній, 

аніж змістовний характер. Відмітимо, що місце кожної галузі права у системі 

національного права взагалі, визначається предметом та методом її 

регулювання, тобто колом і характером тих суспільних відносин, на 

організацію та впорядкування яких спрямовано її регулюючий вплив. 

В науковій літературі предмет — це конкретна річ, на яку спрямована 

дія суб’єкту. У тлумачному словнику російської мови С. І. Ожегова: предмет 

— це те, на що (на кого) спрямована думка, будь-яка дія, об’єкт [258]. З 

точки зору філософії, предмет — це поняття, що позначає певну цілісність, 

виділену зі світу об’єктів у процесі практичної та духовної діяльності, та у 

менш строгому значенні ототожнюється з поняттям об’єкта або речі [506, c. 

522]. Гегель стверджував те, що метод — це деякі стоячі на суб’єктивній 

стороні засоби, через які вона співвідноситься з об’єктом [79]. 

М. Й. Коржанський, П. С. Матишевський вважають, що предмет — це речі 

матеріального світу (у тому числі різні документи, відомості та інші 

цінності), впливаючи на які особа посягає на об'єкт правової охорони [185, c. 

103; 197]. 

Щодо предмету трудового права, то В. І. Прокопенко під зазначеним 

поняттям розуміє суспільні трудові відносини, які виникають із застосування 
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робітниками і службовцями здатності до праці в суспільному виробництві, 

відносини щодо працевлаштування, колективні правові відносини і 

відносини щодо матеріального забезпечення робітників та службовців у разі 

тимчасової або постійної втрати працездатності [396, c. 24]. І. Кисельов 

вважає, що «предметом трудового права є тільки певні види праці, а саме ті її 

різновиди, які вкладаються у формулу: праця наймана, залежна, колективна» 

[152, c. 61].  

П. Д. Пилипенко констатує, що предметом трудового права є трудові 

відносини, що виникають на підставі укладення трудового договору, і 

відносини, щільно пов’язані з трудовими: щодо працевлаштування, з 

підготовки кадрів та підвищення кваліфікації, щодо контролю за 

дотриманням законодавства про працю, щодо матеріальної відповідальності 

щодо вирішення трудових спорів, а також відносини з приводу встановлення 

умов праці на підприємствах [475; c.10].  

В. І. Попов зазначає, що предмет трудового права складають трудові 

відносини, що виникають у процесі трудової діяльності, а також тісно 

пов’язані з ними відносини [282].  

М. В. Молодцов знаходить, що предмет трудового права складає 

система відносин громадської організації праці (трудові відносини в 

широкому сенсі), а також похідні від них вольові відносини, що 

забезпечують зміцнення законності та захист прав і законних інтересів 

робітників і службовців в сфері праці (наглядово-контрольні та процесуальні 

відносини) [237, c. 15].  

Предметом трудового права, з точки зору В. М. Толкунової, є не усяка 

праця людини, а лише трудові відносини в суспільній організації праці та 

похідні від них відносини, тобто цілий комплекс суспільно-трудових 

відносин на виробництві. У цьому комплексі трудові відносини є 

провідними, визначальними, усі інші, тісно з ними пов'язані відносини, 
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займають обумовлене, підпорядковане положення порівняно з трудовими. 

Трудові відносини є головними в предметі трудового права [469]. 

У монографії «Трудове право соціалістичних країн» за редакцією 

О. В. Смирнова наголошено: «предметом трудового права є трудові та тісно 

пов’язані з ними суспільні відносини з працевлаштування, професійної 

підготовки кадрів на виробництві, наглядом за охороною праці, організацією 

праці та управління виробництвом, розгляду трудових спорів, соціального 

страхування» [490, c. 5].  

В. С. Венедіктов вважає, що предметом трудового права є суспільні 

відносини, які виникають з приводу застосування здатності до праці, коли 

сам суспільний процес праці є предметом правової регламентації. Крім 

трудових, правовому регулюванню трудовим правом піддаються й інші 

суспільні відносини суспільної організації праці, які тісно пов’язані з 

трудовими [60] 

Сучасне бачення вказаного поняття надають М. І. Іншин та 

В. І. Щербина. На їх думку, предметом трудового права є суспільні 

відносини, які виникають із застосування, організації, управління, оцінки та 

охорони праці людини. Залежно від історичних особливостей, виникнення і 

розвитку трудового права в конкретній країні, предмет правового 

регулювання цієї галузі може бути ширшим або вужчим. Серцевиною 

предмета трудового права у будь-якій правовій системі є відносини, пов'язані 

із застосуванням здатності людини до праці, сам суспільний процес праці 

[138, c.  201]. Вчені дійшли висновку, що предмет трудового права повинні 

становити: 

– суспільні відносини з працевлаштування; 

– трудові відносини; 

– виробничі відносини, тобто відносини з організації роботодавцем 

праці працівників та управління спільним процесом праці; 
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– відносини з професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

безпосередньо на виробництві; 

– відносини виробничої демократії, тобто відносини за участі 

працівників, їхніх колективів та органів представництва в управлінні 

виробництвом, встановленні умов праці, захисті прав і законних інтересів 

працівників; 

– відносини з охорони праці та створення для працівників безпечного і 

комфортного виробничого середовища; 

– процесуальні відносини, тобто відносини з вирішення трудових 

спорів; 

– відносини з нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства; 

– охоронні відносини, тобто відносини із реалізації примусових заходів 

та запобігання правопорушенням у сфері суспільної організації праці [138, c. 

 206]. 

Отже, предмет трудового права має комплексний характер, тобто 

складається із декількох груп суспільних відносин, які хоча й 

характеризуються рядом відмінностей, втім не можуть бути повністю 

відокремлені один від одного в силу свого органічного взаємозв`язку. 

Головним структурним блоком у предметі трудового права є трудові 

відносини, тобто такі суспільні відносини, що виникають між роботодавцем 

та працівником в результаті укладання між ними трудового договору. Саме 

наявність трудового договору є підставою віднесення суспільних відносин до 

сфери регулювання трудового права. При цьому слід зауважити, що 

трудовий договір — це не єдиний юридичний факт, на підставі якого 

виникають правовідносини, що пов`язані з використання людської праці, 

однак вони не належать до предмету трудового права. Це пояснюється перш 

за все тим, що у трудо-правових відносинах предметом є сама праця, процес 

її виконання. У той час як в інших відносинах, пов`язаних із використанням 



58 

праці, об`єктом є не стільки сама праця, скільки її конкретні результати 

(наприклад, цивільно-правовий договір підряду). Також не належать до 

сфери трудового права і ті трудові відносини, в яких безпосереднім об`єктом 

хоча й виступає процес здійснення праці, втім вони регулюються 

спеціальним законодавством, окрім випадків, коли в останньому прямо 

зазначається, що дані відносини регулюються трудовим законодавством. 

Такими відносинами, як правило, є ті, що складаються під час проходження 

особами різного роду спеціальної служби. Хоча слід зазначити, що останнім 

часом все частіше лунають думки про те, що відносини державної служби 

також слід виводити із сфери адміністративного права та розглядати їх у 

контексті трудо-правового регулювання, що обумовлено, перш за все, 

необхідністю більш якісного гарантування трудових прав службовців, які, 

фактично, також є найманими працівниками. 

Другий блок предмету трудо-правового регулювання формують 

суспільні відносини, що тісно пов`язані із трудовими. Такими суспільними 

відносинами є відносини: працевлаштування, навчання і підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації працівників, щодо контролю за дотриманням 

законодавства про працю, вирішення трудових спорів, а також відносини 

соціального партнерства [476, c. 5]. Дані відносини, як ми зазначали вище, 

хоча й не є трудовими, втім мають із ними органічний взаємозв`язок, тобто 

якщо їх розмежувати з останніми (трудовими відносинами), то вони втратять 

свій сенс, оскільки виступають допоміжними та обслуговуючими по 

відношенню до трудо-правових відносин. А отже виводити такі відносини за 

межі предмету трудового права недоцільно. 

Наступною важливою характеристикою, за якою відрізняють трудове 

права від інших галузей права — метод управління.  

Метод — це сукупність засобів або операцій практичного чи 

теоретичного засвоєння (пізнання) дійсності [45, c. 724]; це спосіб 

побудування й обґрунтування системи філософського знання; сукупність 
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прийомів та операцій практичного та теоретичного освоєння діяльності [502, 

c. 358]; це спосіб досягнення певної мети, вирішення конкретного завдання, 

сукупність прийомів чи операцій практичного чи теоретичного освоєння 

дійсності» [432]; це сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоювання дійсності, що підпорядковані вирішенню 

конкретних завдань [46]; це сукупність юридичних засобів впливу, котрі 

застосовує держава при правовому регулюванні суспільних відносин [528, c. 

617]; це сукупність прийомів і способів впливу на керований об‘єкт для 

досягнення поставлених організацією цілей [119, c. 85]; це сукупність 

прийомів, операцій і процедур підготовки та прийняття, організації та 

контролю виконання управлінських рішень, які приймаються учасниками 

управлінського процесу [5, c. 194].  

Щодо методів трудового права, то у юридичній літературі існує велика 

кількість підходів відносно тлумачення вказаного поняття. Так, відповідно до 

позиції В. С. Бердичевського, метод трудового права — це «специфічний 

комплекс шести способів правового регулювання праці, причому кожен 

спосіб є для законодавця науково обґрунтованим, у ньому відображається 

певна сутність норм трудового законодавства. Метод трудового права 

характеризується такими способами: договірним виникненням трудових 

правовідносин, рівністю сторін при укладанні трудового договору і 

підпорядкуванням працівників волі роботодавців у процесі праці, участю 

працівників і профспілок у регулюванні трудових відносин, поєднанням 

централізованого і локального регулювання, єдністю і диференціацією 

правового регулювання, своєрідністю способів захисту трудових прав 

працівників» [33, c. 67].  

Тривалий час домінуючим у трудовому праві був висновок 

М. Г. Александрова про те, що методом трудового права є «участь 

профспілок у регулюванні трудових відносин». У такому досить банальному 

тлумаченні методу трудового права впродовж півтора десятка років мало хто 
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сумнівався. Аж поки сам М. Г. Александров не сформулював його як 

«договірне залучення до праці, надання винагороди за працю, широка участь 

профспілок у встановленні умов праці, поєднання централізованого 

регулювання з локальним» [478].  

Методи трудового права — це сукупність способів, заходів, це 

спеціальний правовий процес, за допомогою якого трудове право впливає на 

трудові відносини з метою їх впорядкування і розвитку, а також 

встановлюються права й обов’язки суб’єктів трудових правовідносин та 

правові засоби впливу на них в разі порушення прав чи невиконання 

обов’язків [271].  

С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко висловлюють міркування, що 

метод трудового права — це специфічний комплекс таких способів 

правового регулювання праці: 

1. Поєднання централізованого та локального регулювання суспільних 

відносин у сфері праці. 

2. Поєднання рівноправ’я сторін трудових відносин із 

підпорядкуванням у процесі праці.  

3. Договірний характер праці та визначення її умов.  

4. Участь працівників через своїх представників, професійні спілки, 

трудовий колектив у правовому регулюванні праці та контролі за 

дотриманням трудового законодавства.  

5. Специфічні способи захисту трудових прав та забезпечення 

виконання трудових обов’язків [297]. 

Метод трудового права, зазначає Ю. П. Дмитренко, — це сукупність 

прийомів i способів правового впливу на поведінку учасників трудових та 

пов’язаних з ними відносин, характер взаємозв’язків маж ними 

(встановлюються права i обов’язки, характер взаємовідносин суб’єктів), які 

застосовують державні та інші уповноважені органи шляхом нагляду та 

контролю під час існування цих відносин та визначають правові засоби 
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впливу в разі порушення наданих прав i обов’язків. Це специфічний спосіб, 

спеціальний правовий процес за допомогою якого забезпечується необхідна 

поведінка учасників трудових правовідносин [113, c. 17].  

Заслуговує на увагу точка зору Ю. В. Баскакової, котра зазначає, що 

особливостями методу трудового права сучасна наука трудового права 

визначає: поєднання централізованого і децентралізованого (локального) 

регулювання суспільних відносин у сфері праці; поєднання договірного, 

рекомендаційного та імперативного способів регулювання; участь 

працівників у правовому регулюванні праці через трудові колективи, 

профспілкові або інші уповноважені на представництво трудовим 

колективом органи; свобода вибору сторін при укладенні трудового договору 

з підляганням їх в процесі праці правилам внутрішнього трудового 

розпорядку; наявність специфічних засобів захисту трудових прав і 

забезпечення виконання трудових обов’язків [29].  

В науковій літературі традиційно зазначається, що для трудового права 

характерні такі методи [227, c. 132]: 

1) Імперативний метод. Це метод влади-підпорядкування, який діє за 

принципом субординації, підпорядкування одних суб’єктів іншим. При 

застосуванні цього методу будується вертикаль підпорядкованих і підлеглих 

суб’єктів. Він зазвичай застосовується при заборонах, зобов’язаннях, 

покараннях [70]. З вико-ристанням цього методу держава встановлює 

мінімальний рівень гарантій трудових прав і законних інтересів сторін 

трудових відноси, необхідних для нормального протікання останніх. Ці 

гарантії закріплюються на рівні централізованого законодавства і не можуть 

змінюватися сторонами у гіршу сторону, особливо це стосується правового 

становища слабшої сторони зазначених відносин — найманого працівника. 

Разом із тим — ці гарантії не забороняють сторонам за домовленістю 

встановлювати більш сприятливі умови своїх взаємовідносин в процесі 
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використання найманої праці, аніж ті, що передбачені діючим 

законодавством.  

Для того, щоб детальніше розкрити вказаний метод, розглянемо також 

допоміжні методи, зокрема: 

– державно-нормативний метод. Виражається у тому, що держава 

розробляє і приймає закони та інші види нормативних актів, які спрямовані 

на здійснення всієї системи державного управління суспільством [34, c. 51]; 

– метод заборони. Заборона — це покладення на осіб обов'язку 

утримуватись від вчинення дій, заборонених законом [461, c. 114]. 

Встановлення заборон полягає у покладенні на суб'єкта правових відносин 

прямих обов'язків утримуватись від вчинення в умовах, передбачених 

нормою, тих чи інших дій, або утримуватись від них на свій розсуд [7, c. 

212]. Норми про заборону мають імперативний характер i є обов’язковими 

для сторін. Забороняється, наприклад, приймати неповнолiтнiх i жінок на 

певні види робіт, звільняти з роботи вагітних жінок i жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, одиноких матерів при наявностi дитини віком до 14 

років або дитини-iнвалiда, крім випадкiв повної лiквiдацiї підприємства, 

установи, органiзацiї (ст. 184 КЗпП України) [113, c. 46]; 

– метод наказу. Вміщує імперативні засади, що є обов’язковими для 

обох сторін трудового договору. При цьому способі діяльність сторін не 

може суперечити положенням, що встановлені державою (наприклад, 

обов’язок роботодавця створити робочі місця для інвалідів, обов’язок 

працівника надати роботодавцю при укладені трудового договору документи, 

передбачені законодавством, цим методом регулюється праця жінок і молоді) 

[227, c. 132]. Наказ в широкому спектрі застосовується при процедурi 

виникнення, змiнi, припиненні правовідносин у сфері праці, при притягненні 

працiвникiв до дисциплінарної та інших видів вiдповiдальностi тощо. Він має 

жорсткий характер, проте застосовується здебільшого на відомчому та 

локальному рівнях [113, c. 68]; 
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2) Диспозитивний метод. Даний метод засновано на рівності сторін і 

дає можливість вибору альтернативних варіантів поведінки [226]. Він 

виражається в договірному характері праці та встановленні її умов. 

Положення закріплені в нормативно-правових актах конкретизуються у 

колективних договорах, правилах внутрішнього трудового розпорядку та 

індивідуальних трудових договорах. В ринкових умовах зона диспозитивного 

методу розширюється. Однак, потрібно стерегтися перегину в бік 

диспозитивного методу, оскільки це здатне викликати порушення прав 

працівників [227, c. 14].  

Як і імперативний, диспозитивний метод слід розкрити за допомогою 

наступних допоміжних методів: 

– локальний метод. Даний метод регулювання виникнення або 

припинення трудових відносин пов’язується із договірним характером 

встановлення змісту прав та обов’язків сторін трудового договору; локальне 

регулювання змісту трудового договору дозволяє найбільш повно врахувати 

ті чи інші особливості конкретного підприємства, установи, організації [512, 

c. 341]. Отже, вказаний метод дозволяє здійснити регулювання тими 

відносинами, які не регулюються законодавчими актами; 

– рекомендаційний метод. Він полягає в наданні вказівок, що не мають 

обов'язкової сили, стосовно найбільш раціональних, прийнятних для 

суспільства і цих осіб способів організації їхніх стосунків (наприклад, через 

пропонування, з метою усунення можливих непорозумінь, типових форм 

трудових контрактів між роботодавцем і працівником) [127, c. 256]. Отже, 

встановлені норми лише рекомендують можливі способи поведінки, а 

дотримуватись їх чи ні, учасники відносин повинні вирішувати самостійно; 

– метод дозволу. Дозвіл, у загальному розумінні, — це надання 

суб'єктивних прав, прав на свої власні дії. В контексті нашого дослідження 

він полягає в тому, що сторони мають змогу самостійно встановлювати для 

себе суб’єктивні права і брати на себе обов’язки по виконанню трудових 
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повноважень (наприклад держава дозволяє вступати у трудові відносини з 16 

років, сторони можуть на свій розсуд встановлювати строк трудового 

договору і т.д.) [113, c. 47]. Дозвіл є суб’єктивним юридичним правом, якому 

властива мiра можливої поведінки, що забезпечує можливість вибрати 

варіант власної поведінки. У трудовому праві цей метод застосовується, 

наприклад, при визначенні повноважень суб’єктів трудового права. Його 

сутністю є можливість суб’єктів діяти на свій розсуд, але у межах наданих їм 

повноважень з метою виконання покладених на них функцій [227, c. 67]. 

Стосовно зазначених вище методів трудового права слушно зауважує 

П. Д. Пилипенко, що поєднання у трудовому праві диспозитивного та 

імперативного методів відбувається з деякою перевагою на користь 

децентралізованого правового регулювання. Це пояснюється насамперед тим, 

що основу трудових відносин складають відносини, які регулюються на 

договірному рівні. Навіть відносини трудової дисципліни, внутрішнього 

трудового розпорядку, а отже, і субординація при цьому є результатом 

добровільно взятих на себе працівником зобов'язань щодо дотримання 

встановлених роботодавцем правил [483]. 

Методи трудового права являють собою сукупність прийомів та 

способів з використанням яких трудове права здійснює свій регламентуючий 

вплив на трудові та тісно пов`язані із ними відносини. Для трудового права 

властива значна кількість методів регулювання, які, втім, можуть бути умово 

об`єднані у дві загальні групи: імперативні та диспозитивні. Грамотне 

поєднання цих методів дозволяє забезпечити більш якісне та ефективне 

врегулювання і захист трудових та тісно пов`язаних із ними відносин. 

Далі розглянемо, як взаємодіє трудове право з іншими галузями 

національного права.  

В юридичній літературі відмічається, що найбільше галузь трудового 

права взаємодіє з конституційним, адміністративним, господарським та 

цивільним правом. Зв`язок трудового права з конституційним обумовлений 
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тим, що Конституція України визначає основні трудові права і обов'язки 

громадян, які знаходять подальший розвиток в нормах трудового права і 

сприймаються як принципи. Зокрема, Конституція України закріплює право 

кожного громадянина на підприємницьку діяльність; право на працю, 

включаючи можливість заробляти собі на життя працею; право на 

справедливу і задовільну винагороду; право на умови праці, що відповідають 

вимогам безпеки і гігієни праці; право на соціальне забезпечення в старості, у 

разі хвороби, повної або часткової непрацездатності, інвалідності, нещасного 

випадку, втрати годувальника і безробіття [451]. Отже, конституційним 

правом створюються важливі нормативні передумови, на основі яких повинні 

розвиваються приписи трудового права. 

Дуже виразним є взаємозв'язок між адміністративним і трудовим 

правом, який спостерігається у галузі регулювання відносин державної 

служби, а також в частині здійснення контролю та нагляду за законністю у 

сфері трудових і тісно пов`язаних із ними відносин. Деякі дослідники, 

наприклад, Н. Б. Болотіна, наголошують, що відносини щодо нагляду і 

контролю за дотриманням законодавства про працю належать не до предмета 

трудового права, а до предмета права адміністративного [42, c. 77]. Таке 

твердження, на нашу думку, є не безпідставним, адже ті відносини, що 

виникають з приводу контрольно-наглядової діяльності мають інший зміст та 

суб`єктний склад.  

Норми трудового права визначають статус службовців як учасників 

трудового процесу (умови праці, охорону праці, розгляд трудових 

суперечок). Норми ж адміністративного права регулюють державно-службові 

відносини: умови надходження на службу, порядок її проходження, правила 

користування службовими документами, повноваження посадових осіб по 

організації трудового процесу тощо [158]. Зв'язок трудового права з 

адміністративним проявляється також у підготовці кадрів [451]. Уся система 

підготовки робочих кадрів та спеціалістів, за винятком підготовки робітників 
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і перепідготовки спеціалістів безпосередньо на виробництві, коли може 

укладатись учнівський договір як різновид трудового договору, є предметом 

регулювання адміністративного права [451]. Підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації кадрів завжди має на меті підготовку 

висококваліфікованих працівників [451]. Під час навчання особи, які 

навчаються, перебувають із закладами, в яких вони навчаються, в 

адміністративно-правових відносинах, на які ще у період навчання 

впливають норми трудового права [451]. 

Щодо взаємодії трудового та господарського права, то В. Е. Теліпко 

зазначає, що вона проявляється у ринкових відносинах. Ринок товарів, 

капіталу та трудових ресурсів вимагає як головного учасника господаря-

власника, який самостійно, без погодження своїх дій з будь-ким міг би 

приймати необхідні для господарської діяльності рішення. Сьогодні 

громадянин одночасно може бути і власником, і працівником. Як власник він 

залежно від вартості свого внеску одержуватиме дивіденди в розмірах, що 

визначатимуться результатом певного господарсько-фінансового заходу. Як 

працівник він відповідно до законодавства про працю одержуватиме за свою 

роботу заробітну плату. Саме в особистому прибутку, в порядку виділення 

коштів в особистий прибуток із загального прибутку підприємства чи 

організації проявляється зв'язок між господарським і трудовим правом [451]. 

Від трудового права господарське право вирізняється тим, що воно не 

впливає на відносини окремих осіб, що були прийняті на роботу і 

підкорюються в силу цього правилам внутрішнього трудового розпорядку, 

встановленого режиму роботи та інших відносин найму. Наявність 

організаційно-майнового відокремлення, господарського договору є ознакою 

господарських відносин, що дозволяють відмежувати їх від трудових 

відносин [217, c. 156]. 

Досліджуючи взаємодію трудового права з іншими галузями, 

обов’язково слід відмітити цивільне право. Цей зв'язок, зазначає 
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В. І. Прокопенко, склався історично, оскільки спочатку відносини по найму 

робочої сили регулювались нормами цивільного права. Поступово трудовий 

договір виділяється з цивільно-правових договорів найму послуг у 

самостійний вид договору, який регулюється відокремленими нормами 

права, що створили нову галузь права — трудове.  

Л. П. Грузінова відмічає, що у цивільному праві з працею пов'язані 

договори підряду, доручення, комісії; розмежування його від трудового 

права здійснюється за предметом договору; підляганням правилам 

внутрішнього трудового розпорядку, а також за тим, хто зобов'язаний 

організувати працю і охорону праці [98].  

Таким чином, цивільне право та трудове право тісно пов`язані та 

взаємодіють одне з одним, що й не дивно, враховуючи той факт, що трудове 

право історично виокремилося саме із цивільного. У науковій літературі 

висловлюється точка зору, відповідно до якої слід поєднати ці дві галузі 

права. Проте, на нашу думку, дана пропозиція не знайде свого практичного 

застосування, адже це значною мірою ускладнить правове регулювання 

праці, а також призведе у плутанині під час застосування тих, чи інших 

правових норм. 

Отже, трудове право має цілий ряд особливостей, що відрізняють його 

від галузей права. До таких особливостей, на нашу думку, можна віднести 

наступні: 

– предметне спрямування; 

– трудове право включає велику кількість міжнародних актів, що 

визначають відповідні стандарти і принципи у сфері права, яким мають 

відповідати трудо-правові норми прийняті на національному рівні; 

– поєднання централізованого та локального регулювання, при цьому 

сфера застосування останнього є доволі широкою; 

– ступінь регулювання відносин, що належать до предмету трудового 

права може залежати від певних об`єктивних та суб’єктивних умов праці 
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(наприклад: умов праці, кліматичних умов, соціальною групи працівників 

тощо); 

– єдність трудового права; 

– поєднання різних методів регулювання (договірного, 

рекомендаційного та імперативного способів регулювання тощо), які 

передбачають як жорсткий, централізований владний вплив на трудові 

відносини, так і можливість сторін самостійно врегульовувати свої взаємини 

з приводу використання найманої праці. 

Завершуючи даний підрозділ, зробимо висновок про те, 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. Справа у тому, 

що від стану суспільної праці прямим чином залежить рівень добробуту 

суспільства і держави в цілому. Тож головною, кінцевою метою трудового 

права, як структурної ланки національної системи права, 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 
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підвищенню рівня добробуту, як окремих людей, так і суспільства та 

держави в цілому. 

 

1.4. Система трудового права та її основні характеристики 

 

Кожна галузь права є відносно самостійною сукупністю однорідних 

правових норм з відповідною єдністю внутрішньої структури. Це також 

стосується і трудового права. Як зазначалось у попередньому підрозділі 

дослідження, системоутворюючими елементами самостійної галузі права є її 

предмет і методи, це також стосується і принципів. Саме тому, дослідження 

принципів має важливе значення для визначення основних характеристик 

системи трудового права. 

Принцип, у загальному розумінні, це основоположні ідеї (засади), які 

лежать в основі здійснення будь-якої діяльності. В об’єктивному розумінні, 

— пишуть С. Г. Келіна та В. М. Кудрявцев, — принцип — це відображення 

природної або суспільної закономірності; він існує тому, що такі закони 

природи і суспільства, і не може бути іншим. Суб’єктивне призначення 

принципу полягає в тому, що він становить керівний ряд вчинків людини 

[145] «Принципи не застосовуються до природи і людської історії, а 

абстрагуються з них, — зазначав Ф. Енгельс, — не природа і людство 

пристосовуються до принципів, а, навпаки, принципи є вірними лише 

постільки, поскільки вони відповідають природі та історії» [114].  

У словниках «принцип» визначено, як:  

1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеологічного напрямку і таке інше; засада; основний закон якої-небудь 

точної науки [114];  

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, покладене в основу 

діяльності якої-небудь організації, товариства і таке інше [114];  
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3) переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці; канон [114].  

В. Я. Малиновський зазначає, що принципи — це специфічне поняття, 

змістом якого є не стільки сама закономірність, відносини, взаємозв'язок, 

скільки наше знання про них. Він є результатом наукового пізнання, при 

цьому слід враховувати, що не всі закономірності, відносини і взаємозв'язки 

державного управління сьогодні досліджені та сформульовані у вигляді 

принципів [212].  

На думку В. Погорілка та О. Фрицького, принцип — це об’єктивна 

закономірність, притаманна будь-якому суспільно-політичному явищу, 

сформульована у вигляді певної ідеї, правила або засади [240]. Таким чином, 

«принципи» — це універсальне поняття, котре присутнє і будь-якій сфері 

наукового пізнання і визначає його основоположні (базові) засади (ідеї). 

Принципи права є найважливішою частиною усього, «базовими 

нормативно-керівними засадами (імперативними вимогами)», що визначають 

загальну спрямованість правового регулювання будь-яких суспільних 

відносин [417].  

А. М. Колодій зазначає, що принципи права — це такі відправні ідеї 

існування права, які виражають найважливіші закономірності і підвалини 

держави і права, є однопорядковими із сутністю права і становлять його 

головні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і 

загальною значимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і 

зміцнення певного суспільного ряду; спрямовують і надають синхронності 

усьому механізму правового регулювання суспільних відносин, досконаліше 

інших розкривають місце права у суспільному житті і його розвитку; є 

критерієм законності й правомірності дій громадян і посадових осіб, 

адміністративного апарату і органів юстиції [162].  

Щодо трудового права, то С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко 

послідовно обстоюють позицію, що принципи зазначеної галузі права, 
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будучи вираженням істотного в даній галузі права, пов’язані з усіма або з 

більшістю правових інститутів, що її складають (принципи поєднання 

централізованого та локального регулювання праці, свободи трудового 

договору, єдності та диференціації правового регулювання праці, участі 

представників працівників в регулюванні відносин у сфері праці, 

забезпечення працівників мінімальними державними гарантіями у сфері 

праці та ін.) [297].  

Науковці стверджують, що для принципів трудового права характерні 

наступні ознаки: 

– економіко-політична зумовленість (визначаються політикою держави 

в соціальній сфері); 

– спільність змісту (виражають сутність не однієї, а багатьох груп норм 

права); 

– державна нормативність (являють собою керівні ідеї, які закріплені в 

нормах права, установлених державою, і які, маючи загальність і 

обов’язковість, виконують регулятивну функцію); 

– системність (виражають сутність норм права в їх взаємозв’язку з 

іншими нормами в межах певної системи права); 

– цілеспрямованість (виражають сутність норм права в динаміці); 

– стабільність (діють протягом тривалого періоду часу, відображають 

якісний стан системи права і за своєю природою не настільки мінливі, як 

норми права). 

На думку Н. Б. Болотіної і Г. І. Чанишевої, під принципами трудового 

права слід розуміти основні керівні ідеї (засади); вони закріплені в нормах 

або виводяться з них і є такими, що характеризують зміст трудового права й 

напрями його подальшого розвитку [481, c. 55].  

Принципи трудового права характеризують основні керівні засади та 

ідеї, які закріплені в нормах і виражають суть та напрямки подальшого 

розвитку цієї галузі права. Вони служать тим орієнтиром, за допомогою 
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якого формується державний підхід до правового регулювання праці та 

визначається сутність майбутніх правових норм, так як сучасне трудове 

законодавство України є незавершеним і неповним. В цьому ще не знайшли 

адекватного відображення ринкові засади, які впроваджуються в економіку 

нашої держави. Тому в принципах трудового права виражаються головні 

напрямки політики держави у сфері правового регулювання суспільних 

відносин, пов’язаних з функціонуванням ринку правці, застосуванням і 

організацією найманої праці. Принципи трудового права повинні створювати 

єдину систему, бути узгодженими між собою, а також із загальними 

принципами права і принципами міжнародно-правового регулювання праці 

[270]. 

Отже, принципи системи трудового права — це керівні, 

основоположні, обумовлені закономірностями об`єктивного розвитку 

суспільства, науково обґрунтовані засади (ідеї), які лежать в основі 

організації та функціонування системи трудового права. Як правило дані 

принципи прямо чи опосередковано закріплюються в чинному законодавстві. 

Вони характеризують основні риси трудового права, що відображають, як 

його загальноправові властивості, так і особливості.  

До принципів системи трудового права, на нашу думку, слід віднести 

наступні: загальноправові (базові), міжгалузеві, галузеві і принципи 

інститутів права. 

Загальноправові принципи — це ключові ідеї, які покладено у 

підґрунтя системи права. Масштабно розглядає зміст загальноправових 

принципів А. М. Колодій. Він під ними розуміє принципи, що є загальними 

для права у міжнародному, всесвітньому і загальнолюдському його 

розумінні; загальними для всіх правових систем одного історичного виду 

(правової сім’ї) для підсистем (сторін) певної правової системи одного 

суспільства; для всіх галузей певної системи права певного суспільства і 

держави [162, c. 108]. Загально правові принципи трудового права виражають 
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політику і мораль у галузі праці, тому значення основних принципів 

правового регулювання праці реально виявляється у тому, що в них [477]: 

1) закладено основу, ядро, що сприяє розвиткові всіх інститутів 

трудового права; визначаються шляхи створення, реалізації та захисту норм 

трудового законодавства. Хоча на відміну від конкретної норми права 

принципи не мають таких елементів, як гіпотеза, диспозиція і санкція, вони 

впливають на правову політику держави в регулюванні праці на 

підприємствах незалежно від форми їх власності; 

2) визначено положення суб'єктів трудового права, їх права й обов'язки, 

зокрема рівність і свобода в галузі праці; 

3) відображено основи, що об'єднують о кремі норми трудового 

законодавства в систему галузі праці та сприяють розвитку трудового 

законодавства й застосуванню норм діючого трудового права [477]. 

Зазначені принципи характерні для всіх галузей права (наприклад, 

гуманізм, пріоритет прав людини і громадянина, законність, справедливість, 

рівність людей перед законом і судом та ін.), вони визначають загальну 

спрямованість і найбільш істотні риси його змісту. 

Міжгалузеві принципи характерні для кількох галузей права, які 

можуть утворювати певну правову спільність. Зокрема, серед вчених 

європейських країн досить поширеною є думка про те, що трудове право 

входить до такої правової спільності, як соціальне право. Європейське 

соціальне право розглядається науковцями як системна правова структура, до 

складу якої входять трудове право, право соціального забезпечення та інші 

норми, що регулюють захист соціальних прав людини. Визнання соціального 

права як такого вважається французькою доктриною соціального права, 

спрямовуються зусилля на вироблення єдиної соціальної політики ЄС [290; 

480]. 

До міжгалузевих принципів трудового права відносяться, наприклад, 

принцип свободи праці, що втілюється в тих галузях права, які певним чином 
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пов’язані за працею (цивільне, адміністративне). Трудове право регулює 

відносини, що виникають не з примусової праці, а характеризуються 

свободою праці [430].  

Наступним прикладом є принцип охорони власності, який виявляється 

через встановлення обов'язку працівника дбайливо ставитися до майна 

власника, з яким укладено трудовий договір (ст. 139 КЗпП України), а також 

матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових 

обов'язків (ст. 130 КЗпП України) [481]. Таким чином, міжгалузеві принципи 

характеризують ті ключові закономірності та засновані на них відправні 

(засадничі) ідеї, що лежать в основі системи декількох галузей права, при 

цьому в залежності від обставин та специфіка галузі права дані принципи 

можуть набувати певних особливостей та по різному закріплюватись у 

нормах різних галузей права. 

Галузеві принципи виражають ті закономірності та засадничі 

положення, що притаманні організації та функціонуванню тільки конкретній 

галузі права, зокрема трудовому праву. Галузеві принципи трудового права 

— система засадничих положень та керівних ідей, які відображають стан 

соціально-економічних відносин в державі, стан соціальної політики в 

державі, а також положення актів трудового законодавства і забезпечує 

побудову найоптимальніших у даних умовах моделей правового 

регулювання суспільно-трудових відносин, що відображають специфіку 

трудового права як самостійної галузі права та самостійної правничої науки 

[451]. На думку Л. О. Сироватської, галузеві (трудового права) принципи 

являють собою конкретизацію цих міжгалузевих стосовно трудових відносин 

і норм, які їх регулюють [447, c. 46]. З точки зору В. С. Венедіктова, 

наявність галузевих принципів, як і самостійного предмета чи метода, 

характеризує галузь права як самостійну в системі права держави [58]. Таких 
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принципів більшість, вони конкретизуються і виявляються в окремих 

інститутах і нормах залежно від їх змісту і цільової спрямованості.  

В літературі сучасні принципи трудового права поділяються на чотири 

групи [484]: 

1) такі, що виражають політику держави в галузі правового 

регулювання ринку праці й ефективної зайнятості; 

2) що містять керівні засади в галузі встановлення умов праці 

працівників; 

3) визначають правове регулювання застосування праці працівників; 

4) що відображають головні напрями правової політики в галузі 

охорони здоров'я і захисту трудових прав працівників. 

З усіх вище перерахованих груп принципів саме галузеві найбільш 

чітко відображають специфічну регулятивну сутність трудового права як 

окремої самостійної правової галузі.  

Щодо принципів інститутів, то вони розвивають та доповнюють 

галузеві, міжгалузеві, загальні принципи права [204], визначають напрям 

розвитку галузі трудового права в цілому. Інститути трудового права — 

найбільш характерні структурні елементи його системи. Вони охоплюють 

меншу, ніж галузь, сукупність юридичних норм і розрізняються між собою за 

предметною ознакою регулювання, тобто особливостями окремих видів 

суспільних відносин або окремими сторонами (елементами) якогось 

конкретного різновиду суспільних відносин [435]. 

Визначення принципів має важливе значення для характеристики 

системи трудового права, адже саме вони відображають ті відправні ідеї, 

засадничі положення, згідно з якими побудовано систему трудового права та 

відбувається реалізація її регулятивних і охоронних функцій. Принципи є 

одними із тих засобів через які трудове право адаптується до найважливіших 

інтересів суб'єктів, стає сумісною з ними. Принципи відрізняються 
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відносною стабільністю та імперативністю, вони завжди виражають сутність 

не однієї, а багатьох груп норм права. 

Важливою характеристикою системи трудового права є її 

об’єктивність. З точки зору філософії, об'єктивність — філософське поняття, 

що означає характеристику предмета, зміст знання чи спосіб існування 

(дійсності), яка полягає в їхній незалежності від людської свідомості 

(суб'єкта пізнання) [508, c. 26]. У соціальному знанні існує таке тлумачення 

«об’єктивності»: це такий зміст, який не залежить ані від людини, ані від 

людства» [205, c. 26].  

Слушною є думка Ю. Ю. Івчук, котра зазначає, що система трудового 

права України явище об'єктивне, бо утворюється під безпосереднім впливом 

соціально-економічних, політичних, правових, ідеологічних, культурних 

відносин та образу життя людей [136]. Авторка далі продовжує, що 

з'ясування об'єктивного характеру трудового права, критеріїв поділу його на 

окремі структурні елементи — підгалузі, інститути, підінститути, норми 

права — з логічною виваженістю дозволяє сформулювати низку наступних 

методологічно-теоретичних висновків. По-перше, система трудового права 

України включає його побудову, тобто сукупність підгалузей, інститутів, 

підінститутів і норм права, а також їх генетичний розвиток. По-друге, в 

системі трудового права відображається єдність об'єктивних і суб'єктивних 

факторів. По-третє, система трудового права України — це і об'єднання 

підгалузей, інститутів, підінститутів, норм права, і поділ їх на означені 

структурні елементи. По-четверте, структурованість системи трудового права 

на підгалузі, інститути, підінститути і норми права має об'єктивну основу 

[438]. 

Об’єктивність системи трудового права носить історичний характер та 

доведена багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими. Однак об'єктивна 

природа системи права не означає, що законодавець тут абсолютно не має 

волі. Він може вносити в систему трудового права певні корективи, зміни 
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(наприклад, виділити, усвідомивши потребу у цьому, ту або іншу галузь 

права або, напроти, об'єднати їх, встановити той або інший інститут, 

прийняти ті або інші норми, акти), але в принципі система права від нього не 

залежить, неможливо її заново створити, відмінити, перебудувати. Уособити 

можна лише те, що об'єктивно уособлюється [454, c. 395-396]. Отже, 

зазначене свідчить про те, що трудове право не може носити лише 

об’єктивний характер, саме тому для нього властивий і деякий суб’єктивізм. 

Наступною важливою характеристикою системи трудового права є її 

ієрархічність. Поняття «ієрархія» широко використовується і сьогодні. В 

основному це слово ми вживаємо, коли говоримо про розвиток і 

функціонування організацій. Всі сучасні соціальні організації мають 

ієрархічну будову, внаслідок чого можна зробити висновки, що на всіх 

підприємствах є владні відносини, типу «начальник — підлеглий» [504]. 

Ієрархія, в загальному розмінні, це розташування частин та елементів у 

порядку від вищого до нижчого. У системах з такою структурою існує розділ 

функцій управління між органами чи підрозділами різного рівня або рангу. 

Керуючий орган деякого рівня ієрархії управляє кількома органами нижчого 

рівня, що перебувають у його підпорядкуванні, і сам керується органом 

вищого рівня. Однією з найважливіших цінних властивостей ієрархічної 

системи управління є можливість розподілу функцій управління за рівнями 

системи, прийняття рішень стосовно різних завдань у підрозділах різного 

рівня. Це дає змогу зосередити розв’язання стратегічних завдань на вищих 

рівнях управління, де їх розв’язання найбільш ефективне [241]. Ієрархічність 

системи трудового права проявляється у тому, що вона складається з норм 

різної юридичної сили. Є норми вищого ієрархічного порядку з вищою 

юридичною силою і норми нижчого ієрархічного рівня. Ієрархічність норм 

обумовлена ієрархічністю органів держави, які видають норми права [136, c. 

68]. 
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Ще однією характеристикою системи трудового права є її єдність та 

внутрішня узгодженість. На думку М. В. Молодцова, структурні компоненти 

права взаємодіють і пов'язані між собою як форма і зміст. Автор відзначає, 

що оскільки законодавство являє форму системи права, то за якістю 

нормативного матеріалу, закріпленого в законодавчому акті, можна зробити 

висновок про узгодженість і несуперечності системи галузі права, її 

елементів [235]. Єдність є зовнішнім відбиттям системи трудового права, яка 

набуває реальності саме в чітких, формально визначених нормативно-

правових актах, що служать зовнішньою формою об'єктивації правових норм 

[36]. Єдність системи трудового права, зазначає Ю. Ю. Івчук, обумовлює 

наявність у останньої відносної самостійності, яке виражається у тому, що:  

а) її якості не зводяться до якостей системоутворюючих частин;  

б) вона володіє здатністю суттєво видозмінювати свої складові частини 

і створювати нові частини в межах своєї єдності;  

в) вона може виступати в якості частини або підсистеми іншої, більш 

об'ємної системи, рівно як в межах своєї органічної єдності розподілятись на 

внутрішні підсистеми (або системи іншого рівня);  

г) вона пов'язана з зовнішнім середовищем, відчуває його вплив на 

своїх «входах» та реагує відповідними реакціями через свої «виходи» [136].  

Суть вказаної ознаки полягає у тому, що всі норми з яких утворена 

система трудового права, тісно, перш за все предметно, пов’язані одна з 

одною та взаємодіють між собою [136, c. 9]. Поняття узгодженості в системі 

права залежить від узгодженості в законодавстві, яка може розглядатися, як 

між різними нормативними актами, так і всередині одного акту, наприклад, 

Кодексу законів про працю України. 

Надаючи характеристику системі трудового права слід мати на увазі, 

що вона є складним правовим явищем та має свою структуру, під якою слід 

розуміти її, об’єктивно обумовлену, внутрішню організацію галузі права у 

прояві єдності, узгодженості і розподілу правових норм по інститутах та 
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інших галузевих структурних утвореннях [516, c. 112]. В науковій літературі, 

традиційно відзначають, що вона структурно складається із Загальної та 

Особливої частин. Проте, слушною є думка Н. Б. Болотіної, котра стверджує, 

що між авторами немає єдності з приводу належності окремих правових 

інститутів до тієї або іншої частини [42, c. 78]. 

Відповідно до позиції В. Яковлєва, загальна частина — це зовнішня 

свідомість такого структурного цілого, яким є галузь права [249, c. 32]. 

Загальна частина трудового права охоплює норми правових інститутів, що 

мають загальне значення, оскільки вони виявляються в регулюванні всіх або 

переважної більшості елементів трудових і пов'язаних з ними суспільних 

відносин. До них відносяться норми, що визначають завдання трудового 

права України, коло відносин, що регулюються трудовим правом, зміст 

трудової правосуб'єктності, основні принципи правового регулювання, а 

також норми про колективно-договірної формі правового регулювання 

трудових відносин, що становлять інститути колективного договору [33].  

До загальної частини трудового права В. І. Прокопенко відносить 

норми, що є єдиними для всіх трудових відносин, визначають принципи 

правового регулювання, джерела трудового права України, класифікують 

суб'єктів трудового права, визначають правове становище професійних 

спілок і трудових колективів, поняття, порядок підготовки та укладення 

колективних договорів, класифікують правові відносини, що виникають із 

застосування праці, визначають поняття працевлаштування і його правові 

форми [394]. 

Поряд із загальними родовими ознаками суспільні відносини, що 

складають предмет трудового права, характеризуються специфічними 

особливостями, які зумовлюють внутрішню структурну диференціацію 

трудового права. Послідовність розташування інститутів Особливої частини 

зумовлюється значенням і специфікою відповідної ділянки регламентованого 

відношення [295, c. 13]. Вони розташовуються відповідно до динаміки 
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виникнення і розвитку трудового та безпосередньо прилеглих до нього 

відносин.  

Особлива частина галузі починається з інституту сприяння зайнятості 

та працевлаштування. За ним слідує центральний інститут — трудовий 

договір, в якому згруповані норми про поняття, види трудового договору, 

порядок його укладення (прийому на роботу), зміни (перекладу) і 

припинення (звільнення). Далі йдуть інститути, в яких згруповані норми, що 

регулюють інші питання трудових відносин: інститут робочого часу і часу 

відпочинку, інститут оплати праці, інститут гарантійних і компенсаційних 

виплат, інститут трудової дисципліни і інститут охорони праці [103].  

Далі розташовуються послідовно сім інститутів, що регулюють інші 

відносини, безпосередньо пов'язані з трудовими. До них відносяться: 

інститут матеріальної відповідальності сторін трудового договору за шкоду, 

заподіяну один одному, інститут прав профспілок у сфері праці, інститут 

соціально-партнерських угод і колективного договору, інститут підготовки 

кадрів і підвищення кваліфікації на виробництві, інститут трудових 

суперечок і порядку їх дозволу і інститут нагляду і контролю за трудовим 

законодавством і охороною праці [103]. Кожен інститут Особливої частини 

підгалузі трудового права представляє систематизовану групу загальних і 

спеціальних норм, що регулюють певний елемент трудових відносин або 

регулюючих примикають до них вісім інших відносин. Особлива частина 

трудового права є значно ширшою за Загальну частину, а інститути, що 

входять до її складу мають своє специфічне регулятивне призначення.  

Вважаємо також необхідним вказати точку зору російського вченого 

В. М. Лєбєдєва, який окрім Загальної та Особливої частини виділяє ще й 

Спеціальну частину трудового права. В контексті зазначеної частини автор 

об’єднує спеціальні норми, тобто ті, які регулюють працю певних категорій 

працівників і містить такі інститути, як: особливості правового регулювання 

праці у бюджетній сфері; особливості правового регулювання праці в 
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промисловості; особливості правового регулювання праці в будівництві; 

особливості правового регулювання праці в гірничорудній, нафтовій, газовій 

галузях господарства; особливості правового регулювання праці на 

транспорті; тощо [206, c. 33]. Зазначена точка зору заслуговує на увагу. Але 

на нашу думку, слід погодитись із О. І. Жолнович, котра зазначає, що 

запропонований варіант структури системи трудового права достатньо повно 

відображає всю видову різноманітність норм трудового права та відтворює 

їхню ієрархію, а також ґрунтується на поділі норм права на загальні та 

спеціальні. Проте, продовжує автор, сама термінологія, що нею 

послуговується автор при характеристиці відповідних елементів системи, 

потребує серйозних коригувань [123]. 

Резюмуючи проведене у даному підрозділі дослідження можемо 

констатувати, що 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 іншої 

забезпечує відповідну автономність зазначеної галузі права та її відносну 

відособленість від інших правових галузей.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Характеристику історичного розвитку трудового права розпочато з ІІІ 

тис. до н.е.. Виокремлено такі етапи становлення та розвитку трудового 

права:  

1) XIII — початок XVII століття. У цей використання найманої праці 

набуває рис договірного типу. У зазначений проміжок часу об’єктом 

правового регулювання праці ставала не здатність людини до праці, а сама 

людина, яка передавала себе під владу господаря;  
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2) кінець XVIII — перша третина ХІХ ст. Ключовою історичною 

передумовою для становлення трудового права на цьому етапі стала 

Буржуазна революція, що відбулася у Франції у 1848 році;  

3) з 1882 по 1903 рр. В цей час була прийняти ціла низка законів, які 

стали джерелом промислового або робочого права і отримали назву 

«Фабрично-заводського законодавство».;  

4) 1903 по 1918 рр. У цей період розвиток трудового права був тісно 

пов’язаний із становлення промисловості. Було створено фактичну та 

юридичну основу (підґрунтя) для виникнення нової галузі права, а саме 

трудового права, яке характеризувалось особливістю предмета і методу його 

регулювання;  

5) з 1918 по 1920 рр. На даному етапі з’являється кодифіковане трудове 

законодавство. Прийняття Кодексу у 1918 р. мало позитивний вплив на 

регулювання трудових відносин, зокрема в ньому вперше була окрема увага 

присвячена ключовому інституту трудового права — трудовому договору. 

Саме у даному нормативно-правовому акті було закладено нормативно-

правові основи системи вітчизняного позитивного трудового права;  

6) 1920–1939 рр. Для цього етапу характерне посилення впливу 

держави на трудове законодавство;  

7) 1939–1945 рр. В цей час зміни були спрямовані в бік погіршення 

становища працівників;  

8) післявоєнний період до початку 70 –х років. На цьому етапі трудове 

право хоча й повільно, втім постійно розвивалося і вдосконалювався 

відповідно до потреб тогочасного суспільства, зокрема відбувалося подальше 

розширення гарантій трудових прав громадян, застосування 

восьмигодинного робочого дня, запровадження обов’язкового медичного 

огляду, вживання заходів щодо охорони праці жінок і матерів, які мають 

дітей віком до одного року і т.д.;  
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9) 1971 рік до моменту проголошення Незалежності України. На цьому 

етапі були оформлені основні інститути трудового права за закріплені 

ключові гарантії трудових прав і законних інтересів сторін трудових 

правовідносин;  

10) з моменту проголошення незалежності по теперішній час. 

З проголошенням Україною у 1991 році своєї незалежності 

починається новий важливий етап становлення системи трудового права 

нашої країни. Протягом восьми років до чинного законодавства України про 

працю було внесено більш як 100 змін, які були пов’язані з переходом нашої 

держави до ринкової економіки. Одним із головних завдань у сфері 

врегулювання трудових відносин, що постали перед молодою незалежною 

країною, було чітке визначення правового становища сторін трудових 

правовідносин, яке не вирішено належним чином і до сьогодні. Права і 

обов`язки працівників і, особливо, роботодавців все ще не мають чіткого, 

системного врегулювання. 

Головними об’єктивними передумовою становлення і розвитку 

системи трудового права були пануючі суспільно-політичні та економічні 

відносини і настрої у кожному конкретному суспільстві на певному 

історичному етапі його розвитку суспільстві, які обумовлювали форми 

використання одними суб`єктами праці інших. Відмова від примусової праці, 

активний розвиток промисловості (індустріалізація) та боротьба трудящих за 

посилення гарантій своїх трудових прав і законних інтересів, призвели до 

суттєвого ускладнення відносин, пов`язаних із використанням найманої 

праці, та виокремлення їх в окрему самостійну групу, специфіка характеру 

змісту яких вже не дозволяла належним чином врегулювати їх засобами 

цивільного права. Необхідно було запровадити новий правовий регулятивний 

механізм, який би враховував специфіку зазначених відносин і поєднував у 

собі державно-владні та договірні начала. Таким механізмом і стала система 
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трудового права, в межах якої було впорядковано та згруповано трудові 

відносини.  

В цілому аналіз історії розвитку трудових відносин і трудового права, 

дозволив зробити висновок про те, що найбільш активно та змістовно 

система останнього розвивається тоді, коли вона максимально відповідає 

об`єктивно існуючим соціально-економічним умовам суспільного життя і 

відносинам, що його супроводжують, а не обслуговує ідеологічні курси та 

примхи правлячої еліти. 

Будь-яка система являє собою велику (визначену або необмежену) 

кількість певних елементів, котрі в поєднуючись між собою через відповідні 

зв`язки і відносини, існують та функціонують як єдине, упорядковане ціле 

спрямоване на досягнення відповідної мети. Наявність системи характерно 

для всіх сфер життєдіяльності людини, в тому числі і для права.  

Система права — це обумовлена умовами та закономірностями 

об`єктивного розвитку суспільного життя, форма організації нормативного 

змісту, що ґрунтується 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. В свою чергу 

правова система, є широкою збірною категорією що відображає всю правову 

організацію суспільства, характер його правового буття, в той час як система 

права, по суті, характеризує внутрішню будовою позитивного (юридичного) 

права, і, відповідно, виступає складовим компонентом правової системи. 

Запропоновано авторське визначення поняття «системи трудового права» — 

це обумовлене 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 
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специфіки тих аспектів трудових і тісно пов`язаних із ними відносин, що 

регулюються цими правовими нормами. 

Методи трудового права являють собою сукупність прийомів та 

способів з використанням яких трудове права здійснює свій регламентуючий 

вплив на трудові та тісно пов`язані із ними відносини. Із вище приведеного 

видно, що для трудового права властива значна кількість методів 

регулювання, які, втім, можуть бути умово об`єднані у дві загальні групи: 

імперативні та диспозитивні. Грамотне поєднання цих методів дозволяє 

забезпечити більш якісне та ефективне врегулювання і захист трудових та 

тісно пов`язаних із ними відносин 

Трудове право має цілий ряд особливостей, що відрізняють його від 

галузей права. До таких особливостей віднесено наступні:  

а)  предметне спрямування;  

б) трудове право включає велику кількість міжнародних актів, що 

визначають відповідні стандарти і принципи у сфері права, яким мають 

відповідати трудо-правові норми прийняті на національному рівні;  

в) поєднання централізованого та локального регулювання, при цьому 

сфера застосування останнього є доволі широкою;  

г) ступінь регулювання відносин, що належать до предмету трудового 

права може залежати від певних об`єктивних та суб’єктивних умов праці 

(наприклад: умов праці, кліматичних умов, соціальною групи працівників 

тощо);  

ґ) єдність трудового права;  

д) поєднання різних методів регулювання (договірного, 

рекомендаційного та імперативного способів регулювання тощо), які 

передбачають як жорсткий, централізований владний вплив на трудові 

відносини, так і можливість сторін самостійно врегульовувати свої взаємини 

з приводу використання найманої праці. 
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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.  

Доведено, що 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. 

Справа у тому, що від стану суспільної праці прямим чином залежить рівень 

добробуту суспільства і держави в цілому. Тож головною, кінцевою метою 

трудового права, як структурної ланки національної системи права, 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. 

Принципи системи трудового права — це керівні, основоположні, 

обумовлені закономірностями об`єктивного розвитку суспільства, науково 

обґрунтовані засади (ідеї), які лежать в основі організації та функціонування 

системи трудового права. Як правило дані принципи прямо чи 

опосередковано закріплюються в чинному законодавстві. Вони 

характеризують основні риси трудового права, що відображають, як його 

загальноправові властивості, так і особливості.  

До принципів системи трудового права, віднесено наступні:  
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а)  загальноправові (базові). Загальноправові принципи — це ключові 

ідеї, які покладено у підґрунтя системи права. Зазначені принципи характерні 

для всіх галузей права (наприклад, гуманізм, пріоритет прав людини і 

громадянина, законність, справедливість, рівність людей перед законом і 

судом та ін.), вони визначають загальну спрямованість і найбільш істотні 

риси його змісту;  

б) міжгалузеві. Міжгалузеві принципи характеризують ті ключові 

закономірності та засновані на них відправні (засадничі) ідеї, що лежать в 

основі системи декількох галузей права, при цьому в залежності від обставин 

та специфіка галузі права дані принципи можуть набувати певних 

особливостей та по різному закріплюватись у нормах різних галузей права;  

в)  галузеві. Галузеві принципи виражають ті закономірності та 

засадничі положення, що притаманні організації та функціонуванню тільки 

конкретній галузі права, зокрема трудовому праву.  

Визначення принципів має важливе значення для характеристики 

системи трудового права, адже саме вони відображають ті відправні ідеї, 

засадничі положення, згідно з якими побудовано систему трудового права та 

відбувається реалізація її регулятивних і охоронних функцій.  

Принципи є одними із тих засобів через які трудове право адаптується 

до найважливіших інтересів суб'єктів, стає сумісною з ними. Принципи 

відрізняються відносною стабільністю та імперативністю, вони завжди 

виражають сутність не однієї, а багатьох груп норм права. 

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 іншої забезпечує відповідну автономність 

зазначеної галузі права та її відносну відособленість від інших правових 

галузей. 
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РОЗДІЛ 2 

 СТРУКТУРА СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

2.1. Сутність та елементи структури системи трудового права 

 

Ефективне виконання трудовим правом своїх завдань і функцій не 

можливе без забезпечення його внутрішньої стійкості, стабільності та 

впорядкованості. Тобто для того, щоб система права належним чином 

функціонувала, вона має бути належним чином внутрішньо організованою — 

мати відповідну структуру.  

У сучасному філософському словнику зазначено, що структура — це 

сукупність елементів з яких складається предмет, річ, явище, а також процес 

взаємодії між ними, сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують 

його цілісність і тотожність самому собі [436; 419]. Під структурою прийнято 

розуміти закон зв’язку елементів конкретного об’єкта, явища або процесу, 

єдність яких із необхідною закономірністю обумовлює їх внутрішню 

організацію та якісну визначеність, — стверджує В. С. Зеленецький [133, c. 

3]. П. В. Алексєєв і А. В. Панін вказують, що структура — це сукупність 

усталених відносин і зв’язків між елементами [10; 136].  

На думку Р. С. Бєлкіна, поняття «структура» — це побудова, 

розміщення, порядок, сукупність стійких зв’язків об’єктів, що забезпечують 

цілісність та тотожність самому собі, тобто збереження головних 

властивостей під час різних зовнішніх і внутрішніх змін [32, c. 87; 50].  

Структура, вказує Н. М. Оніщенко, — це або побудова об'єкту, або 

сукупність його елементів та відносин між ними, або система всіх чи тільки 

постійних зв'язків елементів, що утворюють одне ціле, або, нарешті, 

принцип, спосіб, закон зв'язків елементів цілого [260, c. 47-48; 110].  

В. Ф. Сухарев та Ю. Д. Кунєв вважають, що структура — це 

організаційна побудова органу внутрішніх справ, яка забезпечує 
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взаєморозміщення, взаємодію і підлеглість підрозділів і посад, що входять до 

його складу, для виконання покладених на нього завдань [445, c. 54; 201]. 

Отже, під структурою системи розуміють її стійку внутрішню 

впорядкованість, обумовлену послідовністю розміщення її складових 

елементів (ланок) та характером зв`язків між ними. Структура відтворює 

найсуттєвіші зв’язки між елементами та підсистемами, що мало змінюються 

при змінах у системі та забезпечують існування як системи, так і 

найважливіших її властивостей.  

Структура системи, зазначає В. Г. Афанасьєв, — це її внутрішня 

будова, що складається з елементів та взаємозв’язків між цими елементами 

[23, c. 10]. У своєму дослідженні Є. Б. Кубко зазначає, що під структурою 

системи слід розуміти організацію системи з окремих елементів з їх 

взаємозв’язками, які визначаються через розподіл функцій та цілей, що 

виконуються системою. Автор продовжує, що існує два принципово 

несумісних філософських її трактування. Згідно з першим структура включає 

зміст і, так звані, структурні зв’язки та компоненти, елементи системи, а 

згідно з другим вона є лише видом упорядкованості, типом взаємозв’язку 

елементів системи, існує поза самими цими елементами. Друга точка зору, 

зважаючи на низку причин, видається недостатньо обґрунтованою. По-

перше, розглядаючи конкретну систему, завжди треба мати на увазі, що 

властивістю структурності володіють усі її сторони і немає окремих, 

самостійних інтересів, цілей, завдань, функцій [53, c. 44; 543]. По-друге, 

взаємозв’язок передбачає лише можливість взаємодії, тобто є умовою, яка не 

визначає необхідність і невідворотність такої взаємодії. Виходячи з цього, 

сукупність елементів та їхні взаємозв’язки, на нашу думку, і є структурою 

динамічної системи або даною системою в потенції [53, c. 44; 543]. 

Перш ніж перейти до розгляду структури системи трудового права 

також розглянемо сутність поняття «структури системи права».  
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На думку А. М. Колодія, структура системи права — це його внутрішня 

форма, організація змісту, те, що складає найголовнішу закономірність його 

існування та функціонування. Структура існуючої системи права, 

насамперед, характеризується ступенем стабільності, міцності зв'язків між її 

великими компонентами [161].  

В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин та М. В. Цвік зазначають, що 

структура системи права — це її внутрішній устрій. Науковці підкреслюють, 

що розкрити структуру права можна лише, з одного боку, через поділ його на 

окремі взаємопов’язані елементи, а з другого — через інтегрування  

(об’єднання ) норм права в єдину систему. Головними структурними 

елементами системи права є норми права, інститути права, підгалузі права, 

галузі права. Саме вони конкретизують поняття права з точки зору його 

змісту [276, c. 258-259; 294].  

Слід погодитись із позицією П. М. Рабіновича, котрий вказує, що 

структура системи права — це об'єктивно зумовлена внутрішня організація 

права певної держави, яка полягає в єдності і погодженості всіх юридичних 

норм та в їх розподілі за галузями й інститутами права [403]. 

Структура системи трудового права — це об’єктивно обумовлена 

внутрішня організація галузі права, що виявляється в єдності, узгодженості і 

розподілі правових норм за інститутами та іншими галузевими явищами 

структурними утвореннями [518, c. 35; 136]. Отже, структура системи 

трудового права постає у вигляді її побудови, яка виражає перш за все склад, 

набір компонентів, частин даного правового утворення [518, c. 35; 136]. В 

юридичній літературі, традиційно зазначають, що система трудового права 

України складається з наступних елементів: підгалузей, інститутів, 

підінститутів, норм права.  

Підгалузь права — це складова частина галузі права, яка об’єднує 

норми права, що регулюють суспільні відносини певного виду [129; 500]. 

Вона є складовим елементом системи права і являє собою сукупність 
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правових інститутів, які регулюють взаємопов'язані однорідні відносини у 

межах однієї галузі [463]. М. В. Марчук зазначає, що підгалузь права — це 

цілісна система правових норм, які регулюють певну сферу суспільних 

відносин, зберігають характеристики основної галузі та наділені 

специфічними властивостями, що за відповідних умов  можуть дати поштовх 

до перетворення їх іще на одну основну галузь права [219, c. 176; 40]. До 

підгалузі трудового права можна віднести, наприклад право на соціальне 

забезпечення, яке регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [320]. 

Наступним важливим елементом структури системи трудового права є 

інститути. У юридичній літературі, інститут права — це сукупність 

відокремлених, взаємопов’язаних правових норм, що утворюють частину 

галузі права та регулюють певну сторону однорідних суспільних відносин 

[130, c. 388]. А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков і С. Л. Лисенков стверджують, 

що інститут права — це таке угрупування норм права певної галузі чи 

підгалузі, котре регулює конкретний вид чи сторону однорідних суспільних 

відносин. Іноді деякі відносини регулюються нормами різних галузей права, 

тому ці норми утворюють комплексний інститут права. Це так звані вторинні 

угрупування системи права. До них, крім комплексних інститутів, належать 

міжгалузеві комплекси, які об’єднують деякі галузі, підгалузі та інститути 

права [462, c. 200].  

С. С. Алексєєв зазначав, що інститут права — це відокремлена група 

юридичних норм, які врегульовують суспільні відносини конкретного виду. 

Як приклади, зазначений автор наводив інститут права власності в 

цивільному праві, інститут відповідальності посадових осіб в 

адміністративному праві, інститут виборчого права та норми, які 

врегульовують статус депутата в конституційному праві. Автор відзначав, що 

інститути можуть бути галузевими та міжгалузевими (комплексними) [17, c. 

305; 101]. Відповідно до визначення, запропонованого І. М. Сенякіним, 
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інститут права — це об’єктивно відособлена усередині однієї чи декількох 

галузей права сукупність взаємопов’язаних юридичних норм, що регулюють 

невелику групу видових споріднених відносин [418, c. 233; 18]. 

Досить змістовно, на нашу думку, сутність поняття «інституту права» 

розкриває В. В. Лазарєв, який зазначає, що інститут права — це основний 

елемент системи права, поданий сукупністю правових норм, регулюючих 

однорідну групу суспільних відносин [256, c. 200; 136].  

Правовий інститут являє собою уособлений блок галузі права, якому 

властиві:  

а) однорідність фактичного змісту — кожний інститут призначений для 

регулювання самостійної, відносно уособленої групи відносин або окремих 

вчинків людей;  

б) юридична єдність правових норм [256, c. 200; 136]. Норми, які 

входять в правовий інститут, утворюють єдиний комплекс, виявляються в 

загальних положеннях, правових принципах, специфічних правових 

поняттях, що створює особливий, притаманний даному виду відносин, 

правовий режим регулювання;  

в) нормативна уособленість, тобто уособлення утворюючих правовий 

інститут норм в главах, розділах, частинах, інших структурних складових 

закону або іншого нормативно-правового акта;  

г) повнота регульованих відносин. Інститут права охоплює такий набір 

норм (дефінітивних, уповноважуючих, забороняючих), який покликаний 

забезпечувати безпрогальність регульованих ним відносин [256, c. 200; 136]. 

В силу цих властивостей усякий інститут права виконує притаманну лише 

йому регулятивну задачу і не входить в колізію з іншими структурними 

елементами системи права [256, c. 200; 136]. 

Щодо інститутів трудового права, то вони охоплюють меншу, ніж 

галузь, сукупність юридичних норм і розрізняються між собою за 

предметною ознакою регулювання, тобто особливостями окремих видів 
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суспільних відносин або окремими сторонами (елементами) якогось 

конкретного різновиду суспільних відносин [435, c. 25-26]. Як слушно 

зауважує Ю. Ю. Івчук, інститути трудового права — об’єктивно утворені 

структурні підрозділи, покликані в рамках предмета даної галузі права 

регулювати з необхідною деталізацією окремий вид суспільно-трудових 

відносин або окремий елемент (сторону) складного єдиного трудового право 

відношення [136, c. 68].  

Система трудового права, як зазначає О. В. Смирнов, охоплює наступні 

інститути: працевлаштування (поєднує норми, які регулюють відносини, 

пов’язані з підшуканням громадянами підходящої роботи); трудовий договір 

(поєднує норми, які регулюють прийняття на роботу, переведення й 

звільнення); професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

робочого часу, часу відпочинку, нормування праці; заробітної плати; 

дисципліни праці, матеріальної відповідальності; охорони праці; нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства; розгляду трудових 

спорів [435, 25-26]. У своєму науковому дослідженні, присвяченому 

інститутам трудового права, Ю. Ю. Івчук дуже чітко розкриває особливості і 

специфіку категорії «інститути трудового права» [135, c. 83-84]: 

1. Природа і особливості інституту трудового права можуть бути 

правильно зрозумілі, якщо виходити з того, що це — така спільність 

правових норм, яка в свою чергу є елементом наступного структурного 

підрозділу — підгалузі трудового права. Інститути трудового права націлені 

на регламентацію певного сектору, сторони трудових та тісно пов’язаних з 

ними відносин [135, c. 83-84]. Кожний інститут трудового права являє собою 

відносно уособлений «блок», «агрегат» галузі трудового права. Для 

характеристики інституту трудового права в більшій мірі, ніж для інших 

структурних підрозділів, підходить поняття «підсистема» [135, c. 83-84]. 

Порівняно з підгалузями трудового права, правові інститути менш автономні, 

вони не утворюють таких відносно замкнених механізмів регулювання, які 
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притаманні підгалузям. Сконцентровані на регулюванні певної, іноді надто 

вузької ланки суспільно-трудових відносин даного виду або роду, правові 

інститути лише у поєднанні, взаємодії забезпечують галузеве регулювання 

[135, c. 83-84]. Поряд із цим головна функція інституту трудового права 

полягає у тому, щоб у межах своєї ділянки суспільно-трудових відносин 

забезпечити цілісне, відносно завершене регулювання. Це означає, що 

інститут трудового права повинен володіти певним комплексом правових 

норм, за допомогою яких можна охопити усі суттєві моменти регулювання 

відповідної групи трудових та тісно пов’язаних з ними відносин [135, c. 83-

84]. 

2. Юридичним критерієм уособлення тієї або іншої сукупності 

правових норм в конкретний інститут трудового права слугують наступні три 

ознаки: а) юридична єдність правових норм [135, c. 83-84]. Як цілісне 

утворення інститут трудового права характеризується єдністю змісту, яка 

виражається в загальних положеннях, правових принципах або сукупності 

використовуваних правових понять, єдності правового режиму регульованих 

суспільно-трудових відносин; б) повнота регулювання певної сукупності 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин [135, c. 83-84]. Інститут 

трудового права охоплює різні види правових норм. Це можуть бути 

дефінітивні, уповноважуючи, зобов’язуючі, заборонені та інші норми права, 

які в комплексі містять усі аспекти правового регулювання відповідної групи 

суспільно-трудових відносин [135, c. 83-84]. Кожен правовий інститут є 

унікальним, виконує лише властиві йому функції і не дублюється іншими 

структурними компонентами системи трудового права; в) уособлення норм, 

утворюючих правовий інститут, в главах, розділах, частинах та інших 

структурних елементах нормативно-правових актів, покликаних регулювати 

трудові та тісно пов’язані з ними відносини [135, c. 83-84]. «Логічна 

послідовність і досконалість закону передбачає таку диференціацію його 

змісту, яка визначається якісною уособленістю тієї або іншої сукупності 



95 

норм. А ця якісна уособленість і охоплюється поняттям правового інституту» 

[135, c. 83-84; 448]. 

3. Ознаки, що виокремлюють інститут трудового права в якості 

самостійного підрозділу системи галузі, обумовлені визначальними 

функціями конкретного правового інституту, його роллю в забезпеченні 

цілісного, відносно завершеного регулювання суспільно-трудових відносин 

[135, c. 83-84]. З точки зору регулятивних властивостей кожний інститут 

трудового права забезпечує самостійний регулятивний вплив на певну 

ділянку трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. Дана ознака — 

головна, уособлююча ті або інші спільності норм трудового права в його 

інституті.  

4. Інститут трудового права відрізняється певною внутрішньою 

організацією охоплюваного ним нормативного матеріалу [135, c. 83-84]. 

«Зовні» у взаємозв’язках з іншими підрозділами галузі трудового права 

правовий інститут являє собою системно-цілісне, неподільне утворення, 

єдину правову спільність [135, c. 83-84]. Однак ця цілісність, неподільність 

існує тому, що окремі правові приписи пов'язані не лише однорідністю 

фактичного змісту, інтелектуально-вольовою, юридичною єдністю, але й 

певною внутрішньою організацією. Інакше кажучи, інститут трудового права 

має власну структуру [135, c. 83-84]. Для його структури характерно: 

а) наявність комплексу «рівноправних» нормативних приписів; б) певна 

юридична різнорідність приписів. Вони тому і пов’язані в єдиний комплекс, 

що забезпечують різнобічний вплив на дану ділянку суспільно-трудових 

відносин; в) поєднання усіх норм сталими закономірними зв’язками, які 

виражені в загальних приписах, а головне — в юридичній конструкції. 

Остання з означених ознак є вирішальною [135, c. 83-84].  

5. Інститути трудового права отримують зовнішнє уособлене 

закріплення в системі трудового законодавства. Іноді правовий інститут 

закріплюється в окремому нормативному юридичному акті [135, c. 84].  
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Таким чином, підсумовуючи зазначене можемо дійти висновку про те, 

що інститути — це основні структурні ланки системи трудового права, це 

обумовлено тим, що вони по-перше, більш чіткі, конкретизовані та однорідні 

в частині свого предмету регулювання, а по-друге, вони є логічно 

завершеними і відносно самостійними підсистемами системи трудового 

права, що дозволяє вносити у них певні структурні та змістовні зміни, не 

зачіпаючи при цьому інших складових ланок системи досліджуваної правової 

галузі.  

Важливе значення поділу на інститути полягає у тому, що: 

– згруповуються однорідні за предметною спрямованістю та методами 

регулювання норми права, що сприяє більш чіткому визначенню основних 

напрямків реалізації регулятивного впливу трудового права; 

– забезпечується більш змістовне та оперативне регулюванню трудових 

відносин; 

– забезпечується внутрішня цілісність та автономність системи 

трудового права; 

Складовою частиною інститутів системи трудового права є 

підінститути, які також являють собою єдність та спільність певної кількості 

однорідних правових норм у межах того чи іншого інституту. Підінститути 

на відміну від інститутів, не володіють цільною предметною відособленістю, 

і не мають специфічних прийомів і принципів регулювання.  

Ще одним дуже важливим та найменшим елементом структури 

системи трудового права є його норми. Норма трудового права — це 

первинна, елементарна частина самої правої матерії, в якій співпадає вихідна 

одиниця правового тексту [135, c. 83-84]. Неподільна єдність змісту і форми в 

нормі трудового права і обумовлює її значення в правотворчій діяльності 

компетентних органів [211]. Більш детально поняття та особливості норм 

трудового права будуть розглянуті нами у наступних підрозділах. 
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Також слід відмітити позицію Н. Б. Болотіної, яка зазначає, що 

структуру системи трудового права України, окрім вказаного вище, 

представляють також у вигляді трьох частин, зокрема: загальних положень, 

індивідуального трудового права, колективного трудового права, оскільки 

норми трудового права, які регулюють колективні трудові відносини, 

об’єднуються у відносно відособлену частину трудового права — колективне 

трудове право [42, c. 587; 415]. 

Загальні положення містять норми, що визначають предмет, сферу дії, 

функції трудового права, принципи правового регулювання, єдність і 

диференціацію, суб'єктів трудового права, їх правовий статус [481].  

Більшість із зазначених складових загальної частини трудового права 

(предмет, принципи, методи тощо) нами вже були розглянуті у попередніх 

підрозділах, тому наразі вважаємо за необхідне звернути на коло функцій, які 

виконують загальні положення у структурі системи трудового. Тим більше, 

що функції оскільки вони значним чином обумовлюють характер структури 

системи права.  

В юридичній літературі, традиційно, виділяють такі основні функції 

трудового права:  

– регулятивна. Регулятивна функція трудового права спрямована на 

впорядкування суспільних відносин у сфері праці та на забезпечення їх 

цілеспрямованого і найбільш доцільного розвитку. Дана функція втілюється 

через визначення конкретних напрямків поведінки людей, реалізацію ними 

своїх трудових прав та обов’язків [227]. С. М. Прилипко зазначає, що вказана 

функція об'єднує статичну та динамічну форми. Регулятивно-статична 

функція реалізується за допомогою уповноважуючих і забороняючих норм та 

правовідносин пасивного типу, що виникають на їх основі. У таких ситуаціях 

суб'єкти трудового права самі, за власною ініціативою, проявляють правову 

активність. Регулятивно-динамічна функція трудового права визначає, якою 

мас бути майбутня поведінка суб'єктів трудового права. Ця функція 
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здійснюється за допомогою зобов'язуючих норм. Так, законодавство про 

працю зобов'язує працівників додержуватись трудової і технологічної 

дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися 

до майна власника, з яким укладено трудовий договір [482]. Регулятивна 

функція трудового права є основною, оскільки вона пов`язана із 

впорядкуванням правомірної поведінки сторін трудових правовідносин.  

Дана функція покликана через позитивний вплив на поведінку учасників 

зазначених правовідносин сприяти підвищенню продуктивності праці, 

ефективності виробництва, зміцнення дисципліни праці і поліпшення умов 

праці і побуту трудящих; 

– соціальна. Зазначена функція випливає з регулятивної, вона визначає 

пріоритет прав і свобод найманого працівника, як слабшої сторони трудових 

відносин. Соціальна функція трудового права виражається у забезпеченні 

пріоритету інтересів найманого працівника як економічно слабкої сторони 

трудових відносин перед інтересами практично завжди економічно сильного 

роботодавця. Соціальна спрямованість трудового права залишається сьогодні 

і в майбутньому теоретичним фундаментом під час розробки та застосування 

трудового законодавства [58, c. 37]. Зазначена функція трудового права 

відбивається в нормах: по забезпеченню зайнятості, реалізації свободи праці 

та інших трудових конституційних прав, в нормах щодо забезпечення 

безпечних умов праці, охорони праці, обмеження робочого часу, заходи 

праці, оплати та компенсацій тощо [149, c. 123]. Яскравим проявом 

соціальної функції є комплекс правових заходів щодо вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей певного віку. Крім заборони звільнення їх з ініціативи 

роботодавця, діє обов'язок працевлаштувати їх у випадках повної ліквідації 

підприємства, установи, організації, та у випадках їх звільнення після 

закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за 

ними зберігається середня заробітна плата [482]. 
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– захисна. Наявність зазначеної функції обумовлена необхідністю 

захисту суспільних відносин, що утворюють предмет вказаної галузі права. 

Захищаючи ці відносини, трудове право забороняє дії, які перешкоджають їх 

нормальному виникненню і функціонуванню, передбачаючи за їх вчинення 

юридичну відповідальність. Основне призначення даної функції пов'язано з її 

превентивної роллю — запобіганням порушень норм трудового права. 

Ефективність захисної функції тим вище, чим більше суб'єктів права 

підкорилися розпорядженню норм права, виконали вимогу заборони [254, c. 

61]. 

Захисна функція трудового права спрямована, в першу чергу, на 

охорону трудових прав та інтересів працівника, який, як ми вже відзначали 

вище по тексту, є слабшою та, у певній мірі, залежною, підпорядкованою 

стороною у трудових відносинах. Втім, трудове право покликане охороняти 

також інтереси й інших учасників трудових та тісно пов'язаних з ними 

відносин [477, c. 102]. Вона забезпечує нормативно гарантований захист 

інтересів людини в процесі праці в широкому розумінні значення цього 

терміну [533, c. 12; 49]. На нашу думку, сутність захисної функції трудового 

права змістовно розкриває П. Д. Пилипенко, який висловлює міркування, що 

захисна функція трудового права — це родова категорія. Захисна функція 

трудового права виявляється в тому, що трудове право створює рівні 

можливості для реалізації громадянами своєї здатності працювати, 

встановлюючи єдині правила щодо умов праці на підприємствах різних форм 

власності. Обмежуючи ступінь експлуатації і закріплюючи мінімальний 

рівень гарантій оплати праці, відпочинку, соціального забезпечення тощо, 

трудове право гарантує особі можливості відчути себе повноправним 

громадянином своєї держави [273, c. 76; 531]. Отже захисна функція має 

важливе значення з точки зору захисту прав і законних інтересів як найманих 

працівників, так і роботодавців, забезпечення належного рівня законності 
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виникнення, протікання, зміни та (або) припинення їх взаємовідносин з 

приводу використання найманої праці; 

– виробнича. Зазначена функція є специфічною, та властивою в 

основному саме для галузі трудового права, вона тісно пов’язана із 

призначенням трудового права, тобто регулюванням відносин у сфері праці. 

В. В. Жернаков свідчить, що виробнича функція трудового права виявляється 

в регулюванні порядку на виробництві, закріплені обов’язків роботодавця 

забезпечувати працівникам комплексні умови для високопродуктивної праці 

й обов’язку працівника ефективно використовувати робочий час, 

присвячувати його продуктивний праці [486, c. 16; 531]. Вказана функція 

також спрямована на підвищення ефективності виробництва шляхом 

стимулювання зростання продуктивності праці та покращення якості 

виготовленої продукції і наданих послуг. Трудова дисципліна на 

підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи. Власник або уповноважений ним орган повинен 

правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання 

продуктивності праці [482]. Окрім цього виробнича функція трудового права 

є функцією захисту інтересів власників-підприємців, тобто роботодавців. 

Трудове право, незважаючи на його соціальну природу, не може не захищати 

інтересів другої сторони у трудових відносинах, бо інакше воно або вступить 

у колізію з іншим законодавством, або ті самі власники-роботодавці 

змушені будуть ігнорувати трудове законодавство і шукати інші правові 

шляхи для використання робочої сили поза тими, що передбачені цим 

законодавством. Виробнича функція трудового права спрямована також на 

охорону права власності роботодавців, на захист їхніх інтересів як власників 

майна [477]. Таким чином, вказана функція трудового права, сприяє захисту 

прав суб’єктів трудових відносин безпосередньо в процесі виробництва. Вона 

сприяє нормальній та безперервній роботі всієї організації. 
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– виховна. Становище людини на виробництві значним чином 

визначають його розумові здібності, хоч і фізичні можливості є важливим 

компонентом робочої сили. Саме завдяки мисленню, свідомості, своїм 

розумовим здібностям людина відіграє активну роль в суспільному 

виробництві [395]. В. С. Венедіктов зазначає, що виховна функція трудового 

права України — це вплив за допомогою правових норм на свідомість і волю 

учасників трудових правовідносин з метою забезпечення їхнього 

поводження, адекватного вимогам правових норм, а також державному й 

суспільному інтересам [59]. Виховна функція проявляється як у можливості 

застосування заходів матеріальної і дисциплінарної відповідальності до 

винних осіб, так і в заохоченні та стимулюванні якісного виконання трудових 

обов'язків. Ця функція трудового права виявляється в тому, що за її 

допомогою формується особистість працівника в напрямі, необхідному та 

корисному для суспільства. Згідно зі ст. 140 КЗпП України трудова 

дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується, в 

тому числі, і свідомим ставленням до праці, методами переконання, 

виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах 

створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, 

суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують 

трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в 

необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу [482]. 

Отже, зазначена функція спрямована на дотримання дисципліни 

працівниками під час здійснення ними своїх функцій. Слід зауважити, що 

зазначена функція не є унікальною для трудового права, а вона є властивою 

майже для всіх галузей права в системі національного права України. 

Наступною частиною в структурі системи трудового права, відповідно 

до вказаної вище позиції Н. Б. Болотіної, займає індивідуальне трудове 

право. Воно засновано на індивідуальних трудових правовідносинах, які в 

свою чергу є добровільними, вольовими, двосторонніми, безперервними, 
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врегульовані нормами трудового права відносини, які виникають між 

окремим працівником та роботодавцем внаслідок реалізації громадянином 

права на працю та укладення трудового договору [422, c. 3]. Індивідуальне 

трудове право включає, наприклад, індивідуальні права найманих 

працівників на виплату заробітної плати та виконання норм з охорони праці 

та права роботодавця на виконання роботи і дбайливе ставлення з 

матеріалами. Воно включає такі правові інститути, як: трудовий договір; 

нормування праці; оплата праці; робочий час; час відпочинку; охорона 

здоров'я працівників на виробництві; дисципліна праці; оцінка результатів 

праці та атестація працівників; навчання і підвищення кваліфікації 

працівників; дисциплінарна відповідальність працівників; матеріальна 

відповідальність сторін трудового договору [481]. Отже, індивідуальне 

трудове право складається із таких структурних ланок, які спрямовано на 

регулювання відносин окремо взятого працівника з роботодавцем. Проте, 

вважаємо необхідним зауважити, що в сучасних умовах індивідуальні 

трудові правовідносини не можуть існувати без колективних, позаяк для всіх 

роботодавців є обов’язковими положення колективних угод. 

Трудовий колектив, беззаперечно, є основою діяльності будь-якого 

підприємства, адже від його злагодженої роботи залежить ефективність 

діяльності всієї організації. Колективне трудове право — найменування 

блоку правових норм галузі трудового права, що регулює взаємовідносини 

між трудовим колективом та роботодавцем (або уповноваженим ним 

органом) підприємства, організації, установи.  

Ми погоджуємось з точкою зору О. А. Лукашевої, відповідно до якої 

колективні права не можна розглядати як суму індивідуальних прав осіб, які 

входять у ту чи іншу спільноту або колектив. Вони мають якісно інші 

властивості, що визначаються цілями й інтересами колективного утворення 

[289, c. 141; 416]. Таким чином, пише М. О. Савєльєва, виділяється якісно 

відмінна від індивідуальних, група прав, що носить назву «колективні». Це 
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розмежування відбувається за рахунок визначення нової за змістовним 

наповненням і властивостями категорії — колективне право, в основу 

існування якої покладено існування колективного інтересу [289, c. 141; 416]. 

Джерелом колективного трудового права, зазначає Н. Б. Болотіна, 

передусім виступає Конституція та Закони України, яка проголосила право 

громадян на участь у профспілках з метою захисту своїх трудових та 

соціально-економічних прав та інтересів, право на страйк для захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів [43, c. 680]. Автор також вказує, що до 

основних принципів колективного трудового права належать такі: свобода 

об'єднання в організації працівників і роботодавців; принцип рівності та 

взаємності прав і обов'язків організацій працівників і організацій 

роботодавців; право на проведення спільних консультацій і укладення 

колективних трудових договорів та угод; право на проведення колективних 

акцій протесту — страйку і локауту в разі конфліктів інтересів; право на 

подання колективної скарги для захисту порушених прав [43, c. 681]. 

Колективне трудове право включає правові інститути: соціальне 

партнерство; правовий статус трудових колективів; правовий статус 

профспілок та інших органів представництва трудового колективу; правовий 

статус об'єднань роботодавців; колективний договір і колективні угоди; 

вирішення трудових спорів [481]. 

Вважаємо можливим визначити структуру системи трудового права як 

внутрішню будова даної системи, що визначається порядком розміщення та 

характером зв’язків між її структурними елементами, ланками. Система 

трудового права складається з великої кількості елементів, які є як 

специфічними (властивими лише для галузі трудового права), так і 

загальними (характерні майже для всіх галузей системи національного права 

України). Головною метою структури системи трудового права, на нашу 

думку, є забезпечення ефективного та дієвого функціонування регулятивно-

виховного та охоронного механізмів даної правової галузі. 
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2.2. Системність — основна якість системи трудового права 

 

Протягом нашого дослідження ми неодноразово акцентували увагу на 

тому, що трудове право являє собою складну систему. В основі будь-якої 

системи лежить певна множина або безліч елементів. Звідси постає питання 

про те, чи будь-яка сукупність елементів може вважатися системою? 

Очевидно, що ні — множина, безліч чи сукупність елементів можуть 

вважатися системою тільки тоді, коли вона набула такої властивості як 

системність. Це справедливо і для трудового права, яке у своїй основі є нічим 

іншим як сукупністю правових норм, що, з появою у її межах ознак 

системності, перетворюються на систему трудового права. Що ж таке 

системність трудового права і у чому її зміст? Відповіді на дане питання і 

буде присвячений даний підрозділ нашого дослідження.  

У тлумачних словниках української та російської мови зазначається, 

що слово «системність» означає властивість за значенням «системний». 

Відповідно термін «системний» тлумачиться як: 

– такий, що стосується системи, який є системою; 

– такий, що спирається на систему, базується на ній [55, c. 132; 44, c. 

1189]. 

Ю. П. Сурмін з приводу системності пише, що вона являє собою 

здатність об’єкта бути системою завдяки наявності певного 

системоутворюючого фактора. За логіко-гносеологічного осмислення 

системність має три основних аспекти:  

1. Системний підхід, під яким мають на увазі принцип пізнавальної і 

практичної діяльності. Він виступає у вигляді певного узагальненого 

правила, вимоги до пізнавальної і практичної діяльності.  

2. Теорія систем, що є теоретичним науковим знанням про системи. 

Вона вивчає природу, суть, будову, закономірності функціонування і 

розвитку систем.  
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3. Системний метод, під яким звичайно мають на увазі застосування 

системності як інструменту отримання знання. Системний метод об’єднує 

велику сукупність методів пізнавальної діяльності із системних позицій. 

Застосування системних методів і є системним аналізом [118, c. 650]. 

Дослідник відмічає, що у літературі нерідко вживають кілька термінів: 

«системний підхід», «принцип системності», «системний аналіз». При цьому, 

пише він поняття «системний підхід» і «системний аналіз» слід розрізняти. 

Так, якщо системний підхід — це принцип пізнання, то системний аналіз 

являє собою розгортання принципу системності в методологічний комплекс. 

Крім того, системний аналіз здійснюється не лише щодо функціонування і 

розвитку тих чи інших систем, а й щодо сукупності фактів, подій, ідей тощо. 

Системний підхід у вивченні явищ полягає в тому, що будь-який більш-менш 

складний об’єкт розглядається як відносно самостійна система зі своїми 

особливостями функціонування і розвитку [118, c. 650]. 

На необхідності розмежовувати категорії системного аналізу та 

системного підходу зауважує й Л. Ф. Ільїчов, який не надає чіткого 

визначення поняття «системність», втім зазначає, що системний аналіз: 

1) у вузькому сенсі — сукупність методологічних засобів, що 

використовуються для підготовки та обґрунтування рішень щодо складних 

проблем різного характеру; 

2) у широкому сенсі термін «системний аналіз» іноді вживають як 

синонім системного підходу [501, c. 612]. Філософ підкреслює, що системний 

підхід, напрям методології спеціально-наукового пізнання і соціальної 

практики, в основі якого лежить дослідження об'єктів як систем. Системний 

підхід сприяє адекватній постановці проблем в конкретних науках і 

виробленні ефективної стратегії їх вивчення. Методологічна специфіка 

системного підходу визначається тим, що він орієнтує дослідження на 

розкриття цілісності об'єкта і механізмів, що її забезпечують, на виявлення 
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різноманітних типів зв'язків складного об'єкта і зведення їх в єдину 

теоретичну картину [501, c. 613]. 

В. Я. Малиновський, розглядаючи у контексті теорії державного 

управління методи наукового пізнання, характеризує системний підхід як 

такий, що дає можливість розглядати державно-управлінські явища в 

сукупності соціальних зв'язків, виявлення цілого та його частин, вивчити 

окремі складові апарату державного управління в загальній системі 

організації державної влади. Цей метод зосереджується на організаційно-

структурних формах, у яких здійснюється управлінська діяльність, та 

розглядає організацію як цілісне явище, всі складові якої взаємопов'язані 

цілями, функціями, принципами, методами, структурами, процесами, 

кадрами і ресурсним забезпеченням. Підхід, що передбачає структурування, 

ранжування проблем, дав можливість розгляду досліджуваного явища як 

системи, тобто багатьох взаємозалежних і взаємопов'язаних елементів, що 

становлять певну цілісність, і на цій основі здійснити пошук та визначити 

можливості і напрями розвитку управлінської науки [212, c. 188]. Системний 

підхід у державному управлінні, продовжує дослідник, розглядає організацію 

як множину взаємопов'язаних і певним чином упорядкованих компонентів, 

які забезпечують цілісність організації та її стосунки із зовнішнім 

середовищем [212, c. 264]. 

З позиції О. О. Грицанова та О. Ю. Бабайцева, з онтологічної точки 

зору системність інтерпретується як фундаментальна властивість об'єктів 

пізнання. Тоді завданням системного дослідження стає вивчення специфічно-

системних властивостей об'єкта: виділення в ньому елементів, зв'язків і 

структур, залежностей між зв'язками тощо. Причому елементи, зв'язки, 

структури і залежності трактуються як «натуральні», властиві «природі» 

самих об'єктів і в цьому сенсі — об'єктивні. Інший підхід, епістемолого-

методологічний, полягає в тому, що система розглядається як 

епістемологічний конструкт, який не має натуральної природи, і задає 
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специфічний спосіб організації знань і мислення. Тоді системність 

визначається не властивостями самих об'єктів, але цілеспрямованістю 

діяльності та організацією мислення [246, c. 619].  

На думку В. П. Конецької, системні слід визначити як онтологічну 

властивість впорядкованості безлічі елементів, в тому числі і комунікативних 

засобів, в основі якої лежать взаємообумовлені принципи їх тотожності і 

відмінності. Саме тому, наголошує дослідниця, виникла необхідність 

наукової інтерпретації цієї властивості — обґрунтування системного підходу 

як методологічного принципу наукового пізнання. Пошуки вчених — 

філософів, логіків, фахівців в галузі суспільних, гуманітарних і точних наук 

виявлення можливих зв'язків і взаємозалежностей безлічі елементів, що 

представляють реалії дійсності і відображають уявлення про них, привели до 

обґрунтування різних способів їх систематизації. У науковому побуті 

використовуються такі поняття, як система, класифікація, таксономія, 

стратифікація, типологія. Іноді ці поняття і терміни, що їх виражають, 

використовуються як синоніми, оскільки мають спільні ознаки [179]. 

Дослідниця виокремлює три ключові властивості, які характеризують 

системність, а саме: 

– об'єктність — елементи якоїсь безлічі або сукупності; 

– структура — мережа відносин і зв'язків між цими елементами; 

– цілісність властивість даної сукупності елементів функціонувати як 

певна єдність, в якій ціле залежить від елементів, а елементи — від цілого. В. 

П. Конецька справедливо підкреслює, що система не зводиться до суми 

елементів; властивості елементів визначаються їх місцем у структурі — 

співвіднесеністю з іншими елементами [179]. 

І. В. Блауберг, Є. М. Мирський, В. М. Садовський ведуть мову про 

принцип системності, який вони розуміють як філософський принцип, в зміст 

якого входять філософські представлення про цілісність об'єктів світу, про 

співвідношення цілого і його частин, про взаємодію системи із середовищем 
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як про одну з умов існування системи, про загальні закономірності 

функціонування і розвитку системи, про структурованість кожного 

системного об'єкту і т.п. [37].  

П. В. Алексєєв та А. В. Панін зазначають, що подібно руху, простору, 

часу, відображенню системність являє собою загальну, невід'ємну 

властивість матерії, її атрибут. Будучи характерною рисою матеріальної 

дійсності, системність фіксує переважання в світі організованості над 

хаотичними змінами. Останні не відокремлені різко від оформлених 

утворень, але включені в них і підкоряються в кінцевому рахунку дії 

електромагнітних, гравітаційних, інших матеріальних сил, дії приватних і 

загальних законів. Неоформленість змін в одному якому-небудь відношенні 

виявляється впорядкованістю в іншому. Організованість притаманна матерії 

в будь-яких її просторово-часових масштабах [10]. 

Отже, у загальнотеоретичному контексті поняття системності можна 

охарактеризувати з одного боку як спосіб або форму існування матерії, що 

виникає в наслідок появи певних зв`язків між елементами об`єктивної 

дійсності. Саме ці зв`язки і обумовлюють порядок розташування, розміщення 

зазначених елементів. Тобто системність — це перш за все порядок, 

впорядкованість, що протистоїть хаосу і безладу. Відповідно системне 

існування певного матеріального змісту — це таке існування, що має у своїй 

основі певний, заснований на відповідних зв`язках, порядок.  

А. М. Авер’янов з цього приводу пише, що наявність будь-якої форми 

зв'язку між елементами сукупності дає нам першу, елементарну, нижчу 

форму порядку. Зв'язок є об'єктивним змістом порядку. Науковець 

наголошує, що матерія взагалі виявляється у формі «систем». Системність — 

атрибутивна властивість матерії [3, c. 41]. Також варто відзначити точку зору 

М. Л. Калужського, який говорить, що системність, можливо, є основною 

властивістю Всесвіту. Справді, що як ні системність виступає в якості 
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самоорганізуючого початку на всіх рівнях розвитку матерії. Саме вона 

лежить в основі хімічної, біологічної та особливо соціальної організації [139]. 

З іншого боку системність може бути охарактеризована як спосіб 

наукового пізнання та (або) соціальної практики. Головною тезою даного 

підходу є те, що об`єкт, який пізнається чи перебуває у центрі соціальної 

практичної діяльності, представляється як система з притаманними їй 

зв`язками і закономірностями, що забезпечують цілісність, єдність та 

функціональність даної системи. Відповідно й основна увага в ході 

пізнавальної та (або) практичної діяльності приділяється вивченню та (або) 

впливу на ці зв`язки і закономірності. Д. А. Керімов відмічає, що системний 

підхід до дослідження складних динамічних цілісностей дозволяє виявити 

внутрішній механізм не тільки дії окремих їх компонентів, але і взаємодії 

останніх на різних рівнях. Тим самим відкривається можливість виявлення 

субстанціонально-змістовної та організаційної «багатошаровості» систем, 

глибокого діалектичного зв'язку і взаємозалежності субстанціонально-

змістовних частин, структур і функціонування явищ буття як складних 

цілісних організмів [255, c. 243]. 

У теорії права під системністю, як правило, розуміють один із 

основних принципів чи ключову властивість права. Так, К. Г. Волинка, 

розкриваючи зміст системності, пиши, що право — складне системне 

утворення. Норми права являють собою не просту сукупність, суму, а 

систему, якій притаманні внутрішня погодженість, упорядкованість, 

взаємозв'язки складових елементів. Первинним елементом системи права є 

правові норми, що поєднуються у більші утворення — інститути права і 

правові галузі. Це — традиційний погляд на систему права. Але, крім цього, 

зауважує правник, систему права можна розглядати і як розподіл права на 

публічне і приватне, міжнародне і національне, об'єктивне і суб'єктивне. Крім 

того, системність притаманна і окремій нормі права [68, c. 98]. 
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О. Ф. Скакун вбачає системність права у тому, що воно є системою 

погоджених, упорядкованих норм і принципів. Право — це не просто 

сукупність норм і принципів, а їх система, де всі елементи пов’язані і 

несуперечливі. Системність і ієрархічність будови привносяться у право 

законодавством [428, c. 228]. 

М. І. Матузов вважає, що системність права проявляється в тому, що 

воно являє собою не механічну сукупність юридичних норм, а внутрішньо 

узгоджений, упорядкований організм, де кожен елемент має своє місце і 

відіграє свою роль, де юридичні приписи взаємопов'язані, розташовані 

певним ієрархічним чином, групуються по галузях і інститутам [221, c. 137]. 

С. В. Клименко, А. Л. Чичерін пишуть, що для юридичних норм 

характерна системність. Це означає, що вони існують і діють не поодинці, не 

кожна сама по собі, а в складі правових інститутів і галузей права. У зв'язку з 

цим виділяються норми конституційного, адміністративного, трудового, 

цивільного, кримінального та інших галузей права [155, c. 122]. 

М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко та інші, розглядаючи наукові методи теорії 

держави і права, зазначають, що системний аналіз у правовій науці 

побудований на погляді на державу і право як системи, що складаються з 

окремих елементів. Між елементами кожної системи існує взаємозв'язок, 

яким обумовлюються місце і роль кожного елементу в цій системі [127, c. 

20]. Щодо системності права, то ту правники відмічають, що вона передбачає 

сприйняття норм, що його утворюють, як однорідної маси нормативних 

приписів. Норми права за своїм змістом досить різноманітні, що обумовлено 

спеціалізацією права. В механізмі правового регулювання кожна з них 

призначена вирішувати специфічні завдання, реалізовувати ті чи інші функції 

права. Виходячи з цієї обставини, в теорії права норми права класифікують за 

певними критеріями. Залежно від функціонального призначення норми права 

поділяють на регулятивні і правоохоронні [127, c. 20]. 
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З точки зору Г. А. Борисова, право — системне утворення, що має 

будову, зв'язок і взаємодію складових компонентів як «по вертикалі», так і 

«по горизонталі», сукупне призначення (функціонування), саморегулювання і 

цілісність [47, c. 143].  

В. М. Кириченко та О. М. Куракін називають системність в якості 

однієї з основоположних ознак норм права, тобто кожна норма права 

характеризується ієрархічним підпорядкуванням, структурною будовою та 

спеціалізацією, яка виявляється в особливостях сфери суспільних відносин, 

що регулюються нормою. Вона нерозривно пов'язана з іншими нормами, 

утворюючи цілісну систему національного чи міжнародного права [148, c. 

127]. 

Досить цікавою є точка зору В. К. Бабаєва, який розглядаючи ознаки 

права, пише, що виражені в законодавстві норми права набувають 

властивість системності, тобто взаємозв'язку, узгодженості. Системність в 

право привноситься саме законодавством. Існуючі в свідомості, в поведінці 

нормативні правові установки цієї властивості не мають. Законодавець, 

закріплюючи в приписах нові юридичні норми, обов'язково погоджує їх з уже 

існуючими. Тільки системне, несуперечливе, офіційно існуюче право здатне 

виконати поставлені перед ним завдання. Правник вважає, що 

найважливішим і невідкладним завданням кожної держави є зміцнення 

системності права. Без цього ефективність правового регулювання буде 

мізерно малою [455, c. 205-206]. 

Системність, пише Н. М. Крестовська, є необхідною рисою права, яка 

характеризує його як цілісне утворенням, яке складається з безлічі елементів, 

що перебувають у певному зв’язку між собою [194, c. 217]. 

З позиції Ж. Д. Доржиєва системність права полягає у тому, що воно — 

це єдина система норм в масштабах всієї держави. Норми, що становлять 

позитивне право знаходяться один з одним в тісному зв'язку і 

взаємозалежності. Тому право здатне одноманітно регулювати суспільні 
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відносини в масштабах всієї країни. Системність права автор вбачає у єдності 

природного, позитивного і суб'єктивного права, які представляють єдність 

[116, c. 77]. Правник зауважує, що нерідко право зводять до сукупності 

(системи) норм. При такому розумінні право стає зовнішнім для людини, якій 

воно нав'язується зверху. Подібне вузьке трактування спотворює сенс права. 

Для людини цінні не норми самі по собі, а ті реальні можливості і блага, які 

вони забезпечують. Сенс же соціально-правових домагань полягає у тому, 

щоб вони отримали офіційне визнання, тобто трансформувалися в 

суб'єктивні права. Інструментом, за допомогою якого природно-правові 

претензії переходять в суб'єктивні права, є норми позитивного права [116, c. 

77]. Зведення права до сукупності норм, продовжує Ж. Д. Доржиєв, 

призводить до ототожнення його з позитивним правом і ігнорування 

природного права. У той час як основний сенс правового регулювання 

полягає в трансформації природного права в суб'єктивне, що здійснюється 

визнанням соціально-правових домагань в джерелах права, тобто 

возведенням природного права в закон [116, c. 78]. 

С. П. Погребняк системність права вбачає у тому, що його елементи 

пов’язані між собою ієрархічно, генетично та функціонально й об’єднані у 

певні структурні підрозділи. Правник акцентує увагу на тому, що система 

права є складним, багатогранним феноменом, тому її структура не може 

досліджуватися лише під одним кутом зору [279, c. 168]. 

Н. Б. Болотіна у своїх працях пише, що для юридичних норм 

характерною є їх системність. Тобто вони діють не кожна сама собою, а 

переважно в комплексах, асоціаціях, у складі цілих правових інститутів і у 

більш широких підрозділах — галузях права. Система галузі права — це 

сукупність елементів, які певним чином зв'язані між собою та утворюють 

певну цілісність. Системність — закономірна, неодмінна властивість 

об'єктивного права. Її деформація, руйнування — аномалія, «хвороба» права, 
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яка може звести нанівець його регулятивні можливості, перешкодити 

очікуваному законодавцем соціальному результату [479, c. 77]. 

На думку Л. І. Заморської, системність права є його невід’ємною 

особливістю, а також специфічною закономірною рисою не тільки самого 

права, але й правової нормативності, оскільки визначаючи право у 

нормативному змісті, необхідно упорядкувати наявні у ньому правові 

приписи, інакше це порушить існуючий у юридичній науці порядок і, як 

правило, призведе до хаосу правових норм, що унеможливить їх правильне 

застосування. У такому випадку право перестає бути для суспільства 

необхідністю, тому зникають об’єктивні потреби у його існуванні [132, c. 32-

33].  

Досить змістовну точку зору з приводу системності права пропонує 

Д. А. Керімов, який пише, що системність права — це об'єктивне об'єднання 

(з'єднання) за змістовними ознаками певних правових частин в структурно 

впорядковану цілісну єдність, що володіє відносною самостійністю, 

стійкістю і автономністю функціонування [147, c. 251].  

Далі дослідник наводить ключові, на його думку, ознаки системності 

права, а саме:  

1. Частини правового системного цілого необхідно об'єднані і тим 

самим знаходяться в з'єднаному стані. При цьому таке з'єднання має 

об'єктивний характер. Науковець підкреслює, що: по-перше, аж ніяк не будь-

яке явище або цілісність є системою; по-друге, аж ніяк не будь-який об'єкт 

може «представляти» різні системи; по-третє, система об'єктивна і зовсім не 

залежить «від цілей суб'єкта», який її пізнає; по-четверте, не можна 

змішувати систему і структуру, частину і елементи тощо.  

2. Частини системного правового цілого з'єднані між собою за певними 

змістовними підставами, які характеризують субстанціональні особливості їх 

властивостей і зв'язків. Інакше об'єднання правових частин не матиме 

системної природи.  
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3. Системне правове ціле утворює єдність в результаті структурної 

впорядкованості його частин, що визначають їх функціональні залежності та 

взаємодію [147, c. 251]. Без цього, наголошує Д. А. Керімов, не може бути дії 

системи і, отже, немає і самої системи.  

4. Об'єктивне об'єднання і з'єднання по змістовними ознаками певних 

правових частин в структурно впорядковану цілісну єдність обумовлює 

наявність у системного правового цілого властивості відносної 

самостійності, яка виражається в тому, що, по-перше, її якості не зводяться 

до якостей системоутворюючих частин; по-друге, вона має здатність істотно 

видозмінювати складові її частини і створювати нові частини в межах своєї 

єдності; по-третє, вона може виступати у вигляді частини або підсистеми 

інших, більш об'ємних систем, так само як і в межах своєї органічної єдності 

розділятися на внутрішні підсистеми (або системи іншого рівня); по-

четверте, вона необхідно пов'язана з зовнішнім середовищем, відчуваючи її 

вплив на своїх «входах» і реагуючи реакціями через свої «виходи». 

Відсутність відносної самостійності позбавляє правову цілісність системного 

характеру.  

5. Структурна упорядкованість надає системному правовому цілому 

відносну стійкість, лише в межах якої допустимі зміни властивостей її частин 

та їх зв'язків. Система руйнується, якщо ці зміни виходять за межі 

мінімальних або максимальних її «порогів».  

6. Відносна самостійність системного правового цілого обумовлює 

відносну автономність її функціонування, ступінь якої визначає рівень даної 

системи. Але відсутність взагалі будь-якої автономності функціонування 

позбавляє ціле характеру системності [147, c. 251-253]. 

Отже, враховуючи вищенаведені наукові точки зору з приводу 

системності взагалі, та у контексті правової дійсності, можемо дійти 

висновку, що системність є тією властивістю, яка у загальному вигляді 

характеризує зовнішню та внутрішню організацію, спосіб існування 
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нормативного матеріалу з якого формується трудова галузь права. Категорія 

системності має комплексний характер, його зміст, на нашу думку, 

складають такі поняття як: «елементність», «єдність», «цілісність», 

«взаємозв`язки», «взаємодія», «структура» («структурованість»), «порядок» 

(«впорядкованість»), «узгодженість», «форма». При цьому жодне із цих 

понять не є тотожнім чи синонімічним системності, і лише відображає та 

характеризує певний аспект останньої (тобто системності).  

Звідси, акцентуючи увагу на системності трудового права, ми тим 

самим маємо на увазі, 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 знаходяться системи більш низького порядку. 

Системою найнижчого порядку є норма права ; 

– по-п`яте, трудова галузь права являє собою цілісне, відносно 

завершене нормативне утворення. При цьому слід зазначити, що дана 

цілісність проявляється на зовнішньому та внутрішньому рівнях. Перша, 

тобто зовнішня цілісність системи трудового права свідчить про те, що вона 

володіє відповідною автономністю та обособленістю по відношенню до 

інших систем (зокрема систем інших галузей права та системи права в 

цілому) з якими вона взаємодіє як єдине ціле. Що ж стосується внутрішньої 

цілісності та єдності, то вона виражається у тому, що досліджувана система 
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трудового права має міцні внутрішні зв`язки, які забезпечують її стійкість та, 

відносну, непорушність. 

Цілісність, єдність та автономність, як аспекти системності трудового 

права, також виражаються у тому, воно: 

а) функціонує як єдиний правовий механізм; 

б) може самостійно змінювати свою структуру.  

в) володіє власними специфічними якостями та властивостями, 

відмінними від якостей та властивостей її складових елементів. 

Отже, системність свідчить про те, що трудове право є відносно 

самостійним та стійким юридичним механізмом, що володіє власною 

ієрархічною структурою та функціонує як єдине ціле, і, разом із тим, входить 

до систем більш високого порядку, де виконує відповідну функціональну 

роль.  

Слід зазначити, що системність трудового права, принаймні 

позитивного, обумовлюється системою діючого законодавства про працю, в 

якому воно об`єктивується. Тож для того, щоб зміцнити систему трудового 

права, забезпечити її стабільне, якісне та ефективне функціонування 

абсолютно необхідно вдосконалювати зазначене законодавство, стан якого, 

на сьогодні, далекий від ідеального. Зокрема йдеться про те, що ціла низка 

правових аспектів у сфері використання найманої праці, не мають 

системного закріплення на рівні трудового законодавства (наприклад права 

та обов`язки роботодавця). 

 

2.3. Характеристика окремих інститутів трудового права 

 

У попередніх підрозділах нашого дослідження ми неодноразово 

наголошували, що інститути трудового права займають одне із ключових 

місць в системі зазначеної правової галузі. Саме тому в даному підрозділі ми 

розглянемо окремі інститути, керуючись поділом інститутів трудового права 
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на індивідуальні та колективні. Індивідуальне трудове право включає такі 

правові інститути: трудовий договір; нормування праці; оплата праці; 

робочий час; час відпочинку; охорона праці; дисципліна праці; оцінка 

результатів праці та атестація працівників; навчання і підвищення 

кваліфікації працівників; дисциплінарна відповідальність працівників; 

матеріальна відповідальність сторін трудового договору [481]. Розглянемо 

більш детально кожен із зазначених вище інститутів. 

Трудовий договір — важливий інститут трудового права, який 

пройшов довгий шлях становлення та розвитку. У загальному спрощеному 

розумінні трудовий договір — це добровільна угода про використання праці 

між роботодавцем та найманим працівником О. В. Смирнов розглядає 

поняття трудового договору у трьох взаємозалежних аспектах: по-перше, як 

форму реалізації прав громадян на працю; по-друге, як підставу виникнення 

та існування трудового правовідношення; по-третє, як інститут трудового 

права, що об'єднує норми, які регулюють прийняття на роботу працівників, їх 

переведення та звільнення [492, c. 225].  

Відповідно до Кодексу законів про працю України, трудовий договір 

— це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації 

або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором та угодою сторін [158].  

Г. І. Чанишева відзначає, що у даному визначенні трудового договору 

не повністю відображені три основні елементи трудового договору, які 

виділені у науці трудового права: організаційний, особистісних та майновий. 

Крім того, не закріплено, що працівник зобов'язується особисто виконувати 
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роботу; визначену цією угодою, при цьому необхідно було б передбачити 

обов'язок працівника виконувати робот) за обумовленою трудовою 

функцією. Не встановлений обов'язок власника або уповноваженого ним 

органу чи фізичної особи «своєчасно і у повному обсязі» виплачувати 

працівникові заробітну плату. Зобов'язання роботодавця забезпечувати умови 

праці, необхідні дія виконання роботи, передбачаються також колективними 

угодами, локальними нормативно-правовими актами, про які у частині 

першій ст. 21 КЗпП України не йдеться [515, c. 25; 407].  

Визначаючи правову природу та сутність трудового договору, 

В. І. Щербина дає таке його визначення:  

«1) це визначений правом засіб поєднання інтересів того, хто хоче 

заробляти собі на життя в умовах колективно організованої праці 

(трудящого), та того, хто використовує здібності людини до праці 

(роботодавця);  

2) первинна юридична форма впорядкування виробничого процесу за 

допомогою якої визначається: місце, де буде працювати працівник; трудова 

функція працівника у роботодавця; час, який триватимуть ці зв'язки; 

виробничі та соціальні результати поєднання їх інтересів для працівника та 

роботодавця» [532, c. 117]. 

Інститут трудового договору є основною (базою) для виникнення 

трудових правовідносин, адже якщо немає договору, то немає і взаємних 

прав та обов’язків між працівником і роботодавцем. Трудовий договір поряд 

із централізованим законодавством визначає правовий статус осіб, як 

учасників певної кооперації праці, та, як учасників відповідного трудового 

колективу. 

Наступним інститутом галузі трудового права є нормування праці. З 

точки зору В. М. Рисса та Г. М. Шестакової, нормування — це один з 

головних засобів оцінки різноманітних варіантів організації праці та вибору з 

них найбільш раціонального, який дозволяє виконати роботу найбільш 
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ефективно [242, c. 181; 450]. В загальному розумінні, нормування праці — це 

вид діяльності з управління підприємством, спрямований на встановлення 

оптимальних співвідношень між витратами та результатами праці, а також 

між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць обладнання 

[477]. Л. І. Скібіцька зазначає, що нормування праці — це встановлення міри 

витрат праці на виконання певного обсягу робіт у певних організаційно-

технічних умовах. Завданням нормування праці є визначення трудомісткості 

робіт і необхідної для їх виконання чисельності працівників [429, c. 121]. 

Зазначений інститут трудового права виконує низку важливих функцій, серед 

яких слід окремо виділити те, що воно виступає одним із основних елементів 

організації заробітної плати, яка ґрунтується, зокрема, на необхідності 

точного визначення міри праці. Причому будучи мірою праці, норми праці 

(перш за все норми витрат робочого часу) одночасно виступають і як міра 

винагороди за працю. До речі, саме такий тісний зв'язок між нормами праці і 

заробітною платою дає змогу окремим вченим стверджувати, що норми праці 

не є самостійним інститутом від інституту заробітної плати [481]. 

Отже, головною метою існування та функціонування інституту 

нормування праці є забезпечення ефективного використання трудового 

потенціалу кожної окремо взятої особи-робітника, що в свою чергу 

відображається на якості та ефективності діяльності підприємства в цілому. 

Нормування праці дозволяє оптимізувати співвідношення витрачених 

ресурсів (фізичних, моральних, матеріальних, фінансових, виробничих і т.д.) 

з результатами праці. 

Далі, інститут оплати праці, норми якого спрямовані на урегулювання 

відносин щодо заробітної плати. Як слушно зауважують С. М. Прилипко та 

О. М. Ярошенко, «оплата праці» — це дія роботодавця по відношенню до 

виконаної працівником роботи, а «заробітна плата», у буквальному сенсі, — 

це об’єкт правовідносин [296, c. 400; 75]. Так, у ст. 1 Закону України «Про 

оплату праці» встановлено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, 
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як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, а 

її розмір залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 

діяльності підприємства [363].  

Г. І. Чанишева та Н. Б. Болотіна під заробітною платою розуміють 

грошову винагороду, що виплачується власником працівнику за працю в 

установленому сторонами трудового договору розмірі та в межах, що 

визначені законодавством, соціально-партнерськими угодами, колективними 

та трудовими договорами [485, c. 271; 75].  

Принципами оплати праці як інституту трудового права можна визнати 

такі засадничі ідеї (основи), які визначають порядок встановлення прав та 

обов’язків суб’єктів (сторін) оплати праці, гарантії захисту їх прав та 

законних інтересів.  

До основних принципів правового регулювання оплати праці за 

трудовим законодавством України належать:  

а) єдність та диференціація оплати праці;  

б) принцип рівності оплати за однакову працю;  

в) гарантованість оплати праці [507, c. 92; 76].  

Основними функціями інституту оплати праці є: стимулююча, яка 

полягає у встановлені залежності її розміру від кількості та якості праці 

кожного окремого працівника, його трудового внеску в результати роботи 

підприємства; соціальна, яка відображає міру живої праці при розподілі 

фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів 

виробництва; відтворювальна, яка полягає у забезпеченні працівників та їх 

сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили [94]. 

Значення інституту оплати праці в системі трудового права важко 

переоцінити, адже він лежить в основі юридичного механізму, який визначає 

матеріальні та процедурні аспекти отримання найманими працівниками тих 
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матеріальних благ, з метою отримання яких вони і вступають у трудові 

відносини з роботодавцями.  

Наступний — інститут робочого часу. Норми вказаного інституту 

спрямовані на врегулювання відносин, що стосуються визначення та 

встановлення тривалості робочого часу. О. І. Процевський зазначає, що 

робочий час — це норма, встановлена законом у вигляді міри праці, яка є 

засобом для забезпечення максимального задоволення безперервно 

зростаючих потреб членів суспільства і способом охорони здоров’я 

трудівників [400, c. 15; 19]. В свою чергу Д. О. Карпенко вказує, що робочий 

час — це встановлений законом або на його основі час (неповний робочий 

час), коли працівник повинен бути на робочому місці й виконувати 

обумовлену трудову функцію [292, c. 333; 89]. На думку П. Д. Пилипенка, 

робочий час — це встановлений законом колективним договором чи угодою 

сторін період, протягом якого працівники зобов’язані виконувати роботу, 

обумовлену трудовим договором [493, c. 101].  

Інститут робочого часу трудового права відображає і конкретизує 

основний принцип трудового права — забезпечення права на відпочинок і 

обмеження робочого часу. У нормах цього інституту встановлені юридичні 

гарантії зазначеного основного права працівника. Обмеження законом (або 

на його основі) тривалості робочого часу є не тільки загальної мірою праці, 

одержуваної від кожного працівника суспільством, виробництвом, а й 

загальної гарантією права на відпочинок і охорону від надмірної перевтоми в 

процесі трудової діяльності. До складу даного інституту входять норми, що 

визначають тривалість і розподіл робочого часу за календарними періодами 

(день, тиждень, місяць, рік). Норми робочого часу за своїм змістом тісно 

пов'язані з нормами про оплату, охорону, дисципліни праці [102]. Джерелами 

таких норм виступають Конституція України, КЗпП, закони та підзаконні 

нормативно-правові акти, норми колективних договорів. Правове 

регулювання робочого часу має забезпечувати виконання працівниками 
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необхідної міри праці з одного боку та охорону праці й право працівника на 

відпочинок з іншого [451, c. 192]. 

З інститутом робочого часу тісно пов’язаний інститут часу відпочинку. 

Відпочинок, поряд з працею, є основними соціальними становищами, у яких 

людина перебуває все своє життя, за винятком дитячого віку. Праця 

обов'язково повинна чергуватись з відпочинком. У той же час, щоб 

відпочивати, треба стомитися, працювати [78, c. 89]. Час відпочинку — це не 

тільки час власного відпочинку, протягом якого відновлюються фізичні і 

духовні сили, але й час, що витрачається людиною на соціально-культурний 

розвиток, громадську діяльність, навчання, наукове, технічне та художня 

творчість, заняття фізкультурою і спортом тощо. У нашій країні працівникові 

дається можливість повноцінно використовувати свій вільний час [78, c. 89]. 

Право на відпочинок — одне з головних прав людини і громадянина, що 

законодавчо закріплене в Конституції України і підтверджується 

загальновизнаними у всіх цивілізованих країнах нормами міжнародного 

права [183]. 

У Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Саме тому дуже важливе значення серед інших 

інститутів трудового права має інститут охорони праці. У юридичній 

літературі поняття охорони праці вживається у двох розуміннях — широкому 

та вузькому. В широкому значенні термін охорона праці вживається для 

визначення всієї сукупності норм трудового права, спрямованих на всебічну 

охорону трудових прав громадян, тобто права на працю та її оплату, права на 

відпочинок, соціальний захист тощо [473, c. 315]. Інститут охорони праці у 

вузькому розумінні охоплює правові норми, що регулюють: організацію 

охорони праці на підприємстві; розробку та прийняття інструкцій з охорони 

праці; здійснення заходів щодо індивідуального захисту від виробничих 

травм і професійних захворювань; охорону праці жінок, неповнолітніх та 
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інвалідів; нагляд і контроль за додержанням норм з охорони праці; 

відповідальність працівників, у тому числі роботодавців, за порушення норм 

з охорони праці [473, c. 315].  

Отже, норми зазначеного інститут, спрямовані на гарантування 

безпечних умов для здійснення особами трудової діяльності, тобто таких, які 

дають змогу найманим працівникам нормально виконувати свої трудові 

обов`язки та функції, на турбуючись про наявність загроз для свого здоров`я 

і життя, та не відволікаючись на їх усунення.  

Підписуючи трудовий договір, особа (найманий робітник), 

зобов’язується дотримуватись дисципліни, що встановлена на підприємстві 

(організації, установі), та яка визначається чинними законодавством, а також 

внутрішніми (локальними) нормативними документами організації. 

Сукупність норм трудової галузі права, предметом яких є регламентації 

відносин трудової дисципліни, становлять зміст однойменного правового 

інституту.  

Забезпечення дисципліни є необхідною умовою ефективного 

функціонування підприємства, установи, організації. А. О. Баканін розглядує 

поняття дисципліни праці у вузькому й широкому вимірі. На його думку, 

розуміння дисципліни у першому випадку «означає обов’язок кожного 

працювати, суворо дотримуючись правил трудового розпорядку, 

встановленого на підприємствах, у господарствах, установах», у широкому 

сенсі дисципліна праці — це форма суспільного зв’язку між людьми в 

процесі сумісної праці [27, c. 14; 137]. Дисципліна праці виражається у 

безпосередньому сприйнятті працівниками нормативних приписів, а також у 

фактичній їх поведінці під час виконання своїх трудових повноважень. 

Дисципліна праці у суб’єктивному сенсі полягає у відповідності чи 

невідповідності поведінки окремо взятого працівника встановленим 

нормативним вимогам, тобто в дотриманні чи недотриманні дисципліни [213, 

c. 123].  
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Як інститут трудового права, зазначає В. В. Жернаков, дисципліна 

праці є сукупністю правових норм, що регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок та визначають трудові обов'язки сторін трудового договору, а 

також методи забезпечення виконання цих обов'язків [473]. Вона являє 

собою сукупність норм права, які мають наступний предмет правового 

регулювання:  

1) регулюють внутрішній трудовий розпорядок організації;  

2) встановлюють взаємні права та обов’язки працівників і 

роботодавців;  

3) визначають заходи заохочення за успіхи в праці;  

4) визначають заходи дисциплінарної відповідальності працівників за 

неправомірну поведінку в процесі трудової діяльності [98].  

Отже, головною метою інституту дисципліни праці є визначення 

режиму поведінки особи під час здійснення нею своїх трудових обов’язків. 

Окрім цього вказаний інститут спрямований на налагодження ефективної 

діяльності підприємства (установи, організації), а також забезпечення 

ефективної реалізації трудових та виробничих ресурсів. 

Важливим інститутом трудового права є інститут оцінки результатів 

праці та атестації працівників. Норми даного інституту спрямовані на 

врегулювання матеріальних та процедурних аспектів перевірки показників 

якості та ефективності виконання найманим працівником своїх трудових 

обов`язків та функцій, що є важливою умовою забезпечення високого рівня 

ефективності використання трудового потенціалу підприємство (установи, 

організації). 

Особливим видом оцінки є атестація. Ф. П. Негру зазначає, що 

атестація — це порядок проведення перевірки кваліфікації працівника 

шляхом періодичної оцінки його знань, досвіду, навичок, здібностей, тобто 

його відповідності займаній посаді, виконуваній роботі [243]. Функціями 

атестації є: контроль, стимулювання, поліпшення підбору і розміщення 
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кадрів. Суть контрольної функції складається з періодичної перевірки 

ділових і особистих якостей працівників щодо їх відповідності посаді, яку він 

займає. Функція стимулювання націлена на підвищення зацікавленості 

працівника в постійному розвитку своїх ділових і особистих якостей, 

поліпшення результатів праці як умови успішного проходження атестації. 

Головним завданням зазначеного інституту трудового права є оцінити 

відносно стійкі ознаки особистості, так би мовити його потенціал. При цьому 

важливо не тільки оцінити сучасний стан цього потенціалу, а й закладені у 

ньому перспективні можливості. Наприклад, як буде поводити себе 

працівник, коли йому буде надана більша свобода, більша влада або як він 

буде поводись у ситуації, коли йому буде надана більша свобода, більша 

влада, або йому прийдеться підкорятись жорстким наказам. Як буде поводись 

працівник у кризовій ситуації, при постійних невдачах, або, навпаки, в 

умовах успіху завдяки збігу зовнішніх обставин [62]. 

З інститутом оцінки результатів праці та атестації працівників тісно 

пов’язаний інститут навчання і підвищення кваліфікації працівників. 

Підвищення кваліфікації — це навчання, направлене на підтримку і 

удосконалення професійного рівня, знань і умінь персоналу. Для цього 

організовуються виробничі курси, курси цільового характеру, школи 

передового досвіду і методів праці. Конкретними завданнями підвищення 

кваліфікації є: забезпечення ефективного виконання нових завдань; 

підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій; просування по 

посаді або в горизонтальному переміщенні; освоєння нових професій; 

підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки та технології 

[264]. Отже, навчання і підвищення кваліфікації, як інститут трудового права, 

покликане забезпечити постійне професійне зростання працівника, 

покращення його практичних навичок та вмінь.  

Важливою гарантією належного виконання сторонами своїх трудових 

ос обов’язків є інститут юридичної відповідальності у трудовому праві. 
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Дисциплінарна відповідальність, стверджує Р. Угрюмова, — це один з видів 

праце-правової відповідальності й одна з правових форм впливу, що 

виражаються в застосуванні роботодавцем, який наділений дисциплінарною 

владою, дисциплінарних санкцій до працівника, який вчинив дисциплінарний 

проступок [498, c. 79; 188]. Дисциплінарна відповідальність за трудовим 

правом полягає у обов'язку працівника відповісти за вчинене ним порушення 

трудової дисципліни перед роботодавцем і понести дисциплінарні стягнення, 

передбачені нормами трудового права. Трудове правопорушення як підстава 

дисциплінарної відповідальності (в галузевій літературі його традиційно 

називають дисциплінарним проступком) — це винне, протиправне 

невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов'язків, 

передбачених законодавством про працю, колективним та трудовим 

договорами, що призводить до порушення внутрішнього трудового 

розпорядку на підприємстві [263].  

Слушною є думка О. М. Перунової, яка зазначає, що дисциплінарна 

відповідальність полягає в обов’язку працівника відповідати перед 

власником або уповноваженим ним органом за скоєний ним дисциплінарний 

проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами 

трудового права. Тобто у трудових правовідносинах працівник несе 

дисциплінарну відповідальність тільки перед власником, а не перед 

державою, як це має місце при адміністративній та кримінальній 

відповідальності, а власник має дисциплінарну відповідальність щодо 

працівника [270]. Дисциплінарне стягнення може бути застосоване на 

підставі трудового дисциплінарного правопорушення і без завдання 

роботодавцю прямої дійсної майнової шкоди належному йому майну. Його 

призначення — подіяти на порушника дисципліни праці шляхом покладення 

на нього обов'язку нести невигідні правові наслідки особистого, 

матеріального, організаційного характеру за порушення своїх трудових 

обов'язків з метою впливу на його свідомість і волю та змінити останні в 
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напрямку, передбаченому трудовим договором, а також має на меті 

виховання у працівника почуття відповідальності за належне виконання 

прийнятих на себе трудових обов'язків і попередження нових порушень — 

відшкодувати завдану майнову шкоду [473].  

Щодо матеріальної відповідальності, то на відміну від дисциплінарної, 

яка має перш за все каральне спрямовування, вона є правовідновлюваною. 

Матеріальна відповідальність як важливий інститут трудового права 

покликана забезпечити відповідність поведінки людей нормам, прийнятим 

державою. Ця відповідальність, на відміну від дисциплінарної, є 

двосторонньою, оскільки відповідальність несе не тільки працівник перед 

власником або уповноваженим ним органом, а й власник перед працівником 

за заподіяння шкоди його майну або здоров'ю. Тому матеріальною 

відповідальністю за трудовим правом є встановлений законом обов'язок 

сторони трудового договору відшкодовувати збитки, заподіяні іншій стороні 

протиправними і винними діями [395]. У разі відсутності такої шкоди 

матеріальна відповідальність настати не може. Таким чином, підставою 

матеріальної відповідальності є трудове майнове правопорушення.  

С. М. Прилипко зазначає, що матеріальна відповідальність працівника 

за трудовим правом має три мети: захист майна роботодавця від його 

пошкодження, втрати, розкрадань і забезпечення відшкодування завданої 

шкоди працівником. Притягнення працівника до матеріальної 

відповідальності не виключає застосування до винного дисциплінарного 

стягнення, через те що винний працівник одночасно з завданням майнової 

шкоди (майнове трудове правопорушення) вчиняє трудове дисциплінарне 

правопорушення (дисциплінарний проступок); забезпечення гарантії 

працівнику при покладенні на нього матеріальної відповідальності, охорона 

його заробітної плати від надмірних, незаконних і безпідставних стягнень. Ця 

мета інституту матеріальної відповідальності є гарантійною; виховання у 

працівника уважного, бережливого, старанного, дбайливого ставлення до 
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майна роботодавця, яке передається йому для виконання його трудової 

функції, для попередження завдання нової шкоди майну роботодавця [473].  

Слід погодитись із точкою зору О. М. Короткої, яка виділяє наступні 

ознаки матеріальної відповідальності, як інституту трудового права.  

По-перше, матеріальна відповідальність — це самостійний різновид 

юридичної відповідальності і може застосовуватись поряд з іншими видами 

юридичної відповідальності такими, як дисциплінарна, адміністративна та 

кримінальна.  

По-друге, це двосторонній взаємний обов’язок відшкодувати шкоду, 

заподіяну своїми протиправними, винними діями іншій стороні трудового 

правовідношення.  

По-третє, вона виникає лише за фактом скоєння майнового 

правопорушення, внаслідок якого була причинена пряма майнова шкода 

іншій стороні трудового правовідношення.  

По-четверте, матеріальна відповідальність сторін трудового договору 

виникає лише за заподіяну шкоду у зв’язку з виконанням трудових чи 

службово-трудових обов’язків.  

По-п’яте, метою встановлення матеріальної відповідальності сторін 

трудових правовідносин є відвернення виникнення шкоди і одночасно захист 

заробітку працівника від необґрунтованих утримань.  

По-шосте, за своєю юридичною природою матеріальна 

відповідальність являє собою санкцію за трудове майнове правопорушення, 

скоєне працівником або власником чи уповноваженим ним органом, 

внаслідок невиконання своїх трудових обов’язків [187, c. 22-23]. 

Інститут відповідальності регламентує підстави виникнення та порядок 

реалізації стороною трудових правовідносин додаткових обтяжливих 

обов`язків (вид і міра яких визначаються законодавством), що покладаються 

на неї у зв`язку із вчиненням трудового правопорушення. Відповідальність, 

окрім карального та правовідновлювального, також носить і виховний та 
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стимулюючий характер. Тобто її дія спрямовується на підвищення рівня 

правової свідомості та правової культури сторін правовідносин. Виховання їх 

у дусі необхідності свідомої правомірної поведінки, як найбільш доцільної та 

корисної для цих осіб та суспільства в цілому.  

Наступною групою інститутів — є інститути, що входять до 

Колективного трудового права. Воно включає такі правові інститути: 

соціальне партнерство; колективний договір; правовий статус трудових 

колективів; правовий статус профспілок; правовий статус об'єднань 

роботодавців; вирішення трудових спорів [481]. Соціальне партнерство як 

інститут трудового права слід розглядати як сукупність правових норм, що 

регулюють колективно-правові відносини, направлені на забезпечення 

узгодження інтересів працівників та роботодавців у сфері використання 

найманої праці. Як відомо, соціальне партнерство може будуватися на 

підставі принципу біпатризму — зв’язків традиційних соціальних партнерів 

(профспілок, трудових колективів, з одного боку, та роботодавців — з 

іншого) та трипатризму, де до названих суб’єктів приєднуються держава чи 

органи місцевого самоврядування. Відповідно дослідниками виділяється два 

види партнерства: двостороннє та трьохстороннє [524, c. 65; 545].  

В. А. Міхєєв характеризує соціальне партнерство як цивілізовану 

форму суспільних відносин у соціально-трудовій сфері, що забезпечує 

узгодження й захист інтересів працівників, роботодавців (підприємців), 

органів державної влади, місцевого самоврядування шляхом укладення 

договорів, угод й досягненням консенсусу, компромісу в найважливіших 

напрямках соціально-економічного й політичного розвитку [228, c. 234; 280].  

Ю. П. Дмитренко характеризує соціальне партнерство як добровільну, 

засновану на незалежності та рівноправності сторін, тісну взаємодію (діалог, 

переговори) об'єднань працівників, роботодавців, а в окремих випадках і 

держави, у ході розробки, прийняття, зміни та застосування соціально-

трудових норм [113, c. 146].  
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Заслуговує на увагу позиція М. О. Міщука, який досліджуючи ознаки 

соціального партнерства в трудового права, зазначає, що воно:  

по-перше, ціллю соціального партнерства є досягнення консенсусу між 

сторонами, що покликано нівелювати будь-які розбіжності, що існували до 

цього;  

по-друге, іншою метою соціального партнерства є покращення умов та 

усунення порушень особистих чи колективних прав, свобод та інтересів 

сторін, тобто насамперед у цій взаємодії мають бути зацікавлені самі 

сторони, держава ж виконує регуляторну функцію та всіляко сприяє такому 

процесу;  

по-третє, керівні ідеї соціального партнерства поширюються на всі 

рівні соціального партнерства взаємодії, незалежно від сторін та мети такої 

взаємодії;  

по-четверте, соціальне партнерство не зможе бути ефективним без 

створення відповідної нормативної та допоміжної бази [231]. 

Отже, усі громадяни, що працюють на підприємстві, в установі чи 

організації створюють її трудовий колектив, який повинен взаємодіяти з 

керівництвом цього підприємства (установи, організації). У цьому контексті 

особливого значення набуває інститут соціального партнерства, норми якого 

спрямовані на регулювання відносини між трудовими колективами та 

власниками (керівниками) підприємств (організацій), щодо врегулювання 

принципових умов застосування найманої праці. 

З інститутом соціального партнерства тісно пов’язаний інститут 

колективного договору. П. Д. Пилипенко зазначає, що у трудовому праві 

колективний договір традиційно вважається одним із основних інститутів 

галузі права, що охоплює досить значну кількість правових норм різного 

рівня — як централізованого, так і локального, з допомогою яких 

забезпечується регулювання відносно самостійної групи трудових відносин. 

Далі вчений вказує, що правнича наука розглядає колективний договір, якщо 
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він прийнятий на конкретному підприємстві, в установі, організації, як 

нормативно-правовий договір. Він є угодою найнижчого рівня колективно-

договірного регулювання і повинен враховувати та відповідати змісту 

генеральної, галузевих та регіональних угод [280; 478, c. 132].  

Норми, що утворюють інститут колективного договору спрямовані на 

комплексне регулювання соціально-трудових і організаційно-управлінських 

відносин, а не якихось їх окремих елементів. В. В. Жернаков пише, 

колективний договір — це угода, укладена для узгодження інтересів на 

підприємствах, в установах, організаціях, заснованих на будь-яких формах 

власності, які є юридичними особами та використовують найману працю, 

між власником, з одного боку, і трудовим колективом в обличчі 

профспілкового або іншого органу, уповноваженого на представництво, з 

іншого боку, яка містить зобов’язання сторін по врегулюванню трудових, 

виробничих та інших соціально-економічних інтересів й нормативні 

положення, що встановлюють умови праці, оплати праці, режим робочого 

часу і часу відпочинку тощо, а також додаткові, порівняно з діючим 

законодавством, пільги та переваги для працівників [486, c. 23; 406].  

Б. О. Архіпова відзначала, що колективний договір — це угода, яка 

встановлює локальні підзаконні норми, які регулюють трудові відносини 

робітників і службовців з підприємством щодо умов і в порядку 

конкретизації чинного законодавства про працю, а також відносини між 

адміністрацією та профспілковою організацією підприємства (її органами) з 

питань праці, побуту, культури й участі в управлінні підприємством. Крім 

того, колективний договір передбачає юридичні зобов’язання адміністрації 

[21, c. 8,9].  

З. Н. Мнушко та Н. В. Чмихало стверджують, що колективний договір 

— це локальний нормативно-правовий акт, регламентуючий виробничо-

трудові й соціально-економічні відносини між власником або 

уповноваженим ним органом і працівниками на підприємствах, в установах, 
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організаціях незалежно від форми власності та господарювання, які 

використовують найману працю і володіють правами юридичної особи. На їх 

думку в колективний договір включаються основні положення з питань праці 

і заробітної плати, встановлені для даного підприємства, установи, 

організації, положення в сфері робочого часу, часу відпочинку, оплати праці 

та матеріального стимулювання, охорони праці. Ці положення не можуть 

суперечити діючому законодавству у тому плані, що закріплені ними 

соціальні гарантії і компенсації не можуть бути нижчими від передбаченого 

законодавством рівня [98, c. 70; 531].  

Важливість трудового договору, зазначає В. В. Молодован, полягає у 

тому, що він:  

1) конкретизує правові норми, встановлені державою. Наприклад, в 

ньому може конкретизуватися тривалість щорічної додаткової відпустки за 

роботу зі шкідливими і важкими умовами праці;  

2) встановлює умови праці, якщо згідно із законодавством це віднесено 

до компетенції суб'єктів договірного регулювання. Сторони встановлюють 

особливості оплати праці працівників конкретного підприємства;  

3) в ньому може йтися про підвищення рівня пільг і гарантій, 

встановлених законодавством. Так, за кошти роботодавця для працівників 

можуть додатково встановлюватися пільги і компенсації;  

4) заповнює прогалини у трудовому праві [234, c. 184]. 

Таким чином, існування інституту колективного договору має важливе 

значення як для працівників, так і для роботодавця. Для працівника значення 

колективного договору полягає перш за все у тому, що у ньому 

встановлюються додаткові гарантії їх трудових прав і законних інтересів, які 

доповнюють та розвивають ті гарантії, що встановлені державою у 

централізованому порядку. Щодо роботодавця, то колективний трудовий 

договір для нього має, на нашу думку ще більше значення, зокрема: він 

дозволяє оптимізувати документообіг на підприємстві; сприяє налагодженню 
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конструктивних трудових відносин роботодавця з колективом; за його 

допомогою можливо оптимізувати виробничий процес, та вирішувати 

питання підвищення продуктивності праці; трудовий договір має посилання 

на загальні правила, що поширюються на всіх співробітників (що є важливим 

для великих організацій, де керівник не має можливості контактувати з 

кожним окремо взятим працівником). 

Наступним є інститут правового статусу трудових колективів. Як 

стверджує О. М. Музичук, встановлення місця та особливостей діяльності 

будь-якого із суб’єктів правовідносин можливе за умови визначення їх 

правового статусу. Загалом, категорія правового статусу є однією із 

центральних в теорії держави і права та усіх без винятку галузевих 

юридичних науках, що обумовлюється складністю та багатозначністю цього 

юридичного явища [239, c. 316]. Правовий статус — це сукупність прав і 

обов’язків, що визначають юридичний стан особи, державного органу чи 

міжнародної організації, комплексний показник становища певного 

прошарку, групи чи індивідів в соціальній системі, один з найважливіших 

параметрів соціальної стратифікації [281, c. 400]. Отже, норми зазначеного 

інституту покликані визначити правове становище (положення), тобто права, 

обов`язки та інші юридично значущі властивості, трудового колективу, як 

ключової ланки будь-якого підприємства установи, організації.  

В процесі здійснення своєї діяльності, працівники мають право 

об’єднуватись у професійні спілки (профспілки), які є добровільними 

неприбутковими громадськими організаціями, що об'єднують громадян, 

пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) 

діяльності (навчання)[377]. На думку О. І. Процевського, профспілки — це 

насамперед об’єднання, як правило, працюючих людей на підставі 

професійних інтересів, суть яких обумовлює виробництво і які виникають під 

час дії трудових  правовідносин [401, c. 13]. Правовий статус профспілок 

визначається Конституцією України, Законом України «Про професійні 
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спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. та іншими 

нормативно-правовими актами. Держава визнає профспілкові організації 

повноважними представниками колективних інтересів найманих працівників, 

захисниками їх трудових і соціально-економічних прав у відносинах з 

роботодавцями [159]. Отже, існування інституту професійних спілок має 

дуже важливе значення, і в першу чергу для робітників, адже він є важливою 

ланкою організаційно-правового механізму захисту найманими працівниками 

своїх трудових прав і законних інтересів.  

Інститут правового статусу об'єднань роботодавців. Як і наймані 

працівники, роботодавці мають право на об’єднання. Об'єднання організацій 

роботодавців — неприбуткова громадська організація, яка об'єднує 

організації роботодавців, їх об'єднання [365]. Відповідно до Закону України 

«Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» 

Роботодавці мають право об'єднуватися в організації роботодавців, вільно 

вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності 

на умовах та в порядку, визначених їх статутами [365].  

Заслуговує на увагу позиція О. А. Грішнової, відповідно до якої 

основними завданнями організацій роботодавців є: ідентифікація, 

формулювання, представництво та захист спільних інтересів і прав 

роботодавців у відносинах з органами державної влади та об'єднаннями 

найманих працівників; участь у проведенні переговорів і укладанні дво- і 

тристоронніх угод на всіх рівнях; координація дій у виконанні зобов'язань 

згідно з укладеними угодами; сприяння вирішенню колективних трудових 

спорів і запобіганню страйків;  координація діяльності щодо виконання 

науково-технічних і соціально-економічних програм різних рівнів; 

поширення управлінських знань та досвіду, надання роботодавцям 

різноманітних послуг — інформаційних, консультаційних, навчальних, 

юридичних, посередницьких у справі врегулювання трудових конфліктів та 

ін.; розвиток співробітництва на засадах соціального партнерства з 
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об'єднаннями найманих працівників; налагодження постійних контактів із 

засобами масової інформації й громадськістю, формування позитивного 

іміджу роботодавця в Україні [95, c. 174].  

Правовий статус об'єднань роботодавців у всьому світі базується на 

положеннях Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації і захисту прав на 

організацію» (1948). Конвенція передбачає право працівників і роботодавців 

створювати організації і вступати до них. Вільна реалізація цього права 

залежить від трьох аспектів: відсутність будь-якої відмінності у 

законодавстві та практиці стосовно тих, хто має право на об'єднання; 

відсутність необхідності у попередньому дозволі на створення організації; 

свобода вибору організацій для вступу до них [420, c. 96].  

І останній інститут трудового права, на який ми хотіли б звернути 

увагу у даному підрозділі, є інститут трудових спорів. Його зміст складає 

сукупність норм права, що визначають юридичний порядок розв`язання 

конфліктних ситуацій, неврегульованих розбіжностей, які можуть виникати з 

приводу умов та порядку використання найманої праці, як між окремим 

працівником та роботодавцем, так і останнім та трудовим колективом в 

цілому.  

О. О. Кондратьев вказує, що трудовий спір — це такі, що поступили на 

розгляд відповідних компетентних органів, неврегульовані розбіжності між 

суб’єктами трудових та інших тісно пов’язаних з ними правовідносин з 

приводу застосування умов праці, встановлених законом, або іншими 

нормативними актами, чи з приводу встановлення нових (зміні існуючих) 

умов праці працівників і службовців, не закріплених в нормативних актах і 

вирішуваних у встановленому законом порядку [178, c. 15; 251]. В свою 

чергу, на думку М. П. Стадника, колективний трудовий спір — це 

неврегульовані розбіжності, які виникають між трудовим колективом 

найманих працівників підприємств, установ, організацій, їх структурних 

підрозділів і роботодавцем з питань встановлення нових або зміни існуючих 



136 

соціально-економічних умов праці й виробничого побуту, укладання, зміни, 

виконання колективного договору, різного тлумачення законодавства й 

інших нормативних актів [440, c. 3].  

Таким чином, підсумовуючи вище проведене дослідження, можемо з 

упевненістю стверджувати, що існування в системі трудового права окремих 

інститути має дуже важливе, як теоретичне, так і практичне значення. 

Об’єднання спорідненого нормативного матеріальну трудового права в 

окремі інститути по-перше, полегшує вивчення сутнісного змісту, 

регулятивних властивостей та характеру зв`язків цілих груп норм права, а по-

друге, забезпечує більш ефективну реалізацію нормами права своїх 

регулятивних та охоронних функцій.  

Аналіз системи трудового права, свідчить про те, що більшість 

інститутів трудового права хоча й орієнтовано на забезпечення трудових 

прав і законних інтересів слабшої сторони трудових правовідносин — 

найманих працівників, втім в цілому мають на меті підтримку балансу 

взаємних прав та обов`язків працівників і роботодавців.  

 

 

2.4. Поняття та особливості норм трудового права 

 

Будь-яка система в основі своєї організації, структури має такі 

елементи, які виконують роль первинних ланок, цеглинок, з яких будується 

(формується) дана система. При цьому вони необов`язково є неподільними, 

їм також може бути властива внутрішня структура, однак у разі подальшого 

поділу таких елементів, вони втрачатимуть зв`язок із тією системою, яку 

утворюють. Для права, як в цілому, так і для окремих його галузей 

первинною, вихідною структурною одиницею є норми права. Як слушно 

відмічає В. М. Сирих — право являє собою складну систему, сукупність 

конкретних норм права [448, c. 13]. Також доречною з цього приводу 
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видається теза, висловлена М. І. Байтіним, що правова норма — це первинна 

клітинка права, частинка змісту, вихідний структурний елемент його 

системи. Саме тому нормі права властиві усі основні риси права як 

соціального явища [453, c. 313]. Однак із цього, наголошує правник, аж ніяк 

не слідує, що поняття «норма права» співпадає із поняттям «право». Вони 

співвідносяться як одиничне та ціле і разом із спільними рисами мають свої 

особливості [453, c. 313].  

М. І. Байтін абсолютно справедливо зауважує на тому, що норма узята 

норма права чи група норм ще не є правом в цілому. Норма права — 

відносно самостійне явище, що володіє власними специфічними 

особливостями, які поглиблюють і конкретизують наші уявлення про право, 

його поняття, сутність і зміст, про механізм регулятивного впливу на 

суспільні відносини [453, c. 313].  

За висловом О. Ф. Черданцева норми права — ті тими «цеглинки», з 

яких складається вся будівля права [519, c. 208]. Норма права, пишуть В. В. 

Молдован та Л. І Чулінда — це правило поведінки, що є первинною 

клітиною права [234]. М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко та інші характеризують 

норму як первинний, окремо взятий найменший структурний елемент права, 

правило поведінки, що визнане і охороняється державою [127, c. 258]. 

Правники наголошують на тому, дана норма нерозривно пов'язана з сутністю 

права, оскільки є первинним елементом його структури, безпосереднім 

втіленням такої його ознаки, як нормативність [127, c. 258]. Юридична норма 

— первинна клітинка права, вихідний елемент його системи, пишуть  

М. І. Матузов та О. В. Малько [221, c. 268]. Г. А. Борисов у своїх працях 

зазначає, що норма права — початкова «клітинка» системи права, є тому 

носієм всіх ознак і властивостей, притаманних і властивих праву в цілому 

[47, c. 174]. На думку Д. А. Керімова, норма права — найпростіший прояв 

сутності права, його «клітинка» [147, c. 150]. З точки зору А. С. Піголкіна, 
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норма права виступає первинною вихідною «клітинкою» сформованого 

юридичного права [255, c. 87].  

Отже, норма права — це найпростіше, односистемне правове 

утворення у складі системи права. Попри те, що норма права являє собою 

досить просту систему, на відміну від інституту чи права в цілому, вона, втім, 

має логічно завершений та цілісний характер, в якому проявляються усі 

основні властивості права як такого. 

На сторінках правової літератури можна знайти багато визначень 

поняття «правова норма», однак перед тим як їх розглянути слід зауважити 

на тому, що правові норми є різновидом соціальних норм, які, пише О. Ф. 

Скакун, являють собою систему правил поведінки загального характеру, що 

складаються у відносинах між людьми в певному суспільстві у зв’язку з 

виявом їх волі (інтересу) і забезпечуються різними засобами соціального 

впливу [428, c. 268]. Дослідниця відмічає, що дані норми — це не просто 

правила, оскільки правила існують і в несоціальних утвореннях, таких, 

наприклад, як математика, граматика, техніка й інші (технічні норми), а 

правила чітко вираженого соціального характеру. Це не стихійний 

(природний) регулятор,а свідомий, вольовий, нормативний [428, c. 268]. 

Серед основних ознак соціальних норм О. Ф. Скакун виокремлює наступні:  

1) правила (масштаби, зразки, моделі) поведінки вольового характеру, 

що історично склалися або цілеспрямовано встановлені;  

2) правила поведінки загального характеру, тобто такі, що не мають 

конкретного адресата;  

3) загальнообов’язкові правила поведінки — мають наказовий 

характер;  

4) забезпечуються певними засобами впливу на поведінку людей 

(звичкою, внутрішнім переконанням, суспільним впливом, державним 

примусом) [428, c. 268]. 
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В. В. Молдован та Л. І Чулінда зазначають, що для регулювання 

поведінки людей та їх об'єднань у суспільстві формуються певні правила 

поведінки, які орієнтують на досягнення певної мети, — соціальні норми. 

Соціальні норми — це правила поведінки людей та їх об'єднань, що 

покликані врегульовувати життя суспільства з метою забезпечення в ньому 

порядку і стабільності [234]. Правники справедливо підкреслюють, що 

система соціальних норм відображає досягнутий рівень економічного, 

соціально-політичного і духовного розвитку суспільства, а також історичні та 

національні особливості життя країни, характер державної влади, якість 

життя людей. Норми, які регулюють суспільні відносини, відображають і 

конкретизують дії об'єктивних законів, тенденції розвитку суспільства, тобто 

такі закономірності, які діють з історичною необхідністю. Об'єктивний 

характер цих законів, тенденцій пов'язаний з їх науковим пізнанням людьми і 

використанням їх у цілеспрямованій соціальній діяльності. Соціальні норми 

також пов'язані із розвитком природничих і технічних наук, з науково-

технічним прогресом суспільства, усієї людської цивілізації [234]. 

Задовольняючи свої життєві потреби та інтереси, людина, пишуть В. 

М. Кириченко та О. М. Куракін, вступає у зв'язки та відносини з іншими 

людьми, без яких вона не може існувати. Відтворення цих відносин згодом 

стають особливою потребою людей і перетворюється на відносно самостійну 

сферу їх життєдіяльності. Цей процес має безперервний характер і тому 

кожне суспільство має регулювати відносини між людьми. Таке регулювання 

та охорона суспільних відносин здійснюється за допомогою соціальних норм 

[147, c. 122]. Правники справедливо відмічають, що система соціальних норм 

відображає досягнутий ступінь економічного, соціально-політичного і 

духовного розвитку суспільства, якість життя людей, історичні і національні 

особливості країни, характер державної влади.  

Безпосередньо поняття соціальних норм В. М. Кириченко та  

О. М. Куракін визначили наступним чином — це історично зумовлені 
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загальні правила поведінки людей у суспільстві, вони є проявом їх свідомої 

вольової діяльності та забезпечуються різними засобами соціального та 

державного впливу [147, c. 122].  

Головними рисами соціальних норм дослідники вважають такі: 

1) регулюють відносини, які існують між людьми в суспільстві та між 

суспільством і державою;  

2) мають загальний характер, діють як типові регулятори поведінки, 

тобто поширюються на невизначене коло осіб та розраховані на багаторазове 

застосування;  

3) виникають у процесі історичного розвитку і функціонування 

суспільства, внаслідок свідомої вольової діяльності людей;  

4) гарантуються та забезпечуються певними засобами суспільного або 

державного впливу [147, c. 122]. 

З позиції М. І. Матузова та В. О. Малька соціальні норми — 

загальновизнані або достатньо поширені еталони, зразки, правила поведінки 

людей, засоби регуляції їх взаємодії. Вони «страхують», оберігають 

суспільне життя від хаосу і самопливу, направляють його протікання в 

потрібне русло. Соціальні норми — це об'єктивно необхідні правила 

спільного людського буття, покажчики кордонів належного і можливого[221, 

c. 207]. Як і попередні дослідники, М. І. Матузов та О. В. Малько акцентують 

увагу на тому, що соціальні норми в різній мірі відображають закономірності 

суспільного розвитку, але самі такими не є. Соціальна норма — не просто 

абстрактне правило бажаної поведінки. Вона означає також і саму реальну 

дію, яке фактично утвердилася в житті, на практиці. У цьому випадку дійсні 

вчинки і стають правилом. Іншими словами, соціальна норма виражає не 

тільки «належне», але і «суще» [221, c. 208]. Звідси юристи роблять 

висновок, що норма — це міра позитивної, суспільно корисної поведінки, 

спрямованої на досягнення певного результату, інтересу. Соціальні норми 

регулюють не всякі, а найбільш типові, масові відносини. Випадкові зв'язку, 
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вчинки, дії не можуть відбитися в нормі. Норма — це завжди стереотип, 

заснований як на внутрішніх спонукань, так і зовнішніх детермінант [38, c. 

110].  

З позиції Ж. Д. Доржиєва, кожна соціальна норма — це правило 

поведінки людей, яке, по-перше, має загальний характер, адресовано певному 

колу осіб або всім; по-друге, має цільовий характер, тобто спрямоване на 

регулювання відносин між людьми; по-третє, це продукт свідомо-вольової 

діяльності людей (на відміну від об'єктивно складаються норм першого роду) 

[116, c. 149]. 

З позиції деяких дослідників норма — зразок, правило поведінки — у 

контексті суспільних відносин стають зразками, правилами поведінки, які 

упорядковують відносини між людьми, громадськими об'єднаннями та 

іншими організаціями в суспільстві. Соціальні норми, пише С. В. Клименко, 

мають характерні ознаки, а саме:  

1. Соціальні норми — правила поведінки. Вони встановлюють зразки, 

відповідно до яких люди взаємодіють один з одним. Суспільні норми 

вказують, якими мають або можуть бути людські вчинки.  

2. Соціальні норми є правилами поведінки загального характеру.  

3. Соціальні норми являють собою обов'язкові правила поведінки. 

Таким чином, підсумовує правник, соціальні норми — це загальні правила 

поведінки, безперервно діючі в часі у відношенні невизначеного кола осіб і 

безмежної кількості випадків [155, c. 45].  

З точки зору В. К. Бабаєва необхідним елементом нормативного 

(соціального) регулювання є соціальна норма. Соціальна норма — це 

правило співіснування людей, правило соціально значимого поводження. 

Соціальна норма — це правило загального характеру, що відбиває потреби, 

інтереси людей і регулює їх поведінку в суспільстві [455, c. 282-283].  

Соціальним нормам притаманні такі загальні ознаки, до яких юрист 

включив такі:  
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1. Вони відображають досягнутий ступінь економічного, соціально-

політичного і духовного розвитку суспільства.  

2. У них «відбиваються» історичні та національні особливості життя 

країни, регіонів.  

3. Вони відрізняються загальним характером, абстрактністю адресата 

(«відносяться до тих, кого це стосується»), тобто не містять вказівки на 

конкретного суб'єкта, а регулюють найбільш типові відносини (трудові, 

сімейні та ін.).  

4. Соціальні норми характеризуються багаторазовістю дії, здатні 

направляти поведінку людей в багатьох, заздалегідь нефіксованим випадках.  

5. Ці правила поведінки характеризуються обов'язковістю виконання, 

можливістю реалізації санкції відносно порушника правила. Соціальним 

нормам в силу їх природи властиві регулятивна, оцінна і трансляційна 

функції [455, c. 282-283]. 

Соціальні норми — є об`єктивно необхідною умовою нормального 

існування і розвитку суспільства. Вони виступають тим засобом, фактором, 

що протистоїть соціальному хаосу і безладу у найбільш важливих сферах 

суспільного життя, шляхом впорядкування і спрямування суспільно значущої 

поведінки осіб, їх взаємовідносин. Характер соціальних норм обумовлюється 

наявним рівнем соціально-економічного та культурного розвитку 

суспільства, досягнення й проблеми якого вони, власне кажучи, і 

відображають. Разом із тим слід відмітити, що потреба у запровадження, 

зміні чи скасуванні тих чи інших соціальних норм, а також їх характер, хоча 

й обумовлюються особливостями та закономірностями суспільного розвиток, 

втім їх конкретний зміст, а також безпосереднє впровадження у життя, 

залежать від людської волі.  

З цього приводу слушно пишуть М. І. Матузов та О. В. Малько, що 

об'єктивні закони, за якими розвивається історія, не є нормами. Останні 

привносяться в життя суспільства людьми, соціальною практикою. Одні з 
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них з часом відпадають; інші — виникають, видозмінюються; треті — 

нав'язуються певними класами, групами або владою. Інакше кажучи, процес 

становлення, формування соціальних норм — фактор суб'єктивний. 

Виробляються вони людьми. Інша справа, що потреба в них диктується 

об'єктивною необхідністю [221, c. 207]. 

Суспільство являє собою складний, багатоаспектний організм, 

підтримка цілісності та стабільності якого вимагає постійного врегулювання 

цілої низки соціальних зв`язків і відносин, що супроводжують його 

функціонування. Розвиток цих відносин, поява їх нових, зміна та 

ускладнення вже існуючих форм і видів, змушували людство до пошуку 

найбільш універсальних та ефективних засобів регулювання суспільних 

відносин, якими, з появою держави, стали норми права.  

Норми права, пише М. В. Цвік, — це соціально обумовлене, 

спрямоване на регулювання суспільних відносин обов'язкове для виконання 

правило поведінки, яке схвалюється або встановлюється державою і у своїй 

реалізації забезпечується рівнем свідомості виконавців, організаційною та 

виховною роботою і можливістю застосування державного примусу в разі 

порушення його вимог [127, c. 279].  

В. Н. Хропанюк характеризує норму права як взірець (модель) 

типового суспільного відношення, що встановлюється державою. Вона 

визначає межі можливої або необхідної поведінки людей, міру їх 

внутрішньої і зовнішньої свободи в конкретних взаємовідносинах. Норма 

права передбачає свободу учасників регульованих суспільних відносин в 

двоякому смислі: по-перше, як здатність волі суб‘єкта свідомо обирати той 

або інший варіант поведінки (внутрішня свобода); по-друге, як можливість 

діяти, переслідувати й здійснювати певні цілі (зовнішня свобода) [511, c. 

227].  

З точки зору В. О. Котюка норма права являє собою офіційне, 

формально визначене, загальнообов'язкове правило поведінки, яке 
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встановлюється або санкціонується державою, охороняється нею від 

порушень, направлене на регулювання найбільш важливих суспільних 

відносин і охорону соціальних цінностей шляхом встановлення юридичних 

прав і обов'язків суб'єктів права [189, c. 45].  

Деякі дослідники  вважають, що норма права виражає волю соціальних 

сил, що стоять при владі, затверджується або санкціонується державою, 

формується в нормативних актах чи інших джерелах права, обов’язкова для 

виконання, охороняється від порушень примусовою силою державного 

примусу. У той же час їй правова норма — це загальнообов‘язкове правило 

соціальної поведінки, встановлене  або санкціоноване державою, виражене 

публічно у формально-визначених приписах, як правило у письмовій формі, 

та охоронюване органами держави шляхом контролю за його дотриманням 

або застосування передбачених законом заходів примусу за правопорушення 

[393]. З позиції, яку висловлює К. Г. Волинка, норма права являє собою міру 

позитивної, суспільно корисної поведінки, спрямована на досягнення мети 

соціального регулювання [38, c. 110]. 

М. І. Матузов та О. В. Малько у свої працях зазначають, що норма 

права (юридична норма) виступає одним з найбільш важливих різновидів 

діючих в суспільстві соціальних норм. Тому правовій нормі притаманні риси, 

характерні для будь-якої соціальної норми як регулятора суспільних 

відносин. Однак правова норма має і відмінні риси. Зокрема, вона є 

критерієм правомірності поведінки суб'єктів, який вельми чітко позначений і 

конкретний [221, c. 267]. Правники вважають, що норма права є моделлю 

поведінки і як така визначає межі можливих і належних вчинків в тих чи 

інших відносинах і тим самим забезпечує міру свободи індивіда. Норми 

покликані закріплювати і стимулювати необхідні і бажані для суспільства і 

держави відносини, охороняти від порушень і впливати на соціально 

небажані зв'язки в цілях обмеження, витіснення, усунення цих порушень 

[221, c. 267]. Автори роблять висновок, що норма права — це 
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загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, встановлене 

чи санкціоноване державою і спрямоване на врегулювання суспільних 

відносин [221, c. 267]. 

О. В. Мелехін, досліджуючи норми права, зазначає, що вони — 

результат відображення соціальної діяльності. Правові норми виникають як 

продукт усвідомлення потреби її правового опосередкування, необхідності 

регулювання правом суспільних відносин. Соціальне значення правових 

норм, а отже, і їх цінність визначаються їх регулюючою роллю. Вони повинні 

закріплювати необхідні і бажані для суспільства і держави відносини. 

Надають стабільності цим відносинам і сприяють їх розвитку. Охороняють 

від порушень і впливають на небажані для суспільства і влади відносини з 

метою їх обмеження, витіснення і ліквідації. Правова норма — це 

загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене або санкціоноване та 

охороняється державою. Дослідник підкреслює, що саме така редакція 

правової норми, на його думку, найбільш повно відображає її сутність [224, 

c. 256].  

З точки зору О. Ф. Скакун, норма права — це загальнообов’язкове 

правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в ньому 

справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене 

чи санкціоноване) і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та 

захисту суспільних відносин [428, c. 278].  

За Ж. Д. Доржиєвим, норма права — це вольове, загальнообов'язкове, 

формально визначене правило поведінки, що регулює суспільні відносини 

шляхом надання прав і покладання обов'язків, дотримання якого забезпечено 

можливістю державного примусу [116, c. 149].  

Варто відмітити й точку зору, яку з приводу даного питання 

висловлюють В. М. Кириченко та О. М. Куракін. Правники відмічають, що 

норма права є первинним структурним елементом системи права, за 

допомогою якої відображається і закріплюється найпростіше правило 
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юридично значущої поведінки. Норма права — це загальнообов'язкове, 

формально визначене правило поведінки, яке встановлене або санкціоноване 

державою і спрямоване на врегулювання суспільних відносин шляхом 

надання їх учасникам юридичних прав і покладення на них юридичних 

обов'язків [148, c. 126]. 

С. С. Алексєєв розуміє норми права як загальнообов’язкові формально-

визначені правила поведінки, встановлені і забезпечені суспільством і 

державою, закріплені й опубліковані в офіційних актах, спрямовані на 

регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав і обов’язків їх 

учасників [457, c. 280]. Є. O. Гіда, Є. В. Білозьоров, A. M. Завальний 

характеризують норму права як первинний елемент і нормативну основу 

механізму правового регулювання. Норма права являє собою загальне 

обов'язкове правило (модель) поведінки, яке встановлює для суб'єкта як 

можливий варіант поведінки — суб'єктивні юридичні права, так і необхідний 

варіант поведінки — суб'єктивні юридичні обов'язки або заборони. 

Специфічна функція норм права, відмічають правники, полягає в 

нормативній регламентації суспільних відносин. Це означає, що за 

допомогою норм права програмуються певні відносини і вся сукупність 

юридичних засобів, що використовуються для здійснення державної волі 

[464]. 

В. К. Бабаєв, ведучи мову про юридичні норми, визначив їх як 

загальнообов'язкове веління, виражене у вигляді державного владного 

розпорядження і яке регулює суспільні відносини [455, c. 369]. Правник 

наголошує на тому, що юридична (або правова) норма — вихідний, головний 

елемент права, основне поняття всієї правової системи. Процес формування і 

реалізації права, законодавства, всі юридичні поняття і конструкції і навіть 

теорії у своїй основі прямо або побічно мають юридичну норму. Право 

складається з нормативних установок як згустків людських знань. Юридична 
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норма — це теж нормативна установка, але певним чином оформлена, тобто 

виражена в законодавстві [455, c. 369].  

А. А. Іванов, В. П. Іванов пропонують розуміти норму права як такий, 

що міститься в нормативно-правовому акті загальнообов'язковий, формально 

визначений, структурно органічний припис державою мір належного, 

можливого, заохочуваного, рекомендованого або забороненого варіантів 

діяльності суб'єктів соціальної дійсності шляхом встановлення суб'єктивних 

прав і юридичних обов'язків [459, c. 132]. М. І. Байтін пише, що правова 

норма — це припис, який виходить від держави і нею охороняється, має 

загальнообов'язковий, формально-визначений характер, виражений 

(змодельований) у вигляді правила поведінки або відправного встановлення і 

є державним регулятором суспільних відносин [452, c. 316]. 

Отже, норми права (правові норми, юридичні норма) являють собою 

різновид соціальних норм, у зв`язку із чим вони володіють усіма основними 

властивостями останніх, як то: 

– обумовленість рівнем соціально-економічного та культурного 

розвитку. Хоча тут слід відмітити, що між ними, тобто нормами права та 

економічною, соціальною, культурною ін. сферами суспільного життя, існує 

зворотній зв`язок. З одного боку, дійсно, характер та зміст правових норм у 

значній мірі визначаються тими суспільно-економічними, культурними та ін. 

умовами, в яких вони приймаються, з іншого — перші (норми права) 

надають останнім (соціальнім, економічним, культурним, політичним та 

іншим важливим сторонам суспільного життя) юридичної форми, 

забезпечуючи таким чином їх нормальне функціонування та розвиток, 

шляхом охорони та захисту основних соціальних цінностей і суспільних 

відносин, спрямування останніх у найбільш доцільне і корисне, з точки зору 

загального та індивідуального блага, русло; 

– мають свідомо-вольовий характер, тобто вони розробляються та 

впроваджуються у життя людьми для досягнення певної мети; 
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– їх головне призначення регулювання суспільних відносин; 

– розраховані на багаторазове використання по відношенню до 

широкого, чітко невизначеного, кола осіб, тобто норми права є 

неперсоніфікованими (не мають конкретного адресата) і діють постійно, доки 

їх не буде відповідним чином скасовано, замінено іншими нормами.  

– є типовими правилами поведінки (зразком), згідно з якими повинні 

діяти суб`єкти у відповідних життєвих ситуаціях; 

– їх виконання забезпечується певними засобами впливу. 

Нормам права притаманна ціла низка особливих рис, які суттєво 

відрізняють їх від інших видів соціальних норм. До таких, зокрема, належать: 

– мають офіційний характер, тобто вони, норми права, приймаються та 

вводяться у дію компетентним органом влади або народом країни в цілому у 

чітко встановленому порядку; 

– мають державно-владну природу та відображають волю більшості;  

– нормальна реалізація учасниками суспільних відносин норм права 

забезпечується державою, в тому числі, в разі необхідності, із використанням 

засобів впливу аж до прямого примусу; 

– відрізняються високим ступенем формалізації — виражаються у 

об`єктивній дійсності (об`єктивуються, позитивуються) у вигляді конкретних 

приписів певних нормативно-правових актів, що й визначає юридичну силу 

тих чи інших правових норм. Формальна визначеність норм права сприяє 

визначеності, ясності правового становища суб`єктів права, визначеності, 

стійкості їх відносин, у кінцевому рахунку чіткої урегульованості всієї 

системи відносин, що складаються в суспільстві [519, c. 209]. Г. Г. Волинка з 

цього приводу відмічає, що норма права відрізняється від інших соціальних 

норм тільки їй притаманною формальною визначеністю. Внутрішня 

визначеність норми виявляється в змісті, обсязі прав і обов'язків, чітких 

вказівках на наслідки її порушення. Зовнішня визначеність полягає в тому, 

що будь-яка норма закріплена у статті, главі, розділі офіційного документа — 
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у нормативно-правовому акті. Формальна визначеність потребує письмової, 

документальної форми. Норми права є чинними, коли вони доведені до 

відома через офіційні письмові джерела [69, c. 114]; 

– є загальнообов’язковими правилами поведінки, тобто всі, хто 

опиняється у сфері дії норм права, зобов`язаний виконувати закріплені у них 

вказівки, окрім випадків, коли інше прямо передбачено у самих х же нормах. 

У даному контексті слушним буде привести твердження О. Ф. Скакун про те, 

що загальнообов`язковий характер норм права проявляється у тому, що її 

зміст слугує керівництвом до дії і не підлягає обговоренню з огляду на 

доцільність [428, c. 278]; 

– зміст правових норм становлять права та обов`язки (в тому числі 

юридична відповідальність), тобто дані норми мають представницько-

зобов`язуючий характер — вони не лише надають особам суб`єктивні 

можливості, але й покладають на них відповідні обов`язки, визначаючи 

таким чином міру свободи їх поведінки; 

– характеризуються наявністю чіткої внутрішньої структури (будови). 

За своєю сутністю норма права — це мікросистема, яку формують конкретні 

структурні елементи, а саме: гіпотеза, диспозиція, санкція. У той же час не 

можна не відзначити точку зору, що її висловлює В. М. Горшеньов. Правник 

справедливо відмічає що, у деяких випадках існуючі у державі нормативні не 

мають класичної структури норми права. Це нетипові приписи, що, хоча і 

виступають в якості нормативних державно-владних настанов, втім мають 

вигляд незавершеної моделі норми права. Нормативними приписами такого 

роду є: дефініції, фікції, презумпції, преюдиції [91]. 

Норми трудового права є окремим різновидом правових норм, а отже 

їм притаманні усі вище перелічені властивості останніх. Тобто норми 

трудового права (або трудо-правові норми), також являють собою загальні та 

загальнообов`язкові, встановлені чи санкціоновані державою в особі її 

компетентних органів влади, або безпосередньо народом країни, формально 
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визначені правила поведінки суб`єктів права, виконання яких забезпечується 

силою державного впливу (аж до прямого примусу). Саме у такому розумінні 

про норми трудового права веде мову ряд дослідників із галузі трудового 

права. Так, скажімо, С. В. Вишновецька пише, що норму трудового права 

можна визначити як загальнообов’язкове, формально-визначене, встановлене 

чи санкціоноване державою і забезпечене заходами державного примусу 

правило поведінки, яке закріплює юридичні права і обов’язки учасників 

трудових відносин, що виникають з приводу застосування найманої праці 

[63, c. 65]. Ю. Ю. Івчук у своїх дослідженнях веде мову про норму трудового 

права як соціально обумовлене, спрямоване на регулювання трудових та 

тісно пов‘язаних з ними відносин обов‘язкове для виконання суб‘єктами 

трудового права правило поведінки, яке схвалюється або встановлюється 

державою і у своїй реалізації забезпечується рівнем свідомості виконавців, 

організаційною та виховною роботою і можливістю застосування державного 

примусу в разі порушення його вимог [136, c. 85]. Н. М. Степакова вважає, 

що під нормами трудового права слід розуміти встановлені та (або) 

ратифіковані державою формально визначені правила поведінки 

загальнообов'язкового характеру, які регулюють трудові та тісно пов'язані із 

ними відносини через наданнях їх суб'єктам відповідних прав та покладання 

на них обов'язків, виконання яких забезпечується силою державного впливу 

аж до примусу [443]. 

Однак такі підходи, відображаючи загально-правовий зміст норм 

трудової галузі права, втім не дозволяють скласти чіткого уявлення про їх 

особливості. Тому, на нашу думку, більш доречними є точки зору тих 

дослідників, які формулюючи визначення норм трудового права акцентують 

увагу на такій, притаманній їм особливості, як можливість їх встановлення не 

лише у централізованому порядку, але й на локальному рівні.  

Так з позиції, яку займає Н. Гетьманцева, норма трудового права — це 

встановлена на державному та (або) договірному рівні міра (масштаб) 
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поведінки, як правило, загального характеру, регулююча трудові відносини 

шляхом надання їх суб'єктам суб'єктивних прав і покладання на них 

відповідних юридичних обов'язків [86, c. 6]. Схожу із попередньою точку 

зору висловлює В. Томко, яка вважає, що під нормою трудового права 

потрібно розуміти встановлене на державному та (або) локальному рівні 

правило поведінки загального характеру, яке регулює трудові відносини, які 

виникають з приводу застосування найманої праці, а також відносини, тісно 

пов'язані з трудовими, шляхом надання їх суб'єктам суб'єктивних прав і 

покладання на них юридичних обов'язків [471, c. 119].  

В цілому, для того, щоб окреслити основні особливості норм трудового 

права, необхідно звернути увагу на їх: 

– предмет; 

– метод; 

– рівень запровадження та сферу дії; 

– структуру.  

Що стосується перших двох аспектів, тобто предмету та методу 

регулювання норм трудового права, то ми не будемо вдаватися у його 

детальний аналіз, оскільки у попередніх підрозділах вже розглядали і 

предмет і метод трудового. Втім вважаємо за потрібне зауважити зауважимо 

на тому, що предметом досліджуваних норм є не будь-які відносини з 

використання праці, а лише ті, що складаються та реалізуються на підставі 

трудового договору. Відповідно й супутні суспільні відносини, які не є 

безпосередньо трудовими, однак супроводжують останні та виконують по 

відношенню до них допоміжну роль, також можуть бути віднесені до 

предмету регулювання норм трудового права тільки у тому випадку, якщо 

вони прямим чином пов`язані із зазначеними трудовими відносинами, і у 

випадку їх розмежування з останніми втрачають сенс. Суспільні відносини, 

що виникають в ході реалізації інших форм і способів використання праці, 
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тобто такі, що не передбачають укладання трудового договору, не є 

предметом регулювання з боку норм трудового права.  

У даному контексті варто відмітити точку зору Л. І. Заморської, яка у 

своїх роздумах з приводу норм трудового права, зазначає, що трудове 

законодавство серед множинності різноманітних життєвих фактів і обставин, 

що сприяють залученню до трудової діяльності, помітило і виділило 

найбільш поширений, простий і доступний для більшості громадян основний 

правотворчий юридичний факт — трудовий договір. Такий юридичний факт 

є характерним лише для норм трудового права [131, c. 71].  

Якщо говорити про особливості норм права з позиції їх методу, то 

найбільш важливою їх рисою, з нашої точки зору, є те, що вони поєднують у 

собі імперативні, диспозитивні та договірні прийоми і способи регламентації 

трудових і тісно пов`язаних із ними відносин. Одразу ж слід відмітити, що на 

практиці диспозитивний метод регулювання досить часто ототожнюється із 

договірним, тобто про них говорять як про синоніми, що є не зовсім вірним. 

Такий підхід може бути справедливим для цивільної, однак не для трудової 

галузі права. З цього приводу слушною є думка Н. Гетьманцевої, яка пише, 

що специфікою трудового права як галузі права є те, що воно в своєму 

арсеналі зосереджує норми, які, як правило, мають договірний характер, на 

відміну, наприклад, від цивільного права, якому за природою цієї галузі 

притаманна диспозитивність», тобто наявність диспозитивних норм. Надання 

сторонам права самим визначати свої взаємовідносини і їх зміст 

забезпечується тим, що в цивільному праві переважають диспозитивні 

приписи, що забезпечують можливість інваріантності їх поведінки. 

Дослідниця зауважує, що коло диспозитивних норм у порівнянні з 

договірними нормами в трудовому праві порівняно вузьке, а в цивільному 

праві, навпаки, широке. Але ця обставина не перешкоджає ототожненню 

деякими вченими диспозитивних норм з договірними. Хоча за своєю 

природою вони є різними. Тому необхідно розрізняти, перш за все, договірні 
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норми трудового права і диспозитивні норми, які проявляють широку сферу 

дії в цивільному праві, на відміну від трудового права [86, c. 4]. 

Специфіка диспозитивних норм полягає у тому, що вони, надаючи 

сторонам свободу щодо визначення характеру та змісту своїх 

взаємовідносин, разом із тим встановлюють можливі варіанти поведінки цих 

сторін, згідно з якими останні діють у випадку, якщо інше вони не 

передбачили у договірному порядку. Тобто за відсутності у договорі чіткої 

позиції сторін з приводу тих чи інших аспектів їх взаємин, виконання одного 

із варіантів поведінки, передбачених у диспозитивній нормі, є для них 

обов`язковим. У той час як договірні норми трудового права, наділяючи 

сторони можливістю самостійно визначити порядок та зміст своїх 

взаємовідносин щодо використання найманої праці, як правило, не 

передбачають альтернативних варіантів поведінки суб`єктів, якщо вони з тих 

чи інших причин її не обговорили у договірному порядку. Натомість 

нормами трудового права встановлюються певні конкретні вимоги, що 

пред`являються до сторін в ході укладання трудових договорів і є 

обов`язковими для виконання ними. Тобто, не пропонуючи альтернативних 

варіантів поведінки, норми трудового права разом із тим визначають її чіткі 

межі, що, звісно ж, суттєво зменшує варіативність дій сторін трудових 

відносин. 

Наприклад, у ст. 13 КЗпП України та ст. 7 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII закріплено, що 

зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо 

регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 

зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної 

зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів 

заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій 

та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового 
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колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, 

установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення 

житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації 

оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи 

інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів 

оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків [158]. При цьому у зазначених нормативно-правових актах 

встановлено, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно 

з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги. 

Наступна особливість норм трудового права полягає у тому, 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. 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. Слід погодитися із 

твердженням про те, що у централізованому порядку фіксується тільки 

мінімальний рівень гарантій трудових прав, який не може знижуватися ні за 

яких обставин в локальних актах, але може конкретизуватися і збільшуватися 

[471, c. 119]. 

Локальний характер цілої низки норм трудового права не позбавляє їх 

тих властивостей, що притаманні правовим нормам, прийнятим у 
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централізованому порядку, тобто вони також є загальними і 

загальнообов’язковими для тих осіб, що перебувають у сфері їх дії, вони так 

само формалізуються у відповідних правових документах (джерелах) і їх 

належне виконання гарантується державою. 

В якості однієї з основних властивостей норм права ми вказували, що 

вона запроваджується компетентним органом державної влади або 

безпосередньо народом країни. Суб`єктами ж локальної нормотворчості 

виступають роботодавці або уповноважені ним органи, трудові колективи, 

профспілкові комітети. Тобто має місце так звана делегована нормотворчість, 

коли держава санкціонує, погоджує право недержавних суб`єктів розробляти 

та встановлювати юридичні правила поведінки. 

І остання особливість норм трудового права, на яку ми вважаємо за 

потрібне звернути увагу у межах даного підрозділу обумовлена специфікою 

її структурних елементів.  

Структура, або внутрішня форма, норми права — це внутрішня будова 

норми права, що виражається в її поділі на складові елементи, нерозривно 

пов’язані між собою [428, c. 288]. Як і будь-яка інша юридична норма, норма 

трудової галуззі права має у своєму складі три елементи. 

Гіпотеза (припущення) — частина норми, що вказує, за яких умов, 

обставин суб’єкти права мають здійснювати свої права та обов’язки, 

визначені в диспозиції цієї норми. Гіпотеза забезпечує дію норми, надає їй 

руху [428, c. 288]. 

Диспозиція (розпорядження) — це така частина норми права, в якій 

викладений зміст правила поведінки. В ній сформульовані права й обов'язки, 

яких суб'єкти суспільних відносин набувають при наявності умов, 

передбачених гіпотезою норми. Вона є центральною частиною норми права в 

тому розумінні, що інші дві частини є похідними від неї, логічно 

обумовленими диспозицією. Разом з тим це не означає можливості існування 



156 

диспозиції норми права без санкції та гіпотези, оскільки без них вона втрачає 

свої регулятивні властивості [127, c. 282]. 

Санкція (стягнення) — це її третій, заключний елемент, у якому 

передбачені певні небажані наслідки, які настають для особи, що порушила 

диспозицію цієї норми. Санкція забезпечує здійснення диспозиції норми 

права [38, c. 116; 428]. 

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.  

З цього приводу буде доречним навести точку зору Л. І. Заморської, яка 

пише, що відносно визначених гіпотез у трудовому праві порівняно небагато, 

натомість такого роду диспозиції у даній галузі права домінують [131, c. 73-

74]. Відносно визначена диспозиція норми трудового права, пише 

дослідниця, — це її структурний елемент, що встановлює права та обов’язки 

учасників трудових правовідносин, надаючи їм можливість при цьому 

уточнювати їх у кожному конкретному випадку залежно від обставин [131, c. 

73-74]. Також дослідниця відмічає, що у трудовому праві дуже багато 

відносно визначених санкцій, які встановлюють верхню і нижню межі 

засобів впливу на правопорушника [131, c. 73-74]. 

Враховуючи усе викладене вище, можемо дійти висновку про те, що 

під нормою трудового права слід розуміти загальнообов’язкове, 

формалізоване, прийняте у централізованому чи локальному порядку, 

правило поведінки у сфері трудових і тісно пов`язаних із ними відносин, що 

наділяє їх учасників відповідними суб`єктивними правами (юридичними 



157 

можливостями) та обов`язками, належне виконання яких гарантується силою 

державного впливу аж до прямого примусу.  

Норми трудового права мають доволі цікавий та неоднозначний 

характер, який з одного боку наближує їх до норм цивільного права, а з 

іншого свідчить про наявність у них власної специфічної правової природи, в 

межах якої чіткі імперативні вказівки поєднуються із відносно визначними 

положеннями. Такий підхід гарантує учасникам трудових і тісно пов`язаних 

із ними відносин необхідну свободу дій в процесі врегулювання ними своїх 

взаємин, і, разом із тим, забезпечує необхідний мінімум державних гарантій 

їх трудових прав та законних інтересів. Варто погодитися із В. Томко, яка 

справедливо наголошує на двозначності юридичної природи норм трудового 

права. З одного боку, пише дослідниця, вони приймаються не тільки на 

державному рівні і є категоричними імперативами, адресованими суб'єктам 

трудових правовідносин, а й на локальному рівні, який дає можливість цим 

же суб'єктам деталізувати або поліпшити своє правове становище у трудових 

правовідносинах. З іншого боку, така самостійність учасників трудових 

правовідносин дає можливість їм визначати свої права і обов'язки в 

договірному порядку, а не шляхом вибору варіанту поведінки, наданого 

нормою [471, c. 119]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Під структурою системи запропоновано розуміти її стійку внутрішню 

впорядкованість, обумовлену послідовністю розміщення її складових 

елементів (ланок) та характером зв`язків між ними.  

В юридичній літературі, традиційно зазначають, що система трудового 

права України складається з наступних елементів: підгалузей, інститутів, 

підінститутів, норм права. 
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Інститути — це основні структурні ланки системи трудового права, це 

обумовлено тим, що вони по-перше, більш чіткі, конкретизовані та однорідні 

в частині свого предмету регулювання, а по-друге, вони є логічно 

завершеними і відносно самостійними підсистемами системи трудового 

права, що дозволяє вносити у них певні структурні та змістовні зміни, не 

зачіпаючи при цьому інших складових ланок системи досліджуваної правової 

галузі.  

Важливе значення поділу на інститути полягає у тому, що:  

а) згруповуються однорідні за предметною спрямованістю та методами 

регулювання норми права, що сприяє більш чіткому визначенню основних 

напрямків реалізації регулятивного впливу трудового права;  

б) забезпечується більш змістовне та оперативне регулюванню 

трудових відносин;  

в)  забезпечується внутрішня цілісність та автономність системи 

трудового права; 

Підінститути трудового права являють собою єдність та спільність 

певної кількості однорідних правових норм у межах того чи іншого 

інституту. Підінститути на відміну від інститутів, не володіють цільною 

предметною відособленістю, і не мають специфічних прийомів і принципів 

регулювання.  

Структуру системи трудового права охарактеризовано як внутрішню 

будову даної системи, що визначається порядком розміщення та характером 

зв’язків між її структурними елементами, ланками. Система трудового права 

складається з великої кількості елементів, які є як специфічними (властивими 

лише для галузі трудового права), так і загальними (характерні майже для 

всіх галузей системи національного права України). Головною метою 

структури системи трудового права є забезпечення ефективного та дієвого 

функціонування регулятивно-виховного та охоронного механізмів даної 

правової галузі. 
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Поняття системності розкрито в двох площинах. З одного боку, як 

спосіб або форму існування матерії, що виникає в наслідок появи певних 

зв`язків між елементами об`єктивної дійсності. Саме ці зв`язки і 

обумовлюють порядок розташування, розміщення зазначених елементів. 

Тобто системність — це перш за все порядок, впорядкованість, що 

протистоїть хаосу і безладу. Відповідно системне існування певного 

матеріального змісту — це таке існування, що має у своїй основі певний, 

заснований на відповідних зв`язках, порядок. З іншого боку, системність 

охарактеризована як спосіб наукового пізнання та (або) соціальної практики. 

Головною тезою даного підходу є те, що об`єкт, який пізнається чи перебуває 

у центрі соціальної практичної діяльності, представляється як система з 

притаманними їй зв`язками і закономірностями, що забезпечують цілісність, 

єдність та функціональність даної системи. Відповідно й основна увага в ході 

пізнавальної та (або) практичної діяльності приділяється вивченню та (або) 

впливу на ці зв`язки і закономірності. 

Категорія системності має комплексний характер, його зміст, 

складають такі поняття як: «елементність», «єдність», «цілісність», 

«взаємозв`язки», «взаємодія», «структура» («структурованість»), «порядок» 

(«впорядкованість»), «узгодженість», «форма». При цьому жодне із цих 

понять не є тотожнім чи синонімічним системності, і лише відображає та 

характеризує певний аспект останньої (тобто системності).  

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 
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складі знаходяться системи більш низького порядку. Системою найнижчого 

порядку є норма права ; по-п`яте, трудова галузь права являє собою цілісне, 

відносно завершене нормативне утворення. При цьому зазначено, що дана 

цілісність проявляється на зовнішньому та внутрішньому рівнях. Перша, 

тобто зовнішня цілісність системи трудового права свідчить про те, що вона 

володіє відповідною автономністю та обособленістю по відношенню до 

інших систем (зокрема систем інших галузей права та системи права в 

цілому) з якими вона взаємодіє як єдине ціле. Що ж стосується внутрішньої 

цілісності та єдності, то вона виражається у тому, що досліджувана система 

трудового права має міцні внутрішні зв`язки, які забезпечують її стійкість та, 

відносну, непорушність. 

Цілісність, єдність та автономність, як аспекти системності трудового 

права, виражаються у тому, що воно:  

а) функціонує як єдиний правовий механізм;  

б) може самостійно змінювати свою структуру;  

в) володіє власними специфічними якостями та властивостями, 

відмінними від якостей та властивостей її складових елементів.  

Системність свідчить про те, що трудове право є відносно самостійним 

та стійким юридичним механізмом, що володіє власною ієрархічною 

структурою та функціонує як єдине ціле, і, разом із тим, входить до систем 

більш високого порядку, де виконує відповідну функціональну роль. 

Системність трудового права, принаймні позитивного, значним чином 

обумовлюється системою діючого законодавства про працю, в якому воно 

об`єктивується. Тож для того, щоб зміцнити систему трудового права, 

забезпечити її стабільне, якісне та ефективне функціонування абсолютно 

необхідно вдосконалювати зазначене законодавство, стан якого, на сьогодні, 

далекий від ідеального. Зокрема йдеться про те, що ціла низка правових 

аспектів у сфері використання найманої праці, не мають системного 
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закріплення на рівні трудового законодавства (наприклад права та обов`язки 

роботодавця). 

Існування в системі трудового права окремих інститути має дуже 

важливе, як теоретичне, так і практичне значення. Об’єднання спорідненого 

нормативного матеріальну трудового права в окремі інститути по-перше, 

полегшує вивчення сутнісного змісту, регулятивних властивостей та 

характеру зв`язків цілих груп норм права, а по-друге, забезпечує більш 

ефективну реалізацію нормами права своїх регулятивних та охоронних 

функцій. Аналіз системи трудового права, свідчить про те, що більшість 

інститутів трудового права хоча й орієнтовано на забезпечення трудових 

прав і законних інтересів слабшої сторони трудових правовідносин — 

найманих працівників, втім в цілому мають на меті підтримку балансу 

взаємних прав та обов`язків працівників і роботодавців. 

Інститут трудового договору є основною (базою) для виникнення 

трудових правовідносин, адже якщо немає договору, то немає і взаємних 

прав та обов’язків між працівником і роботодавцем. Трудовий договір поряд 

із централізованим законодавством визначає правовий статус осіб, як 

учасників певної кооперації праці, та, як учасників відповідного трудового 

колективу. Головною метою існування та функціонування інституту 

нормування праці є забезпечення ефективного використання трудового 

потенціалу кожної окремо взятої особи-робітника, що в свою чергу 

відображається на якості та ефективності діяльності підприємства в цілому. 

Нормування праці дозволяє оптимізувати співвідношення витрачених 

ресурсів (фізичних, моральних, матеріальних, фінансових, виробничих тощо) 

з результатами праці. 

Значення інституту оплати праці в системі трудового права важко 

переоцінити, адже він лежить в основі юридичного механізму, який визначає 

матеріальні та процедурні аспекти отримання найманими працівниками тих 
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матеріальних благ, з метою отримання яких вони і вступають у трудові 

відносини з роботодавцями. 

Норми інституту охорони праці, спрямовані на гарантування безпечних 

умов для здійснення особами трудової діяльності, тобто таких, які дають 

змогу найманим працівникам нормально виконувати свої трудові обов`язки 

та функції, на турбуючись про наявність загроз для свого здоров`я і життя, та 

не відволікаючись на їх усунення. 

Головною метою інституту дисципліни праці є визначення режиму 

поведінки особи під час здійснення нею своїх трудових обов’язків. Окрім 

цього вказаний інститут спрямований на налагодження ефективної діяльності 

підприємства (установи, організації), а також забезпечення ефективної 

реалізації трудових та виробничих ресурсів. 

Інститут відповідальності регламентує підстави виникнення та порядок 

реалізації стороною трудових правовідносин додаткових обтяжливих 

обов`язків (вид і міра яких визначаються законодавством), що покладаються 

на неї у зв`язку із вчиненням трудового правопорушення. Відповідальність, 

окрім карального та правовідновлювального, також носить і виховний та 

стимулюючий характер. Тобто її дія спрямовується на підвищення рівня 

правової свідомості та правової культури сторін правовідносин. Виховання їх 

у дусі необхідності свідомої правомірної поведінки, як найбільш доцільної та 

корисної для цих осіб та суспільства в цілому. 

Існування інституту колективного договору має важливе значення як 

для працівників, так і для роботодавця. Для працівника значення 

колективного договору полягає перш за все у тому, що у ньому 

встановлюються додаткові гарантії їх трудових прав і законних інтересів, які 

доповнюють та розвивають ті гарантії, що встановлені державою у 

централізованому порядку. Щодо роботодавця, то колективний трудовий 

договір для нього має, на нашу думку ще більше значення, зокрема: він 

дозволяє оптимізувати документообіг на підприємстві; сприяє налагодженню 
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конструктивних трудових відносин роботодавця з колективом; за його 

допомогою можливо оптимізувати виробничий процес, та вирішувати 

питання підвищення продуктивності праці; трудовий договір має посилання 

на загальні правила, що поширюються на всіх співробітників (що є важливим 

для великих організацій, де керівник не має можливості контактувати з 

кожним окремо взятим працівником). 

Норма права — це найпростіше, односистемне правове утворення у 

складі системи права. Попри те, що норма права являє собою досить просту 

систему, на відміну від інституту чи права в цілому, вона, втім, має логічно 

завершений та цілісний характер, в якому проявляються усі основні 

властивості права як такого. 

Соціальні норми — є об`єктивно необхідною умовою нормального 

існування і розвитку суспільства. Вони виступають тим засобом, фактором, 

що протистоїть соціальному хаосу і безладу у найбільш важливих сферах 

суспільного життя, шляхом впорядкування і спрямування суспільно значущої 

поведінки осіб, їх взаємовідносин. Характер соціальних норм обумовлюється 

наявним рівнем соціально-економічного та культурного розвитку 

суспільства, досягнення й проблеми якого вони, власне кажучи, і 

відображають. Разом із тим відмічено, що потреба у запровадження, зміні чи 

скасуванні тих чи інших соціальних норм, а також їх характер, хоча й 

обумовлюються особливостями та закономірностями суспільного розвиток, 

втім їх конкретний зміст, а також безпосереднє впровадження у життя, 

залежать від людської волі. 

Норми трудового права (правові норми, юридичні норми) являють 

собою різновид соціальних норм, у зв`язку із чим вони володіють усіма 

основними властивостями останніх, як то:  

а) обумовленість рівнем соціально-економічного та культурного 

розвитку;  
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б) мають свідомо-вольовий характер, тобто вони розробляються та 

впроваджуються у життя людьми для досягнення певної мети;  

в) їх головне призначення регулювання суспільних відносин;  

г) розраховані на багаторазове використання по відношенню до 

широкого, чітко невизначеного, кола осіб, тобто норми права є 

неперсоніфікованими (не мають конкретного адресата) і діють постійно, доки 

їх не буде відповідним чином скасовано, замінено іншими нормами;  

ґ) є типовими правилами поведінки (зразком), згідно з якими повинні 

діяти суб`єкти у відповідних життєвих ситуаціях;  

д) їх виконання забезпечується певними засобами впливу. 

До особливих рис, які суттєво відрізняють норми трудового права від 

інших видів соціальних норм, належать такі:  

а) вони мають офіційний характер, тобто вони, норми права, 

приймаються та вводяться у дію компетентним органом влади або народом 

країни в цілому у чітко встановленому порядку;  

б)  мають державно-владну природу та відображають волю більшості;  

в) нормальна реалізація учасниками суспільних відносин норм права 

забезпечується державою, в тому числі, в разі необхідності, із використанням 

засобів впливу аж до прямого примусу;  

в)  відрізняються високим ступенем формалізації — виражаються у 

об`єктивній дійсності (об`єктивуються, позитивуються) у вигляді конкретних 

приписів певних нормативно-правових актів, що й визначає юридичну силу 

тих чи інших правових норм;  

г) є загальнообов’язковими правилами поведінки, тобто всі, хто 

опиняється у сфері дії норм права, зобов`язаний виконувати закріплені у них 

вказівки, окрім випадків, коли інше прямо передбачено у самих х же нормах;  

ґ) зміст правових норм становлять права та обов`язки (в тому числі 

юридична відповідальність), тобто дані норми мають представницько-

зобов`язуючий характер — вони не лише надають особам суб`єктивні 
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можливості, але й покладають на них відповідні обов`язки, визначаючи 

таким чином міру свободи їх поведінки;  

д) характеризуються наявністю чіткої внутрішньої структури (будови). 

За своєю сутністю норма права — це мікросистема, яку формують конкретні 

структурні елементи, а саме: гіпотеза, диспозиція, санкція. 

Норми трудового права (або трудо-правові норми), являють собою 

загальні та загальнообов`язкові, встановлені чи санкціоновані державою в 

особі її компетентних органів влади, або безпосередньо народом країни, 

формально визначені правила поведінки суб`єктів права, виконання яких 

забезпечується силою державного впливу (аж до прямого примусу). 

Предметом норм трудового права є не будь-які відносини з 

використання праці, а лише ті, що складаються та реалізуються на підставі 

трудового договору. Відповідно й супутні суспільні відносини, які не є 

безпосередньо трудовими, однак супроводжують останні та виконують по 

відношенню до них допоміжну роль, також можуть бути віднесені до 

предмету регулювання норм трудового права тільки у тому випадку, якщо 

вони прямим чином пов`язані із зазначеними трудовими відносинами, і у 

випадку їх розмежування з останніми втрачають сенс. Суспільні відносини, 

що виникають в ході реалізації інших форм і способів використання праці, 

тобто такі, що не передбачають укладання трудового договору, не є 

предметом регулювання з боку норм трудового права. 

Специфіка диспозитивних норм полягає у тому, що вони, надаючи 

сторонам свободу щодо визначення характеру та змісту своїх 

взаємовідносин, разом із тим встановлюють можливі варіанти поведінки цих 

сторін, згідно з якими останні діють у випадку, якщо інше вони не 

передбачили у договірному порядку. Тобто за відсутності у договорі чіткої 

позиції сторін з приводу тих чи інших аспектів їх взаємин, виконання одного 

із варіантів поведінки, передбачених у диспозитивній нормі, є для них 

обов`язковим. У той час як договірні норми трудового права, наділяючи 
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сторони можливістю самостійно визначити порядок та зміст своїх 

взаємовідносин щодо використання найманої праці, як правило, не 

передбачають альтернативних варіантів поведінки суб`єктів, якщо вони з тих 

чи інших причин її не обговорили у договірному порядку. Натомість 

нормами трудового права встановлюються певні конкретні вимоги, що 

пред`являються до сторін в ході укладання трудових договорів і є 

обов`язковими для виконання ними. Тобто, не пропонуючи альтернативних 

варіантів поведінки, норми трудового права разом із тим визначають її чіткі 

межі, що, звісно ж, суттєво зменшує варіативність дій сторін трудових 

відносин. 

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. 

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. 
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Під нормою трудового права запропоновано розуміти 

загальнообов’язкове, формалізоване, прийняте у централізованому чи 

локальному порядку, правило поведінки у сфері трудових і тісно пов`язаних 

із ними відносин, що наділяє їх учасників відповідними суб`єктивними 

правами (юридичними можливостями) та обов`язками, належне виконання 

яких гарантується силою державного впливу аж до прямого примусу. 

Норми трудового права мають доволі цікавий та неоднозначний 

характер, який з одного боку наближує їх до норм цивільного права, а з 

іншого свідчить про наявність у них власної специфічної правової природи, в 

межах якої чіткі імперативні вказівки поєднуються із відносно визначними 

положеннями. Такий підхід гарантує учасникам трудових і тісно пов`язаних 

із ними відносин необхідну свободу дій в процесі врегулювання ними своїх 

взаємин, і, разом із тим, забезпечує необхідний мінімум державних гарантій 

їх трудових прав та законних інтересів. 
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РОЗДІЛ 3  

СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК ЗОВНІШНЯ 

ФОРМА ПРОЯВУ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

3.1. Характеристика системи джерел трудового права України  

та її структури 

 

Досліджуючи систему трудового права, не можна оминути увагою таку 

складову її зовнішнього прояву, як її джерела. З упевненістю можна 

стверджувати, що наявність власних джерел у системі трудового права 

України є черговим аргументом на користь позиції щодо повної 

самостійності даної галузі права. Зазначені джерела мають велику 

чисельність, багатоманітні й у своїй сукупності створюють систему джерел 

трудового права, що, в свою чергу, має певні структурні зв’язки. Не викликає 

сумніву, що дослідження системи трудового права, визначення сутності та 

зв’язків її структурних елементів позитивним чином вплине на визначення 

сучасного стану системи трудового права взагалі. При цьому, першим 

кроком на шляху розв’язання поставленого наукового завдання є 

встановлення сутності поняття «джерела трудового права».  

Як слідує з аналізу досліджуваного поняття, його утворюють дві 

складові: «джерело» та «трудове право». Зазначимо, що в попередніх 

розділах представленої наукової роботи нами було проаналізовано та 

з’ясовано сутність як категорії «право», так і «трудове право», а тому в 

рамках даного підрозділу, перш ніж перейти до з’ясування сутності поняття 

«джерела трудового права», необхідно дослідити зміст поняття «джерела» 

взагалі та «джерела права» зокрема. Якщо досліджувати семантичний сенс 

поняття «джерела», слід навести позицію авторського колективу великого 

тлумачного словника сучасної української мови. На думку багатьох учених, 

зазначене поняття можна розуміти в наступних значеннях: те, що дає початок 
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чому-небудь, звідки постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне 

начало; про того або те, від кого або звідки довідуються про що-небудь; 

писемна пам’ятка, документ, на основі якого будується наукове дослідження 

[56, c. 291]. Що стосується поняття «джерело права», то воно своїм корінням 

сягає давніх часів. О. А. Підопригора у підручнику «Основи римського 

приватного права» стверджує, що згадки про вищенаведене поняття 

датуються 2-ма тисячами років тому, коли відомий давньоримський історик 

Тіт Лівій назвав Закони ХІІ таблиць — «fons omnis publici privatque jurіs», що 

в перекладі означає витік (джерело) усього публічного та приватного права в 

тому значенні, що ці закони являли собою основу, на базі якої розвивалося та 

створювалося сучасне йому римське право [275, c. 19].  

Разом із тим, як зауважує О. І. Оніщенко в своєму дослідженні, що 

присвячено проблемам теорії та практики системи сучасних джерел 

конституційного права України, джерела права як наукову проблему почали 

досліджувати правознавці лише в кінці дев’ятнадцятого століття. Зміст, який 

вкладався в зазначене поняття, залежав від приналежності автора до тієї чи 

іншої юридичної школи. При цьому поняттю «джерело права» було надано 

зовсім іншого значення порівняно з тим, в якому вживав його Тіт Лівій [261, 

c. 12].  

Досліджуючи сучасні підходи до визначення сутності поняття 

«джерела права» звернемося до юридичної енциклопедичної літератури. На 

думку авторського колективу сучасної правової енциклопедії, джерело права 

можна розуміти в наступних значеннях: початкова форма правових норм; 

спосіб матеріального закріплення юридичних норм, який засвідчує загальну 

обов’язковість останніх [446, c. 100]. Окрім цього, авторський колектив 

шеститомної юридичної енциклопедії зауважує, що джерела права являють 

собою спосіб зовнішнього вияву правових норм, який засвідчує їх 

загальнообов’язковість [536]. Із аналізу вищенаведених позицій щодо 
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розкриття змісту досліджуваного поняття слідує, що за своєю суттю вони є 

схожими.  

Вважаємо за доцільне навести позицію Н. М. Пархоменко, яку вона 

відстоює в своєму дослідженні, що присвячено теоретико-методологічним 

засадам джерел права. Так, учена, здійснивши аналіз зарубіжних і 

вітчизняних досліджень джерел права, дійшла висновку стосовно того, що 

джерело права, як і саме право, неможливо визначити з будь-якого одного 

боку. Його використання потребує певного контексту. Окрім того, наголошує 

вчена, важливим є розгляд джерел права як однієї із фундаментальних 

категорій теорії права [267, c. 46]. Отже, в науково-правових колах не має 

єдності думок щодо уніфікованого визначення сутності досліджуваного 

питання. Вищенаведене викликає необхідність проведення комплексного 

аналізу основних і таких, що найбільш зустрічаються, позицій учених-

правознавців щодо сутності поняття «джерела права».  

В. І. Цоклан під час дослідження проблем теорії та практики системи 

сучасних джерел конституційного права України увагу звертає на те, що 

традиційно під джерелами права слід розуміти зовнішні форми права, тобто 

способи його зовнішнього виразу, завдяки яким право набуває офіційності та 

загальнообов’язковості. Разом із тим поняття «джерело права» може мати два 

значення:  

1) соціальні джерела права, до яких відносять насамперед соціальні 

відносини, що потребують правової регламентації, суспільну й індивідуальну 

правосвідомість тощо;  

2) юридичні джерела права, тобто юридичні форми права [209, c. 28].  

На багатоаспектність поняття «джерела права» в своєму підручнику 

«Теорія держави і права (Енциклопедичний курс)» зазначає О. Ф. Скакун. 

Учена наголошує на тому, що поняття «джерело права» вживається в 

наступних значеннях: у матеріальному — це економічні, соціальні й інші 

умови, що спричиняють або об’єктивно обумовлюють виникнення правових 
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норм; в ідеологічному — це правова та політична свідомість суб’єктів 

правотворчості (ідеї, концепції, теорії, покладені в підставу правових норм); 

в інституційному — правотворча діяльність суб’єктів офіційного творення 

права: держави, державоподібних утворень, міждержавних об’єднань в особі 

їх уповноважених органів та інститутів, які за допомогою спеціальних 

правотворчих процедур надають правової форми нормам права, що 

сформувалися в суспільстві, визначають їх (норм) загальнообов’язковий 

характер; у формальному (юридичному) значенні — це зовнішні форми 

вираження та закріплення правових норм і принципів, вияв буття об’єктивно 

існуючих правових норм і принципів, або інакше: спосіб вираження міри 

охоронюваного державою права [427, c. 441-442]. 

Особливу увагу в контексті досліджуваного питання необхідно 

звернути на співвідношення таких понять як «джерело права» та «форма 

права». Визначаючи сутність, класифікацію та тенденції розвитку форм 

трудового права України, Н. Ф. Чубоха звертає увагу на той факт, що поняття 

«джерело права» та «форма права» містять багатоманітний, іноді спільний 

для обох понять, зміст. Відсутність в юридичній літературі загальновизнаних 

понять як «форми права», так і «джерела права» призводить до різноманітних 

тлумачень як самих термінів, так і їх взаємодії та взаємозв’язку [522, c. 22]. 

Форми права, наголошують у науково-правових колах являють собою вихідні 

від держави або визнані нею зовні, офіційно-документальні способи 

вираження (організації, існування) змісту права [427, c. 441-442].  

Окрім цього, в юридичній енциклопедичній літературі поняття «форма 

права» розкривають як: спосіб зовнішнього вираження правових норм як 

загальнообов’язкових правил регулювання суспільних відносин [535, c. 297]; 

спосіб організації змісту та зовнішнього існування (прояву) та 

функціонування права [54, c. 948]; спосіб матеріального закріплення 

юридичних норм, який засвідчує загальну обов’язковість останніх [446, c. 

361]. При цьому розрізняють внутрішню та зовнішню форму права. Під 
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внутрішньою формою права розуміють систему права, структуру змісту або 

систему права та його структуру, а під зовнішньою — джерела права [54, c. 

948].  

Із огляду на наведене вище, в першу чергу слід звернути увагу на 

різний зміст категорії «джерело» та «форма». Етимологічно слово «форма», 

як і «джерело» має глибоке коріння й сягає давніх часів, зокрема, 

використовувалося ще в латинській мові (forma) в значенні: вигляд, 

зовнішність, устрій, різновид і таке інше [535, c. 294]. В історії філософії 

поняття «форма» виступало в єдності з поняттям «матерія», що означає 

субстрат, що зберігає всі зміни (грец. ειδος (ιδεα, μορϕη) και υλη лат. пер. 

forma et materia) [502, c. 711].  

Із філософських позицій, зауважує авторський колектив філософського 

енциклопедичного словника, поняття «форма» розкривається як зовнішній 

обрис, зовнішній вигляд предмета, зовнішній вираз якогось змісту, а також і 

внутрішня будова, структура, що визначає порядок предмета або порядок 

перебігу процесу на відміну від його аморфного матеріалу, змісту й вмісту 

[503, c. 489]. На думку В. Л. Петрушенко, яку він висловлює в своєму 

філософському словнику, поняття форма може бути розкрита в наступних 

значеннях: просторово-геометричні параметри будь-яких матеріальних 

утворень; спосіб упорядкування змісту, його організацію та функціонування; 

те, що може розглядатись відокремлено від матерії, субстрату як їх 

визначеність [272].  

Якщо ж розглядати поняття «форма» із точки зору семантики, то в 

тлумачних словниках наводять його наступне визначення: фігура, зовнішній 

вид, образ, нарис [106, c. 823]; зовнішній вияв якого-небудь явища, 

пов’язаний з його сутністю, змістом; обриси, контури, зовнішні межі 

предмета, що визначають його зовнішній вигляд; тип, будова, спосіб 

організації чого-небудь; пристрій шаблон, за допомогою якого чому-небудь 

надають певних обрисів, якогось вигляду; спосіб існування змісту, його 
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внутрішня структура, організація та зовнішній вираз [56, c. 1543]. 

Звертаючись до юридичних підходів визначення сутності досліджуваного 

поняття, наведемо позицію, що панує в юридичній енциклопедичній 

літературі, де сутність «форми» розкривають як: зовнішній вигляд, обрис 

речі, дії тощо або зовнішній вираз певного змісту; устрій, вид, тип, структура 

відповідних суспільних утворень або процесів, а також порядок чогось [535, 

c. 294].  

Отже, поняття «джерело права» вказує на те, звідки право походить. У 

свою чергу, «форма права» вказує на те, яким саме чином, у якому вигляді 

знаходить своє вираження відповідне «джерело права». При цьому влучною 

здається позиція [218, c. 349-350], згідно з якою, розмежовуючи джерело та 

форму, відповідно, як походження й утворення права, можна побачити, що 

при нормативному підході (де джерелом є сама норма), а також при зведенні 

джерела виключно до державної волі, поняття, що розглядаються, 

збігаються, в чому й полягає головна причина ототожнення джерела та 

форми права у вітчизняній правовій думці. Тобто, коли мова йде про 

формально-юридичні джерела права, форма та джерело збігаються [218, c. 

349-350]. У такому разі форма вказує на те, яким чином організовано та 

виражено зовні юридичний (нормативний) зміст, а джерело — на те, що це за 

юридичні й інші витоки, фактори, які визначили таку форму й її зміст [218, c. 

349-350].  

Слід підтримати О. Ф. Скакун, яка зауважує, що поняття «юридичне 

джерело права» та «форма права» мають однаковий зміст. При написанні 

«джерело (форма) права» підкреслюється, що мова йде саме про формальні, 

юридичні джерела права. Джерело права та форма права взаємопов’язані, але 

не тотожні поняття. Повністю погоджуємося із позицією вченої стосовно 

того, що джерело права розкриває витоки формування права, причини та 

закономірності процесу його виникнення та розвитку, а форма права показує, 

як зміст права організований і виражений ззовні [428, c. 441-442]. Підміна 
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джерела права його зовнішньою формою не враховує глибинного змісту цієї 

наукової категорії [267, c. 68].  

За межами дослідження залишається зв’язок джерел права з 

правотворенням, праворозумінням. Для глибшого проникнення в 

методологічну суть поняття «джерело права» слід застосовувати таку 

теоретичну категорію, як «правотворення», що на сучасному етапі розвитку 

суспільства охоплює всі складні процеси, які передують виникненню будь-

якого джерела права [267, c. 68].. Правотворчий процес потребує врахування 

низки об’єктивних чинників, які об’єктивуються в створюваних правових 

нормах і є їх джерелами. До таких чинників (джерел) належать економічні, 

соціально-політичні, культурологічні та юридичні [267, c. 68]. Як цілком 

слушно зауважує О. В. Стрєльцова, про джерела права точніше говорити в 

значенні певної сукупності факторів духовного, соціального та природного 

характеру, які визначають виникнення та дію права (матеріальні й ідейні 

джерела права). У формально-юридичному розумінні джерела права — це ті 

«резервуари», що містять правові норми, котрі використовуються для 

вирішення юридичних справ. Ці джерела права є одночасно формою 

об’єктивації (зовнішнього вираження та існування) правових норм. Отже, 

зміст понять форма та джерело права збігається тоді, коли йдеться про 

формально-юридичні джерела права [444, c. 25].  

Більш того, в цьому контексті на увагу заслуговує вислів 

А. М. Васильєва, який він наводить у своєму монографічному дослідженні 

«Правові категорії й їх місце серед категорій суспільствознавства, наукових 

категорій у правознавстві». На думку вченого, в науці не може бути «чистих» 

понять і категорій, що не мають жодного зв’язку з дійсністю, ніяк не 

відображають складних процесів її реального розвитку. Право, з його 

нормативного боку, відображається категоріями «норма права», «система 

права», «форма (джерела) права», виступає як своєрідна форма духовного 

освоєння соціальної дійсності, як державна воля, що концентрує «теоретичну 
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енергію», яка виявляється в тому, що законодавець, ґрунтуючись на пізнані 

закономірності соціальних процесів, прагне свідомо на них впливати, 

ідеально (в законі) моделюючи доцільну поведінку людей у регульованих 

суспільних відносинах [51, c. 88; 267, c. 65-66].  

Про схожість джерел і форм права мова може йти тільки в разі 

розгляду юридичних джерел права, котрі будуть вказувати на те звідки право 

походить та яким чином воно формується. У свою чергу, форма права 

показує способи закріплення джерел права. У обох випадках мова йде про 

зовнішній вираз права. Зазначимо, що в представленому науковому 

дослідженні нами розглядаються саме юридичний аспект джерел трудового 

права. Як зауважує Ю. П. Дмитренко в підручнику «Трудове право України», 

джерела трудового права — це форми вираження правових приписiв через 

нормативні акти як результат діяльності компетентних органів держави, якi 

встановлюють чи санкціонують обов’язкові для сторін правовідносини, 

правові норми, що складають предмет трудового права, з метою соціального 

захисту його суб’єктiв [113, c. 70-71].  

Авторський колектив навчального посібника «Трудове право України» 

зазначає, що джерело трудового права являє собою офіційний акт 

нормотворчості держави або прийнятий з її дозволу, яким встановлюються, 

змінюються або скасовуються правові норми, що регулюють відносини, які є 

предметом трудового права [98, c. 30]. Окрім вищенаведеного, джерела 

трудового права в науково-правових колах визначають як офіційні форми 

вираження, закріплення, зміни чи відміни правових норм, діючих у цій галузі 

національного права [187, c. 59]. Аналіз наведених позицій надав змогу дійти 

висновку стосовно того, що під джерелами трудового права слід 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.  
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В своїй сукупності конкретні джерела права створюють їх систему, яка, 

в свою чергу, обумовлена структурними зв’язками, тобто має притаманну їй 

структуру. Звернемо увагу на те, що в розумінні сучасної української мови 

слово «система» використовується в наступних значеннях:  

порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і 

взаємним зв’язком чого-небудь;  

продуманий план; 

 заведений, прийнятий порядок;  

форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, 

господарських одиниць, установ і таке інше);  

сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за 

спільною ознакою, призначенням;  

сукупність принципів, які є основою певного вчення;  

сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь;  

будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих і 

функціонуючих частин; 

сукупність предметів, пристроїв і таке інше однакового призначення;  

сукупність господарчих одиниць, установ, об’єднаних організаційно 

[56, c. 1320-1321].  

Система є багатоаспектним поняттям і може вживатися в багатьох 

значеннях, включати в себе різний зміст. А тому наведемо декілька вдалих, 

на нашу думку, позицій щодо сприйняття поняття «система джерел права» 

взагалі й поняття «система джерел трудового права» зокрема.  

У дослідженні, що присвячено джерелам трудового права,  

О. М. Ярошенко цілком справедливо зауважує, що система джерел права — 

це певна логічно зв’язана будова, фундамент якої становить система права 

даної держави. Система джерел права зумовлена не тільки загальною 

системою права, на яку впливає також низка суб’єктивних чинників 

(зокрема, розсуд нормотворчого органу). А тому вона не копіює останню. У 
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свою чергу, вона впливає на систему права, сприяє більш повному рівню її 

відповідності конкретному стану економіки, суспільства тощо. При цьому, 

вчений до ознак системи джерел трудового права відносить наступні: 

зумовленість суспільних відносин, які регламентуються цією системою, 

предметом і методом правового регулювання праці; цілісність; численність 

джерел трудового права як елементів цієї системи; певна самостійність 

кожного джерела трудового права, зумовлена сферою впорядкування й 

компетенцією нормотворця, що його прийняв; точно визначене становище 

кожного джерела трудового права в системі джерел цієї галузі; структурна 

упорядкованість елементів (джерел) розглядуваної системи, що визначає їх 

функціональні взаємозв’язки і взаємозалежності [546, c. 49-50].  

Н. А. Гураленко вважає, що система джерел права — це складне, 

багаторівневе, ієрархічне, органічне, динамічне утворення, що 

характеризується різноманітністю та видовим розмаїттям елементів, які 

доповнюють, корегують одне одного щодо забезпечення ефективної 

реалізації й захисту природних прав людини. При цьому вчена підкреслює 

той факт, що визнання джерелом права виключно продукту діяльності 

держави, зведення його сутності та змісту до закону або іншого юридичного 

припису не відповідають сучасним методам правореалізації. Право в його 

цілісності — різноджерельне та формується не лише внаслідок 

цілеспрямованих зусиль законодавця, а й через трансцендентальну природу 

людини. У практичному значенні концепція різноджерельного права дає 

можливість у вирішенні юридичних справ ураховувати особливості кожної 

життєвої ситуації, здійснювати гнучкіше налагодження механізму 

регулювання суспільних відносин, реалізовувати окремі права, свободи й 

інтереси людини, а в разі їхнього порушення — сприяти ефективному 

судовому захисту [100, c. 190].  

Р. Б. Тополевський зазначає, що система джерел права — це сукупність 

чинних джерел права, якій властива як цілісність (єдність) та узгодженість, 
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так і диференціація (поділ) на відносно самостійні підсистеми (система 

законодавства, система прецедентного права, звичаєве право тощо). При 

цьому вчений звертає увагу на те, що процеси диференціації діалектично 

пов’язані з процесом інтеграції. Одне не може протікати без іншого. Якщо 

подивитися на систему джерел права знизу вгору, то ми побачимо, що кожна 

наступна ланка є результатом інтеграції попередніх ланок. Можна сказати, 

підсумовує науковець, що система джерел права це не тільки розчленоване, 

диференційоване утворення, але й таке утворення всі елементи якого 

інтегровані [472, c. 57]. 

Д. М. Величко із приводу вищенаведеного визначення поняття й ознак 

джерел трудового права зауважує, що вони наводяться в широкому аспекті їх 

розуміння, оскільки тут, окрім основних ознак системи, також присутні 

ознаки, що забезпечують функціонування системи. З іншого боку, ознаками 

системи джерел права у вузькому розумінні є: структурним елементом 

виступають юридичні норми, які можуть бути закріплені в будь-якій формі; 

між цими юридичними нормами існує відповідний зв’язок — генетичний, 

структурний, функціональний; завдяки цим взаємозв’язкам об’єктивуються 

нормативні приписи галузі права, нормативні складові національної або 

регіональної правової системи чи міжнародного правопорядку, тобто ці 

зв’язки створюють єдине ціле та взаємодіють із зовнішнім середовищем; 

юридичні норми, що мають зовнішню форму вираження та певним чином 

закріплені, об’єднані в систему за критерієм регулювання відносин, сили, що 

створює право», тобто за приналежністю до джерел права; дану систему 

можна представити як складову системи права; кожний елемент даної 

системи можна представити як окрему систему [57, c. 93].  

Аналіз наведених положень свідчить, що система джерел трудового 

права являє собою сукупність окремо взятих чинних джерел права, які 

виступають її структурними елементами та розташовані в ній з урахуванням 
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їх взаємозв’язків (взаємозалежності) задля впливу й урегулювання 

суспільних відносин у межах трудового права.  

Наступним науковим завданням, вирішення якого є необхідним у 

рамках даного підрозділу представленого наукового дослідження є 

визначення сутності й місця окремо взятих структурних елементів системи 

трудового права України. При цьому зазначимо, що структура — це 

найголовніше: без неї немає ніякої роздільності, а якщо в предметі нема 

ніякої роздільності, це означає тільки те, що ми не можемо приписати йому 

жодних властивостей. Адже будь-яка властивість предмета вже вносить у 

нього якусь роздільність. Структура об’єкта, закон його побудови є 

об’єктивними [199, c. 319].  

У цьому контексті зауважимо, що з етимологічної точки зору слово 

«структура» походить із латинської мови від слова «structura», що можна 

перекласти як: будова; порядок; зв’язок [503, c. 438]. Із семантичного сенсу 

слово «структура» тлумачать як: взаєморозміщення та взаємозв’язок 

складових частин цілого; устрій, організація чого-небудь [56, c. 1405].  

Структура, наголошує авторський колектив філософського 

енциклопедичного словника, являє собою сукупність стійких зв’язків 

об’єкта, що забезпечують збереження його основних властивостей при різних 

зовнішніх і внутрішніх змінах; основна характеристика системи, її 

інваріантний аспект. У більш широкому, нестрогому розумінні поняття 

структура вживалося в науковому та філософському побуті досить давно 

(принаймні, з середніх століть) і виступало в якості одного із способів 

визначення форми (форма як структура, організація змісту) [502, c. 629].  

Окрім цього, в філософських колах поняття «структура» розглядають 

як сталий взаємозв’язок між частинами цілого, схема (диспозиція) взаємного 

розташування елементів змісту, спосіб організації елементів у системі, її 

засаднича будова, що створює просторово-часову конфігурацію або 

внутрішню форму чогось цілого [272, c. 199]. В економіці структуру 
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визначають як стійку упорядкованість у просторі та часі елементів і зв’язків 

системи, що визначає її цілісність, будову, основи організації [200, c. 20]. 

Схожі позиції щодо визначення сутності поняття «структура» зустрічаються 

й у юриспруденції. Зокрема, в своєму дослідженні, що присвячено 

державному управлінню системою загальної середньої освіти на 

регіональному рівні, А. М. Стадник зазначає, що структура, перш за все, 

являє собою засіб впорядкованості, спільного існування елементів у межах 

певної системи [439, c. 59]. В. Л. Грохольский вважає, що структура — це 

сукупність утворюючих систему взаємозалежних ланок, які відображають 

найбільш стійкі, істотні властивості системи та відносини між її елементами 

[96, c. 243-244].  

На думку О. Ф. Скакун, структура — це засіб зв’язку елементів у 

системі, які забезпечують її спрямоване функціонування й усталеність 

(стабільність) [426, c. 241]. Авторський колектив навчального посібника 

«Конституційне право зарубіжних країн» зауважує, що структура — це 

невід’ємний атрибут усіх реально існуючих систем [182, c. 32]. Із точки зору 

Ю. Д. Кунєва, яку він відстоює під час визначення принципів побудови та 

вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України, 

структура це не тільки зв’язки елементів системи, але й самі елементи 

об’єднані зв’язками, що утворюють систему. Структура представляє собою 

сукупність функціональних елементів системи, об’єднаних зв’язками [201, c. 

87]. Разом із тим, як зауважує авторський колектив підручника «Теорія 

управління органами внутрішніх справ», з погляду загальної теорії систем 

структура — це тільки сукупність зв’язків і відносин між елементами. При 

цьому сам набір елементів та їх властивості розглядаються окремо [277, c. 

155].  

Таким чином, структура системи джерел трудового права України 

представляє собою спосіб взаєморозміщення структурних елементів 

(окремих джерел) системи джерел трудового права; вказує на те, яким чином 
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побудована система джерел трудового права. При цьому характеристика 

системи джерел трудового права вимагає від нас визначення кожного із її 

структурних елементів з урахуванням їх зв’язку та взаємозалежності. 

Зазначимо, що джерела трудового права в більшій мірі спільні із 

джерелами інших галузей права. Так, в юридичній енциклопедичній 

літературі зауважують, що відомі такі джерела права: правовий звичай, 

правовий прецедент, нормативно-правова угода, нормативно-правовий акт, 

принципи права [446, c. 100]. О. Ф. Скакун дещо уточнює та доповнює 

наведений перелік джерел права й, окрім наведених вище, також називає: 

міжнародно-правовий акт, правову доктрину, релігійно-правовий текст 

(релігійно-правову норму) [427, c. 445]. 

Окрім цього, увагу необхідно звернути на особливості, які притаманні 

для джерел саме трудового права. Як із цього приводу в своєму дослідженні, 

що присвячено удосконаленню правового регулювання матеріальної 

відповідальності в умовах ринкової економіки, зауважує О. М. Коротка. 

Зокрема, при традиційному визначенні джерел трудового права як зовнішніх 

форм вираження правових форм слід врахувати те, що такі форми 

приймаються компетентними на те органами, тобто уповноваженими на їх 

прийняття. У даному випадку, наголошує вчена, йдеться як про органи 

державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), так і про роботодавців 

та їх представників. І якщо органи державної влади приймають акти 

законодавства про працю самостійно, то роботодавці, які є суб’єктами 

локальної нормотворчостi, приймають колективні угоди, локальні 

нормативні акти, як правило, в узгоджувально-договірному порядку з 

найманими працівниками в особі трудового колективу чи його органів або 

інших уповноважених найманими працівниками органів. Саме в цьому 

проявляється своєрідність джерел трудового права [187, c. 58-59].  

Більш того, авторський колектив навчального посібника «Трудове 

право України» звертає увагу на той факт, що особливості джерел трудового 
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права визначаються насамперед специфікою предмета та методу правового 

регулювання соціально-трудових відносин, сферою дії нормативно-правових 

актів про працю та наявністю спеціальних функціональних органів, що 

регулюють соціально-трудові відносини, сприяють реалізації принципу 

соціального партнерства [98, c. 30].  

На думку Ю. П. Дмитренко, до особливостей джерел трудового права 

також слід віднести наступні: великий масив джерел трудового права як 

результат діяльності різних державних органів (Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України тощо); наявність 

нормативних актів, що приймаються в централізованому та 

децентралізованому порядку (загальне та спеціальне законодавство); 

особливе значення актів локальної нормотворчостi; активна участь 

профспілок i трудових колективів у нормотворчостi (результат участі: 

тарифні угоди, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективні 

договори тощо); наявність чинних нормативних актів колишніх СРСР та 

УРСР; ознака iєрархiчностi, тобто відповідність підзаконних нормативних 

актів Конституції та іншим законам України (за винятком можливості 

покращення соціальних гарантій для працівників) [113, c. 70-71].  

Із наведеного слідує, що, окрім перерахованих вище, окреме місце як 

структурний елемент у системі джерел трудового права посідають соціально-

партнерські та локальні нормативно-правові акти. При цьому слід погодитися 

з О. Ф. Скакун, яка наголошує на тому, що в кожній державі діє свій «набір» 

джерел права, які складають нормативну основу його правової системи. В 

Україні не всі джерела права легалізовані. Однак, зауважує вчена, було б 

неправильним ігнорувати якийсь з них, але не можна заперечувати того, що 

пріоритет належить нормативно-правовому акту. Проте перевага 

нормативно-правового акта не означає, що лише система законодавства 

виступає як форма системи права. Система всіх джерел права, визнаних 

суспільством і закріплених державою, слугує формою системи права даного 
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суспільства та держави. Формальні (юридичні) джерела права зберігають 

цілісність завдяки структурним зв’язкам, взаємодії між ними, тобто завдяки 

системності [427, c. 445].  

Провідне місце в системі джерел трудового права займає правовий або 

юридичний акт. Як зауважує авторський колектив сучасної правової 

енциклопедії, юридичний акт являє собою офіційний письмовий документ, 

що породжує певні правові наслідки, створює юридичний стан і спрямований 

на регулювання суспільних відносин. Юридичні акти поділяються на 

нормативні, тобто юридичні акти, що вміщують норми права та регулюють 

відповідну сферу суспільних відносин, та індивідуальні (ненормативні) акти, 

що породжують права й обов’язки тільки тих суб’єктів, яким вони адресовані 

[446, c. 23].  

Говорячи про структурні зв’язки правових актів у системі джерел 

трудового права, слід зазначити, що вони розташовані в ній ієрархічно. При 

цьому, слово «ієрархія» тлумачать у наступних значеннях: сукупність 

відношень старшинства в якій-небудь множині; властивість, яка характеризує 

систему з відношенням старшинства між її частинами; структура, яка 

представляється кореневим орієнтованим деревом [56, c. 488]. 

Ієрархія правових актів у системі джерел трудового права знаходить 

свій прояв у тому, що правовий акт меншою юридичної сили повинен 

прийматися на основі та на виконання акта більшої юридичної сили. 

Яскравим прикладом зазначеного вище виступає конституційне положення, 

відповідно до якого Конституція України має найвищу юридичну силу. 

Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України та повинні відповідати їй [183].  

Правовий акт, як структурний елемент системи трудового права є 

комплексним поняттям, що включає в себе як закони, так і підзаконні 

нормативно-правові акти, як акти, що прийняті парламентом України, так і 

ратифіковані ним міжнародні договори. Зазначимо, що більш детально 
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сутність і значення правового акта, а також конкретних його видів як 

структурних елементів системи джерел трудового права буде розкрито нами 

в наступних підрозділах представленого наукового дослідження.  

Наступним структурним елементом системи джерел трудового права 

виступає правовий прецедент. Слово «прецедент» походить з латинської 

мови від слова «praecedens (praecedentis)», що в буквальному перекладі 

означає — той, що передує [54, c. 706]. Як зауважує О. Ф. Скакун, правовий 

прецедент (судовий, адміністративний) — акт-документ, що містить нові 

норми права в результаті вирішення конкретної юридичної справи судовим 

або адміністративним органом, якому надається загальнообов’язкове 

значення при вирішенні подібних справ у майбутньому [427, c. 443].  

В юридичній енциклопедичній літературі зазначають, що правовий 

прецедент являє собою спосіб зовнішнього вираження та закріплення 

індивідуальних правил поведінки, яке встановлюється компетентним 

органом держави для врегулювання конкретної життєвої ситуації та стає 

загальнообов’язковим у регулюванні аналогічних конкретних життєвих 

ситуацій. Потреба в правовому прецеденті виникає насамперед за наявності 

прогалин у праві. Таке зовнішнє джерело об’єктивного юридичного права 

існувало ще в Стародавньому Римі у вигляді преторських едиктів [54; 536]. 

Основною формою правового прецеденту є судовий прецедент. 

Судовий прецедент є одним із провідних джерел права англо-американського 

типу (Англія, США тощо). Він діє в Україні, хоч офіційно не зафіксований як 

джерело права, але рішення Європейського суду, що є прецедентами, 

офіційно визнані в Україні як такі, що мають юрисдикційну силу [427, c. 

443]. Так, у ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1950 року встановлено, що Високі Договірні Сторони 

зобов’язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у 

яких вони є сторонами [169, c. 270].  
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Зазначимо, що шляхом прийняття Закону України «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 

Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 

1997 року [379], вищенаведений міжнародно-правовий акт було 

ратифіковано й визнано частиною національного законодавства. Окрім цього, 

слід зазначити, що нормативно-правовим актом, яким врегульовано 

відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення 

Європейського суду з прав людини у справах проти України задля 

впровадження в українське судочинство й адміністративну практику 

європейських стандартів прав людини виступає Закон України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 року. У ст. 2 вищенаведеного нормативно-

правового акта додатково наголошується на тому, що рішення 

Європейського суду з прав людини є обов’язковими для виконання Україною 

[302].  

Ще однією формою судового прецеденту як джерела трудового права 

виступають рішення Конституційного Суду України. Правові засади 

діяльності вищенаведеного органу визначено в Розділі ХІІ «Конституційний 

Суд України» Конституції України[183] й у положеннях Закону України 

«Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року [351]. Як слідує 

з аналізу вищенаведених нормативно-правових актів Конституційний Суд 

України є єдиним органом конституційної юрисдикції. При цьому до 

повноважень вищенаведеного органу належить: 1) вирішення питань про 

відповідність Конституції України (конституційність): законів та інших 

правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів 

Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим; 2) офіційне тлумачення Конституції України та законів 

України [351; 183].  
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Слід звернути увагу і на такий орган судової влади, як Верховний Суд 

України. Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 7 липня 2010 року Верховний Суд України є найвищим судовим 

органом у системі судів загальної юрисдикції. При цьому згідно із п. 6 ч. 2  

ст. 38 вищенаведеного нормативно-правового акта, до повноважень 

Верховного Суду належить забезпечення однакового застосування норм 

права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені 

процесуальним законом [387]. Говорячи про згаданий вище процесуальний 

закон, слід зазначити, що в нашому випадку мова йде про Цивільний 

процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року, так як він виступає 

правовою основою здійснення цивільного судочинства та регулює діяльність 

судів, направлену, зокрема, на захист порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин. 

Так, згідно із п. 4 ч. 1 ст. 355 вищенаведеного нормативно-правового акта 

підставою для подання заяви про перегляд судових рішень до Верховного 

Суду України є невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції 

викладеному в постанові Верховного Суду України висновку щодо 

застосування в подібних правовідносинах норм матеріального права. При 

цьому в ст. 360–7 Цивільного процесуального кодексу зазначено, що 

висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, 

викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з 

підстав, передбачених законодавством, є обов’язковим для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права. Більш того, висновок щодо 

застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, 

має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні 

таких норм права [513]. Наведені законодавчі позиції є яскравим свідченням 

існування такого структурного елементу в системі джерел трудового права, 

як судовий прецедент.  
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Окремим структурним елементом системи джерел права в науково-

правових колах називають правовий звичай. Зазначимо, що правовий звичай 

є найдавнішим джерелом права, яке фактично й історично передувало 

закону. Він зберігав значення в середньовіччя, не втратив популярності й у 

сучасних правових системах традиційного типу [427]. В юридичній 

енциклопедичній літературі зауважують, що правовий звичай — це 

санкціоноване (забезпечуване) державою правило поведінки загального 

характеру [536].  

Як зауважує О. А. Васянович під час визначення особливостей 

правового звичаю як форми права в сучасних правових системах, правовий 

звичай — це соціальна норма, що була визнана суспільством авторитетним її 

сприйняттям як корисна, необхідна, покликана вирішувати різноманітні 

розбіжності в житті, побуті, шляхом одноманітного її застосування протягом 

тривалого часу без змін і закріплена законодавцем на державному рівні як 

норма права для захисту інтересів певного суспільства, гарантування 

виконання їх прав та обов’язків шляхом встановлення визначеної юридичної 

санкції [52, c. 53].  

Досліджуючи правові традиції України, С. С. Павлов дійшов висновку 

стосовно того, що правовий звичай — це прагматичне суспільне явище, що 

існує в складі правової традиції та спрямоване на вирішення того чи іншого 

життєвого завдання, а подібні завдання завжди виникають у ході задоволення 

тієї чи іншої потреби [265, c. 46].  

Г. О. Христова зауважує, що правовий звичай — це визнане державою 

правило поведінки, яке склалося внаслідок його фактичного одноманітного 

застосування протягом тривалого часу. Звичай, наголошує вчена, стає 

правовим тоді, коли він дістав санкцію (офіційне схвалення) держави [510, c. 

16].  

Основною умовою визнання правового звичаю джерелом права є його 

офіційне санкціонування державою. Держава визнає не всі звичаї, що 
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сформувалися в суспільстві, а лише ті, котрі мають найбільше значення для 

суспільства, збігаються з його інтересами та відповідають історичному етапу 

його розвитку. У цивільному праві сучасних правових систем романо-

германського типу, в тому числі України, визначаються «звичаї ділового 

обороту», сфера застосування яких в основному обмежена 

зовнішньоторговельними операціями [427, c. 443]. А тому можна 

стверджувати, що правовий звичай не є структурним елементом у системі 

джерел трудового права. 

Вчені-правознавці серед джерел права називають правову доктрину. 

Зазначимо, що слово «доктрина» походить з латинської мови від слова 

«doctrina», що в буквальному перекладі означає — вчення [502, c. 181]. У 

великому тлумачному словнику сучасної української мови слово «доктрина» 

тлумачать як: політичне, наукове, філософське, військове вчення; теорія; 

система поглядів [56, c. 314]. Як зауважують у філософських колах, доктрина 

являє собою систематизоване політичне ідеологічне або філософське вчення, 

концепцію, сукупність принципів. Часто вживається при позначенні поглядів 

з відтінком схоластичності та догматизму [503, c. 142].  

Як зазначає О. Ф. Скакун, правова доктрина — це акт-документ, який 

містить концептуально оформлені правові ідеї, принципи, що розроблені 

вченими з метою удосконалення законодавства, усвідомлені суспільством і 

визнані державою в якості обов’язкових [427, c. 443]. Цікавим є той факт, що 

в період становлення системи джерел права не виникало сумніву щодо 

віднесення доктрини (наприклад, у вигляді праць учених-юристів) до джерел 

права. Найяскравішим є період розквіту римського права, коли праці п’яти 

найвидатніших юристів (Папініана, Павла, Гая, Ульпіана та Модестіна) 

визнавали джерелом права, на них посилалися судді при вирішенні 

конкретних справ. Еволюція національних систем права та розвитку права 

загалом зумовила певне зниження ролі правової доктрини в системі джерел 

права [267, c. 39].  
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Правова доктрина є джерелом права не в усіх державах, хоч значення 

наукових праць юристів для формування моделі правового регулювання 

визнається законодавцями багатьох країн. У наші дні роль доктрини важлива 

для правотворчості: вона сприяє вдосконаленню нормативно-правових актів, 

створенню нових правових понять і категорій, розвитку методології 

тлумачення законів. Разом із тим, правова доктрина офіційно не визнається 

джерелом права в Україні, проте наукові праці вчених-юристів, особливо 

коментарі до законодавчих актів, використовуються в правотворчості та 

правозастосуванні, думка вчених враховується під час обговорення 

законопроектів. Стосовно української дійсності правова доктрина виконує 

компенсаційну функцію, заповнюючи відсутність державної ідеології [427, c. 

443]. Отже, правову доктрину не можна визнати структурним елементом 

системи джерел трудового права України. 

Одним із найважливіших структурних елементів системи джерел права 

взагалі й системи джерел трудового права зокрема, виступають принципи 

права. Принципи права — об’єктивно властиві праву нормативні основи, 

незаперечні вимоги, що пред’являються до учасників суспільних відносин з 

метою встановлення соціального компромісу. Справедливість, гуманізм та 

інші загальні принципи права визнаються джерелами права при відсутності 

законодавчої норми, судового прецеденту або правового звичаю. Принципи 

права виступають як джерело права в Україні, особливо в судовій практиці 

при наявності прогалин у праві [427, c. 443].  

Принципи трудового права, зауважує авторський колектив підручника 

«Трудове право», являють собою основоположні керівні ідеї, які виражають 

сутність норм трудового права та головні напрямки політики держави в 

галузі правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані із 

застосуванням та організацією праці людей. При цьому принципи трудового 

права дозволяють глибше зрозуміти зміст норм трудового права й їх зв’язок з 

економікою та реальним життям; визначити загальний напрямок та основні 
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тенденції розвитку трудового законодавства України; допомагають суб’єктам 

правозастосування вирішувати проблеми, які не врегульовані трудовим 

законодавством, а також вірно застосовувати існуючі норми; чітко розуміти 

відмінності між такими категоріями як трудове право та трудове 

законодавство [232, с.38].  

Як цілком слушно зауважує Д. А. Паньков, принципи є первинними за 

змістом, проте вторинними за формою відносно правових норм. Первісність 

визначається тим, що норми приймаються на підставі принципів і повинні 

ним відповідати. Вторинність означає, що принципи повинні бути прямо 

закріплені в нормах права (норми-принципи) або виводитися із змісту норм 

[266, c. 59].  

С. М. Глазько звертає увагу на те, що основними принципами 

трудового права є: гуманізм; демократизм; справедливість; свобода праці; 

рівність сторін трудового договору; захист від безробіття; оплата праці 

найманого працівника за її результатами відповідно до встановленого 

державою мінімуму оплати та договорів про працю; державний і 

громадський нагляд і контроль за дотриманням умов праці найманих 

працівників; стабільність трудових правовідносин; поєднання 

централізованого та договірного регулювання трудових відносин; 

забезпечення права сторін трудового договору на об’єднання для захисту 

своїх прав і законних інтересів; соціальне партнерство суб’єктів трудового 

права; забезпечення прав учасників трудових правовідносин на захист своїх 

прав і законних інтересів; забезпечення права на обов’язкове соціальне 

страхування працівників [87, c. 18-19]. Не ставлячи за мету визначення 

особливостей кожного із вищенаведених принципів зазначимо, що їх 

сукупність у повній мірі можна розглядати як структурний елемент системи 

джерел трудового права.  

Як окремий структурний елемент системи джерел права вчені-

правознавці також називають релігійно-правовий текст. Релігійно-правовий 
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текст (релігійно-правова норма) — акт-документ, який містить церковний 

канон або іншу релігійну норму, що санкціонується державою для надання їй 

загальнообов’язкового значення та забезпечується нею (Біблія, Веди, Коран). 

Він має поширення в правових системах релігійного типу (наприклад, у 

мусульманських країнах). У деяких державах релігійна норма тісно 

переплелася з правовим звичаєм, традиціями общинного побуту (держави 

Африки, Латинської Америки). В Україні вона присутня в невеликому 

ступені — на законодавчому рівні визнані деякі релігійні свята [427, c. 444]. 

Так, відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 

1971 року (далі — КЗпП України) робота не проводиться в дні релігійних 

свят: Різдво Христове, Пасха (Великдень), Трійця. При цьому за поданням 

релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в 

Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які 

сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для 

святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні [158]. З аналізу 

наведеного законодавчого положення слідує, що релігійно-правова норма 

може розглядатися в якості структурного елементу системи джерел 

трудового права України.  

Таким чином, під джерелами трудового права слід 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. У своїй сукупності джерела 

трудового права створюють їх систему, яка, в свою чергу, обумовлена 

структурними зв’язками, тобто має притаманну їй структуру.  

Система джерел трудового права являє собою сукупність окремо 

взятих чинних джерел права, які виступають її структурними елементами та 

розташовані в ній з урахуванням їх взаємозв’язків (взаємозалежності) задля 

впливу й урегулювання суспільних відносин у межах трудового права.  
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Головним чином система джерел трудового права може бути розкрита 

за допомогою аналізу її структури, яка представляє собою спосіб 

взаєморозміщення структурних елементів (окремих джерел) системи джерел 

трудового права; вказує на те, яким чином побудована система джерел 

трудового права.  

Як окремі елементи структури системи джерел трудового права можуть 

бути названі:  

1) правові акти, які являють собою комплексне багатоаспектне явище й 

включають: закони та підзаконні правові акти, міжнародні договори України, 

соціально-партнерські та локальні нормативно-правові акти;  

2) судовий прецедент, місце якого в системі джерел трудового права як 

окремого структурного елементу обумовлено: а) обов’язковістю рішень 

Європейського суду з прав людині в законодавчій та правозастосовній 

практиці; б) повноваженнями Конституційного Суду України щодо 

прийняття рішень з питань неконституційності актів нормативно-правового 

характеру; в) повноваженнями Верховного Суду України в частині прийняття 

обов’язкового для всіх суб’єктів правозастосовної діяльності рішення, в 

якому міститься висновок щодо однакового застосування норм матеріального 

права в подібних правовідносинах;  

3) релігійно-правова норма, місце якої в якості структурного елементу 

системи джерел трудового права обумовлено тим, що в чинному 

національному трудовому законодавстві України є вказівка на релігійні події 

як на неробочі дні. Зазначимо, що наведений перелік структурних елементів 

системи джерел трудового права не претендує на абсолютність і може бути 

змінений, зокрема, шляхом його доповнення, внаслідок проведення інших 

наукових досліджень по даній тематиці.  
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3.2. Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи 

джерел трудового права України 

 

У попередньому підрозділі основним структурним елементом системи 

джерел трудового права нами було названо нормативно-правовий акт. 

Провідне місце наведеного елемента обумовлено тим, що за допомогою й на 

основі таких актів здійснюється регулювання всіх без винятку суспільних 

відносин, в тому числі трудових і тісно пов’язаних із ними. Зазначимо, що 

нормативно-правовий акт є комплексним поняттям, яке, в свою чергу, 

включає декілька елементів. А тому з’ясування сутності нормативно-

правового акта як структурного елементу системи джерел трудового права, а 

також його місця в ній є необхідною умовою проведення повноцінного 

дослідження такої системи, в тому числі як зовнішньої форми прояву 

системи трудового права. 

Як зауважують в юридичній енциклопедичній літературі, нормативно-

правовий акт, — це основне джерело права в державі соціально-

демократичної орієнтації. Поширеність нормативно-правових актів 

пояснюється перевагами такого способу виразу юридичних норм саме з 

огляду загальнолюдських принципів права. До таких переваг учені відносять 

можливості: чітко, ясно й однозначно формулювати зміст юридичних прав та 

обов’язків; якнайшвидше доводити до відома адресатів юридичної норми її 

зміст; забезпечувати сприятливі умови для правильного, адекватного 

розуміння адресатом змісту норми права; оперативно змінювати чи 

скасовувати юридичну норму; упорядковувати, погоджувати, 

систематизувати численні юридичні норми [536, c. 171].  

При цьому, як цілком слушно під час дослідження системи трудового 

законодавства України зауважує Д. В. Журавльов, нормативно-правовий акт 

є одним з основних джерел права сучасної держави. У ньому виявляється 

більшість правових норм, які регулюють найважливіші з точки зору 



194 

особистості, її інтересів і потреб суспільні відносини. Інші джерела права 

(правові звичаї, судові та адміністративні прецеденти) загально 

регулятивною значимістю не володіють. Вони відіграють часткову, 

допоміжну або додаткову роль у регулюванні суспільних відносин [124, c. 

50].  

Підкреслюючи першорядність нормативно-правового акта як 

структурного елементу системи джерел трудового права наведемо позицію  

В. В. Безусого, яку він відстоює в дослідженні, що присвячено правовому 

регулюванню працевлаштування в Україні. На думку вченого, нормативно-

правові акти закріплюють правила поведінки на ринку праці: регулюють 

взаємини між суб’єктами ринку, чітко визначають їх права й обов’язки, 

створюють рівні можливості для реалізації фізичними особами здатності до 

праці, встановлюють заходи соціального захисту на випадок безробіття тощо. 

Учений наголошує на тому, що таке важливе значення власне нормативно-

правових актів у сфері регулювання ринку праці та зайнятості пояснюється 

тим, що за допомогою правових норм держава впливає на поведінку 

суб’єктів певних суспільних відносин, встановлює правила їх поведінки, 

контролює виконання цих правил і встановлює юридичну відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання встановлених правил. Такий 

регулюючий вплив держави необхідний у першу чергу для недопущення 

свавілля з боку роботодавців при встановленні умов праці найманим 

працівникам та оплати за неї [31, c. 23-24]. 

Незважаючи на те, що категорія «нормативно-правовий акт» часто 

зустрічається як у текстах законодавчих актів, так і в працях учених-

правознавців, свого офіційного (закріпленого на рівні закону України) 

визначення вона не отримала. Офіційною позицією щодо визначення 

сутності нормативно-правового акта можна вважати лише зазначену в 

роз’ясненні Президії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання 

вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи 
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інших органів» від 26 січня 2000 року № 02-5/35, відповідно до якого 

нормативний акт — це прийнятий уповноваженим державним чи іншим 

органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, який 

встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний 

характер та застосовується неодноразово [315].  

Схоже за змістом визначення нормативно-правового акта міститься в 

наказі Міністерства юстиції України «Про вдосконалення порядку державної 

реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та 

скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів» 

від 12 червня 2005 року № 34/5, яким було затверджено Порядок подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України та проведення їх державної реєстрації. Так, відповідно до положень 

наведеного вище акта законодавства нормативно-правовий акт — це 

офіційний документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом 

нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який встановлює 

норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове 

застосування [299].  

Спроби щодо врегулювання зазначеного питання на рівні законів 

України все ж таки були. Свого часу до Верховної Ради України було 

направлено проект Закону України «Про нормативно-правові акти в Україні» 

від 11 грудня 1997 року № 0923, завданням якого було здійснення правового 

регулювання й уніфікації нормотворчої діяльності органів і посадових осіб 

законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, забезпечення 

якості, законності й ефективності її результатів. Задля виконання 

вищенаведеного завдання законопроектом було передбачено визначення 

понять, видів та юридичної сили нормативно-правових актів, суб’єктів їх 

прийняття; закріплення основ процесу підготовки, прийняття та введення в 

дію нормативно-правових актів, правила нормотворчої техніки; встановлення 

загальних засад організації виконання таких актів, порядок подолання в них 
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прогалин, протиріч тощо. У ст. 2 законопроекту нормативно-правовий акт 

було визначено як офіційний письмовий документ, який приймається 

уповноваженим на це суб’єктом у визначеній формі та за встановленою 

процедурою для регулювання суспільних відносин і містить загальні правила 

поведінки — норми права [359].  

Зазначений вище законопроект містив багато недоліків і відповідно до 

пропозицій Президента України від 14 лютого 2000 року визнавався таким, 

що потребує значного доопрацювання та не може бути підписаний 

Президентом України. При цьому пропонувалося скасувати його та 

підготувати до розгляду Верховною Радою України новий проект Закону про 

нормативно-правові акти з урахуванням зауважень, що містилися в 

пропозиціях Президента України [397]. Внаслідок чого було прийнято 

Постанову Верховної Ради України «Про Закон України «Про нормативно-

правові акти» від 5 квітня 2001 року, в якій було зазначено, що враховуючи 

зауваження та пропозиції Президента України до Закону України «Про 

нормативно-правові акти» результати голосування Верховної Ради України 

стосовно прийняття в першому та наступних читаннях даного законопроекту 

підлягають скасуванню [321].  

Наступною спробою врегулювання зазначеної вище проблематики 

стало подання до Верховної Ради України Закону України «Про нормативно-

правові акти» від 21 січня 2008 року № 615-VІ. Як слідує з тексту 

зазначеного вище законопроекту він регулює правові відносини, пов’язані з 

розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними 

чинності, державною реєстрацією та обліком, визначає систему, види, 

ієрархію нормативно-правових актів і встановлює єдині вимоги до 

нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення. При цьому, 

відповідно до ст. 2 законопроекту нормативно-правовий акт — це офіційний 

документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у 

визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для 
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неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування [360]. 

Як зауважив Президент України в своїх пропозиціях від 28 жовтня 2008 року, 

до наведеного законопроекту, він не може бути ним підписаний, так як 

викликає низку зауважень як через невідповідність його Конституції України 

та законам України, так і через наявність у ньому прогалин, внутрішніх 

суперечностей, внаслідок чого питання належного врегулювання порушених 

у Законі проблем залишаються невирішеними.  

До того ж застосовувана в Законі концепція також не відповідає 

загальноправовим підходам до питань урегулювання суспільних відносин у 

зазначеній сфері. На підставі чого Президент України пропонував відхилити 

Закон України «Про нормативно-правові акти» як такий, що не узгоджується 

з нормами Конституції України, не запроваджує єдиного концептуального 

підходу до врегулювання питань, пов’язаних із системою, видами, ієрархією 

нормативно-правових актів, розробленням якісних проектів нормативно-

правових актів, їх прийняттям, набранням ними чинності, їх державною 

реєстрацією [397]. У подальшому проект Закону України було значно 

доопрацьовано з урахуванням пропозицій Президента України та фактично 

видано його нову редакцію від 18 листопада 2009 року. При цьому 

визначення поняття «нормативно-правовий акт» у тексті законопроекту 

залишилося з минулої редакції [361].  

У своїх нових зауваженнях від 22 грудня 2009 року Президент України 

зазначив, що переважна більшість висловлених раніше зауважень не була 

врахована і, відтак, вони залишаються актуальними й для даного 

законопроекту, що надійшов на підпис. Це стосується як низки 

концептуальних положень Закону, які не враховують визначені 

Конституцією України модель організації влади в державі, засади діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

органів, засади ієрархії нормативно-правових актів, так і власне тексту 

Закону, який містить численні внутрішні суперечності, не узгоджується з 



198 

іншими законами України, викладений у спосіб, що не відповідає 

загальновизнаним правилам нормо проектування [397].  

Таким чином, на сьогодні питання, пов’язані із визначенням сутності 

поняття «нормативно-правовий акт» на рівні закону України залишаються 

невирішеними. 

Що ж до позицій учених-правознавців щодо визначення сутності 

досліджуваного явища зазначимо, що в науково-правових колах нормативно-

правовий акт традиційно розглядають як офіційний акт-документ 

компетентних органів і посадових осіб, що містить норми права, 

забезпечувані державою відповідно до закону. Нормативно-правовими 

актами є: конституція, законодавчі акти, постанови парламенту, укази 

президента, постанови уряду, рішення органів місцевого самоврядування 

тощо. Нормативно-правовий акт служить основним юридичним джерелом 

права більшості країн, особливо правових систем романо-германського типу 

— Франції, ФРН, Італії, Іспанії, а також РФ, Республіки Білорусь, України 

[427, c. 442]. Окрім цього, в юридичній енциклопедичній літературі, 

нормативно-правовий акт визначають як письмовий документ компетентного 

органу держави (а також органу місцевого самоврядування), в якому 

закріплено забезпечуване нею формально обов’язкове правило поведінки 

загального характеру [536, c. 171]; офіційний письмовий документ, який 

приймається уповноваженим органом держави та встановлює, змінює, 

припиняє чи конкретизує певну норму права [537].  

Вчені-правознавці наводять наступні ознаки нормативно-правового 

акта: має зовнішню форму у вигляді певного письмового документу; містить 

нові норми права, нормативні приписи, чи змінює, скасовує чинні; 

приймається згідно з чітко визначеною процедурою; має юридичну силу, що 

відображає співвідношення з іншими правовими актами, місце та роль у 

системі законодавстві; надає волі суспільства офіційного характеру [124, c. 

52]; приймається чи санкціонується уповноваженими органами державної 
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влади (правотворчими органами) або народом (референдум); складається з 

додержання правил нормотворчої техніки; доводиться до відома населення у 

встановленому законом порядку — публікується в офіційних спеціальних 

виданнях з обов’язковою відповідністю автентичності тексту офіційного 

зразка [427, c. 446]; містить у собі загальнообов’язкові правила поведінки 

(норми); розпорядження, що містяться в ньому, є вираженням державної 

волі; має строго визначену документальну форму (закон, указ, постанова 

тощо) [31, c. 74-75]. Проаналізуємо більш детально вищенаведені ознаки 

нормативно-правових актів, у тому числі з урахуванням їх місця в системі 

джерел трудового права. 

Так, однією з основних ознак нормативно-правового акта є наявність у 

його складі норми права. Нормативно-правовий акт — це не усяка сукупність 

діючих норм права. У нормативно-правовому акті, як мінімум, повинна 

міститись одна оригінальна норма [124, c. 52]. Саме слово «нормативний» у 

сучасній українській мові тлумачать як: який визначає норму, правила чого-

небудь [56]. Із етимологічного сенсу слово «норма» походить з латинської 

мови від слова «norma», що в буквальному перекладі означає — правило; 

взірець [537]; керівне начало [502, c. 428]. Із точки зору семантики слово 

«норма» тлумачать як: звичайний, узаконений, загальноприйнятий, 

обов’язковий порядок, стан тощо; зразок, правило поведінки людей у 

суспільстві; установлена міра, розмір чого-небудь [56, c. 792]. «Норма» являє 

собою узагальнення певної сукупності людських знань про природу та 

суспільство. У природознавстві «норма» визначається як встановлена міра, 

середня величина або стан матеріального об’єкта як факту об’єктивної 

реальності. У суспільствознавстві «норма» означає порядок, правило, що 

приписує той чи інший спосіб поведінки людей і є продуктом творчості 

соціальних суб’єктів, зацікавлених у певній спрямованості людських дій 

[537].  
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Категорію «норма» активно використовують у філософських колах. 

Зокрема, авторський колектив філософського енциклопедичного словнику 

зауважує, що норма — це середня величина, яка характеризує кількісно-

масову сукупність випадкових подій, явищ. Зазначене поняття вживається в 

дослідженнях, проведених із застосуванням методів теорії ймовірності та 

математичної статистики. Також виділяють соціальну норму як зразок, 

правило, принцип діяльності, визнані соціальною організацією (системою, 

групою) і в тій чи іншій формі задані для виконання її членами. Система 

соціальних норм забезпечує впорядкованість суспільної взаємодії індивідів і 

груп (нормативна інтеграція). При цьому необхідною умовою дієвості 

соціальних норм виступає їх обґрунтованість з точки зору відповідності їх 

прийнятим в даному суспільстві цінностям та ідеалам, по відношенню до 

яких норми виконують підпорядковану, інструментальну функцію [502, c. 

428].  

Норма може бути розкрита як припис, зразок поведінки або дії, міра 

укладення про що-небудь і міра оцінки. Норма виражає те, що існує або має 

існувати в усіх без винятку випадках, на противагу закону, який говорить 

лише про те, що існує і те, що відбувається, й правилу, яке може бути 

виконане, а може, бути й не виконано. Кант часто вживав термін «правило», 

маючи на увазі норму. Нормальне — відповідає нормі, що підкоряється 

правилу. На противагу цьому анормальним є відхиляється від норми [503, c. 

306].  

Також звернемо увагу на позицію В. Л. Петрушенко, яку він наводить у 

своєму філософському словнику. На думку вченого, норма в різних сферах 

людської діяльності являє собою уявлення про такий стан будь-чого, який 

дозволяє певному сущому зберігати свою якість, проявляти її достатньо 

повно, адекватно, але варіативно, шляхом руху навколо певних сталих меж. 

Означені межі й складають зміст і параметри норми. Виявлена та зафіксована 

в різних сферах пізнання норма починає виконувати роль регулятивного 
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орієнтира, навіть усталеної вимоги для оцінки будь-чого. Проте норма не 

тотожна належному, оскільки належне фіксує ідеальний стан певного 

способу буття, а норма — межі реальних проявів якості та стану чогось. 

Також, норма може зазнавати історичних змін. Окремого значення, зауважує 

науковець, набуває поняття норми в моралі й юриспруденції: тут вимагається 

особливе вміння прикладати норми до оцінки реального стану справ [272, c. 

146].  

У контексті наведеного слід підкреслити, що в нормах права та нормах 

моралі існують загальні риси: діють у єдиному полі соціальних зв’язків, 

тобто є соціальними нормами; переслідують загальну мету — встановлення 

та підтримання порядку в суспільстві; мають однакове функціональне 

призначення — впливати на поведінку людей, регулювати їх відносини, 

формувати масштаби (еталони, стандарти) поведінки; адресовані до всіх або 

до великої групи людей — є правилами поведінки загального характеру; 

мають єдину духовну природу, загальний ціннісний стрижень — 

справедливість [427, c. 387].  

Норма права відрізняється від інших соціальних норм і норм 

природного права наступними ознаками: норма права — це таке правило 

поведінки, яке регулює найбільш важливі суспільні відносини, на відмінну 

від інших соціальних норм; норма права — це формально визначене правило 

поведінки, яке зафіксоване в нормативно-правовому акті за законами 

формальної логіки та граматики; це правило поведінки, яке встановлено або 

санкціоновано державою чи її окремими органами та має офіційний характер, 

на відмінну від інших правил поведінки; є загальнообов’язковою для 

виконання всім населенням держави; це правило поведінки формулюється у 

вигляді юридичних прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин; це 

правило поведінки, яке охороняється державною владою від порушень, а у 

випадку порушень держава застосовує юридичні санкції; це правило 
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поведінки може змінюватися або скасовуватися тими державними органами, 

які його приймали, або вищестоящими органами [446, c. 215-216].  

Норма права має тісний взаємозв’язок із соціальними нормами, 

нормами моралі, однак і суттєво відрізняється від останніх. Як цілком 

слушно зауважує В. В. Безусий, норма права відіграє першорядну роль у 

механізмі правового регулювання суспільних відносин. Вона (норма) є тією 

«пусковою» частиною механізму, відповідно до характеру якої визначається 

ступінь інтенсивності та напруженості відповідного процесу правового 

регулювання. Норма права відіграє провідну роль як у механізмі правового 

впливу в цілому, так і в механізмі правового регулювання зокрема [31].  

В юридичній енциклопедичній літературі увагу звертають на те, що 

норма права являє собою офіційне, формально визначене, 

загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлюється або 

санкціонується державою, охороняється нею від порушень, направлене на 

регулювання найбільш важливих суспільних відносин та охорону соціальних 

цінностей шляхом встановлення юридичних прав та обов’язків суб’єктів 

права [446, c. 215].  

У контексті досліджуваного питання зазначимо, що нормативно-

правовий акт слід розглядати як структурний елемент системи джерел 

трудового права лише в разі, коли він містить у своєму складі норми 

трудового права. Як зазначає Ю. Ю. Івчук, норма трудового права — це 

соціально обумовлене, спрямоване на регулювання трудових і тісно 

пов’язаних з ними відносин обов’язкове для виконання суб’єктами трудового 

права правило поведінки, яке схвалюється або встановлюється державою й у 

своїй реалізації забезпечується рівнем свідомості виконавців, організаційною 

та виховною роботою й можливістю застосування державного примусу в разі 

порушення його вимог [136, c. 86].  

Дещо схоже на вищенаведене визначення надає й О. С. Боєва в своєму 

дослідженні, що присвячено особливостям судового захисту права на працю. 
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Так, учена норму трудового права визначає як соціально обумовлене правило 

поведінки суб’єктів трудового права, спрямоване на врегулювання трудових 

та тісно пов’язаних з ними відносин, яке встановлюється державою, є 

обов’язковим для виконання та при реалізації якого можуть застосовуватися 

організаційні, виховні заходи або навіть державний примус у разі порушення 

його вимог [41, c. 14].  

Норма трудового права, зазначає С. В. Вишновецька, являє собою 

загальнообов’язкове, формально-визначене, встановлене або санкціоноване 

державою та забезпечене заходами державного примусу правило поведінки, 

яке закріплює юридичні права й обов’язки учасників трудових відносин, що 

виникають з приводу застосування найманої праці [63, c. 63]. 

Загальноприйнятим у правовій науці, зауважує авторський колектив 

підручника «Трудове право», є поділ норм права на регулятивні й охоронні. 

Однак визначально-установчими нормами, на яких ґрунтується формування 

змісту всіх норм трудового права, є норми про те, що: трудове право — це 

засіб досягнення прийнятої для всього суспільства мети — добробуту не 

купки людей, а більшості членів суспільства; людина — це не засіб 

виробництва, що підлягає експлуатації, а його повноцінний незамінний 

суб’єкт. Регулятивні норми трудового права за функціональним 

призначенням підрозділяються на виробничі та захисні. Іншу групу норм 

трудового права, головна мета яких — забезпечення ефективності дієвості 

норм, направлених на регулювання відносин, що складають предмет 

трудового права, слід називати охоронними нормами. Сутністю охоронних 

норм трудового права є примус [232, с.69]. Наявність у складі правового акта 

норми права характеризує його як нормативно-правовий акт. При цьому, в 

разі якщо за допомогою таких норм права регулюються трудові та близько 

пов’язані з ними правовідносини, нормативно-правовий акт, що їх містить 

слід розглядати як структурний елемент системи джерел трудового права. 



204 

Саме наявність норми права в складі правового акта відрізняє 

нормативно-правові акти від актів індивідуальної дії, які традиційно не 

визначаються джерелами права, в тому числі й трудового права. Як зауважує 

Д. В. Журавльов, в нормативно-правових актах закріплюються норми, які 

враховують інтереси більшості та меншості в цілому, координують їх 

залежно від конкретних економічних соціальних, національних та 

міжнародних відносин у даний історичний період [124, c. 50]. На відміну від 

нормативно-правового актів, підкреслює авторський колектив шеститомної 

юридичної енциклопедії, як актів, розрахованих на багаторазове 

застосування, індивідуальні акти конкретизують правові норми чи 

визначають їх дійсний зміст і мають форму правозастосовного або 

інтерпретаційного акта [537, c. 192].  

Як зауважують у наукових колах, індивідуальний акт являє собою 

припис, який розрахований на конкретний, чітко визначений, одиничний 

випадок і виходячи з цього являє собою акт «одноразової дії». Вищенаведені 

акти здебільшого персоніфіковані й їх дія завершується із настанням 

відповідних наслідків або фактів, що безпосередньо ними передбачені [12; 

186, c. 92].  

У судовій практиці також зазначають, що залежно від компетенції 

органу, який прийняв такий документ, і характеру й обсягу відносин, що 

врегульовано ним, акти поділяються на нормативні й такі, що не мають 

нормативного характеру, тобто індивідуальні. Акти ненормативного 

характеру (індивідуальні акти) породжують права й обов’язки тільки в того 

суб’єкта (чи визначеного ними певного кола суб’єктів), якому вони 

адресовані [315].  

Відмінності нормативно-правових актів від актів індивідуальної дії 

полягають у наступному: спрямовані на регулювання найбільш типових, 

масових відносин, у той час як індивідуальні акти стосуються в основному 

лише конкретних життєвих випадків, ситуацій, обставин; розраховані на 



205 

постійну або тривалу дію, тоді як індивідуальні акти — на однократну 

реалізацію; нормативні акти не персоніфіковані, адресуються або до всіх, або 

до великого числа суб’єктів, а індивідуальний акт має конкретного адресата 

[31, c. 74-75]. Таким чином, наявність у складі правового акта норми права: 

вказує на його нормативний характер; характеризує його як нормативно-

правовий акт — основний структурний елемент системи джерел трудового 

права; відрізняє його від правових актів індивідуальної дії, які в зв’язку із 

тим, що не містять у своєму складі норм права не можуть розглядатися як 

джерела трудового права.  

Досліджуючи ознаки нормативно-правових актів, які характеризують їх 

як основний структурний елемент системи джерел трудового права, слід 

зазначити, що такі акти, як зауважують в юридичній енциклопедичній 

літературі, знаходяться між собою в ієрархічній підпорядкованості, що й 

визнає юридичну силу документа [537, c. 192]. Як зауважує О. Ф. Скакун, 

юридична сила нормативно-правового акта — це специфічна властивість 

мати суворо позначене місце в системі правових актів і залежати за 

формальною обов’язковістю від рівня й обсягу повноважень органу, який 

видає (приймає) цей акт, тобто від того, хто є суб’єктом нормотворчостi [427, 

c. 449].  

Юридична сила нормативно-правового акта має два аспекти: 

співвідношення правових актів між собою й обов’язковість до виконання. Зі 

співвідношенням встановлюється ієрархія, тобто система підпорядкованості 

нормативно-правових актів. Це означає, що кожний акт займає своє місце в 

загальній системі нормативно-правових актів. На вершині цієї системи 

розміщуються нормативно-правові акти, видані парламентом — найвищим 

правотворчим органом державної влади (верховенство закону). На нижчому 

щаблі — нормативно-правові акти, що видаються органами місцевого 

самоврядування та мають підзаконний характер. Останні не повинні 

суперечити законам, вони мають видаватися на їх виконання [535; 54, c. 978].  
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Разом із тим, слід погодитись із позицією В. М. Кравчука, що наведена 

ним у його дослідженні ролі суду та прокуратури в забезпеченні законності 

актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. На думку 

вченого, юридична сила нормативно-правового акта є відносною, а не 

абсолютною категорією, так як актами вищої юридичної сили можуть бути 

Конституція України стосовно законів, закони — стосовно указів президента 

України, постанови Уряду — стосовно актів голів місцевих державних 

адміністрацій тощо [191, c. 117].  

Досліджуючи джерела міжнародно-правового регулювання праці, 

Д. М. Величко зазначає, що поширеним є вислів, що юридична сила 

нормативно-правового акта встановлює «який саме нормативно-правовий акт 

є головніше». Юридична сила різних документів неоднакова та має 

ієрархічну структуру, відповідно до якої відбувається сортування 

нормативно-правових актів. При цьому поширеним є поділ нормативних 

актів на закони та підзаконні акти [57, c. 108].  

Отже, юридична сила нормативно-правового акта вказує на його місце 

в системі джерел трудового права в якості структурного елементу, а також на 

правові наслідки, що такий акт породжує. У залежності від юридичної сили 

нормативно-правовий акт може набувати різної форми — закону або 

підзаконного нормативно-правового акта. Зазначимо, що місце й особливості 

законів, а також підзаконних нормативно-правових актів будуть розглянуті 

нами в рамках окремих підрозділів даного розділу представленого наукового 

дослідження.  

Окрім вищенаведеного слід зазначити, що всі без винятку нормативно-

правові акти підлягають державній реєстрації. Слово «реєстрація» походить з 

пізньолатинської мови від слова «registratio», що можна перекласти як 

внесення до списку, переліку [538, c. 261]. Авторський колектив великого 

тлумачного словника сучасної української мови зауважує, що слово 

«реєстрація» означає дію за значенням «реєструвати», тобто: вносити кого-, 
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що-небудь у список, книгу для запису справ, документів, майна, земельних 

володінь тощо з метою обліку або надання йому законної чинності; 

фіксувати, перевіряти за допомогою приладів, яке-небудь явище, 

спостереження, якийсь факт; автоматично записувати значення 

вимірювальної величини, що змінюється в часі [56, c. 1208].  

В юридичній енциклопедичній літературі зазначають, що реєстрація — 

це внесення до відповідних списків, реєстру або спеціальних книг або 

журналів окремих відомостей щодо будь-яких осіб (учасників загальних 

зборів акціонерного товариства, з’їзду, конференцій тощо), майна або інших 

матеріальних об’єктів, документів (службових листів, договорів, наказів, 

кореспонденції тощо), нормативно-правових актів, особистих немайнових 

прав фізичних та юридичних осіб тощо або письмовий запис чи фіксація 

іншим чином (наприклад, електронними засобами) певних фактів, подій та 

явищ з метою їх обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм 

законного (легітимного) статусу [538, c. 261]. 

При цьому, окремо визначають сутність державної реєстрації як: 

письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ відомостей чи 

певних матеріальних об’єктів з метою їх державного обліку та контролю, 

засвідчення дійсності та надання їм законного статусу. Державна реєстрація є 

доказом обставин, що тягнуть за собою певні юридичні наслідки. В Україні 

державна реєстрація здійснюється у встановленому законодавством порядку 

уповноваженими державою органами виконавчої влади, на які також 

покладено обов’язки щодо ведення та належного функціонування 

відповідного державного реєстру [536, c. 102].  

З метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації 

нормативних актів, державного обліку, створення фонду цих актів і 

підтримання їх у контрольному стані, доступності та гласності правової 

інформації було прийнято Указ Президента України «Про Єдиний державний 

реєстр нормативних актів» від 27 червня 1996 року № 486/96. Відповідно до 
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п. 2 вищенаведеного нормативно-правового акта до Державного реєстру 

включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, в тому числі з 

обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради 

України, укази та розпорядження Президента України, декрети, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України, нормативні акти Національного банку України, міжнародні 

договори України [318].  

З метою виконання указу, а також задля уникнення дублювання та 

паралелізму в сфері правової інформатизації, забезпечення доступності, 

гласності й відкритості правової інформації для юридичних і фізичних осіб 

було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про запровадження 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення 

правової інформатизації України» від 11 грудня 1996 року № 1504. У п. 5 

зазначеного акта законодавства було доручено Міністерству юстиції 

забезпечити організацію створення автоматизованої інформаційної системи 

для опрацювання нормативно-правових актів, поданих на державну 

реєстрацію [322].  

Чинний Порядок подання нормативно-правових актів на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної 

реєстрації, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 15 травня 

2013 року № 883/5. Вищенаведений нормативно-правовий акт визначає 

процедуру підготовки та подання до Міністерства юстиції України 

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до 

законодавства підлягають державній реєстрації, та єдиний механізм їх 

розгляду й державної реєстрації в Міністерстві юстиції України [309]. Також, 

як слідує з вищенаведених законодавчих положень, обов’язковою умовою 

набуття законної сили нормативно-правовим актом є його офіційне 
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оприлюднення. З метою впорядкування офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів, що їх приймають Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, забезпечення регулювання 

суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобігання 

перекрученням їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності було 

прийнято указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 

року № 503/97. Відповідно до вищенаведеного нормативно-правового акта 

закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента 

України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк 

після їх прийняття у встановленому порядку та підписання підлягають 

оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях. При 

цьому офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України»; 

газета «Урядовий кур’єр»; газета «Голос України», «Відомості Верховної 

Ради України»; інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента 

України [410]. Отже, визначені на законодавчому рівні процедури реєстрації 

й оприлюднення нормативно-правового акта є важливою умовою набуття 

таким правовим актом чинності і як наслідок регулювання відповідних 

суспільних відносин. 

Аналіз наведених положень надав змогу дійти висновку стосовно того, 

що однією із основних характеризуючих складових поняття «нормативно-

правовий акт» є наявність у складі такого акта норми права. У разі, якщо за 

допомогою таких норм права регулюються трудові та близько пов’язані з 

ними правовідносини, нормативно-правовий акт, що їх містить слід 

розглядати як структурний елемент системи джерел трудового права. 

Конкретне місце нормативно-правового акта в системі джерел трудового 

права з урахуванням ієрархічних зв’язків її структурних елементів визначає 

юридична сила такого акта, яка залежить від компетенції суб’єкта, що його 

прийняв. При цьому задля того, щоб нормативно-правовий акт набув 



210 

юридичної сили й як наслідок зайняв своє місце в якості структурного 

елемента системи джерел трудового права з ціллю врегулювання трудових і 

близько пов’язаних із ними правовідносин, такий акт в обов’язковому 

порядку повинен пройти визначені на законодавчому рівні процедури, що 

стосуються його державної реєстрації й оприлюднення. А тому під 

нормативно-правовим актом як структурним елементом системи джерел 

трудового права слід розуміти прийнятий суб’єктами правотворчості й такий, 

що пройшов законодавчо встановлені процедури державної реєстрації й 

оприлюднення, правовий акт, який з урахуванням компетенції зазначених 

суб’єктів має відповідну юридичну силу, містить у своєму складі норми 

трудового права, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

трудових і пов’язаних із ними суспільних відносин. 

 

 

3.3. Міжнародно-правовий акт як структурний елемент системи 

джерел трудового права України 

 

Активні інтеграційні процеси в європейську спільноту, що тривають 

наразі в нашій державі, зокрема прагнення до безвізового режиму з багатьма 

країнами Європи, запровадження відкритого ринкового простору, зобов’язує 

Україну приймати участь у численних міжнародних заходах, налагоджувати 

зв’язки з багатьма міжнародними спільнотами й організаціями, визнавати 

міжнародні стандарти, в тому числі в сфері трудової політики. Підсумком 

виконання вищенаведених зобов’язань стає прийняття міжнародно-правових 

актів між Україною й іншими договірними сторонами з тих чи інших питань 

суспільного життя. Зазначені правові акти посідають особливе місце серед 

структурних елементів системи джерел трудового права. А тому їх 

дослідження є необхідною умовою повноцінної характеристики системи 
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джерел трудового права як зовнішньої форми прояву системи трудового 

права.  

Важливою складовою реалізації в трудовому праві принципу 

верховенства права є визнання державою пріоритетності міжнародних 

правових актів перед національним законодавством. Непересічне значення в 

умовах інтеграції України в світове співтовариство та правового 

регулювання праці в глобальній економічній системі мають міжнародно-

правові акти. Набуття Україною членства в міжнародних організаціях 

вимагає від нашої держави зусиль щодо уніфікації та вдосконалення чинного 

законодавства, приведення його до світових стандартів із одночасним 

збереженням найбільш прогресивних норм трудового права направлених на 

захист інтересів працівників [232, c. 40, 56-57].  

На думку, О. Ф. Скакун, міжнародно-правовий акт можна розглядати 

як самостійне джерело права. При цьому міжнародно-правовий акт (договір) 

— це спільний акт-документ двох або декількох держав, що містить норми 

права про встановлення, зміну чи припинення прав та обов’язків у 

різноманітних відносинах між ними [427, c. 443]. Окрім цього, в юридичній 

енциклопедичній літературі зазначають, що міжнародно-правовий акт є 

одним з основних джерел міжнародного права, угода між державами й/або 

іншими суб’єктами міжнародного права, що регулює їх взаємовідносини в 

певній сфері шляхом встановлення, зміни або припинення для її учасників 

прав та обов’язків згідно з основними принципами міжнародного права [54, 

c. 204-205].  

Слід звернути увагу на те, що на практиці, окрім назви «міжнародно-

правовий акт» також використовується назва «міжнародний договір» або 

«міжнародно-правовий договір», які мають однаковий зміст, тобто 

виражають сутність одного й того ж явища. Міжнародно-правовий акт є 

узагальнюючим поняттям, що може включати в себе такі його види як: 

конвенція, акт, договір, угода, комюніке, статут, декларація тощо. Як 
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зазначають із цього приводу в науково-правових колах, у практиці 

міжнародно-договірних відносин не існує чіткого критерію застосування 

різних найменувань міжнародно-правових актів. Це питання вирішується 

самими учасниками того чи іншого міжнародно-правового акта. 

Найменування міжнародного договору не впливає на його юридичну силу 

[535].  

Основним міжнародно-правовим актом, положення якого визначають 

засади укладання міжнародних договорів виступає Віденська конвенція про 

право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року. Як зазначено в ст. 1 

конвенції, «договір» означає міжнародну угоду, укладену між державами в 

письмовій формі та регульовану міжнародним правом, незалежно від того, чи 

викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв’язаних між 

собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування [66].  

На рівні національного законодавства нашої держави порядок 

укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з 

метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, 

завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції 

України та законодавстві України визначено в положеннях Закону України 

«Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року. 

Вищенаведений нормативно-правовий акт визначає міжнародний договір 

України як укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим 

суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, 

незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між 

собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, 

угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [353]. 

Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [183]. За своєю юридичною силою 

зазначені акти посідають проміжне місце між Основним Законом України та 
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іншими законодавчими актами. Як слідує з положень Конституції України, 

укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України [183]. 

У свою чергу, в ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» 

зазначено, що в разі якщо міжнародним договором України, який набрав 

чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору [353]. Отже, за таким критерієм як 

юридична сила, міжнародно-правові акти посідають майже найвище місце в 

ієрархії нормативно-правових актів, що входять до системи трудового права.  

Задля того, щоб міжнародно-правовий акт став частиною 

національного законодавства України, до нього в обов’язковому порядку 

повинні бути застосовані процедури, пов’язані із його укладанням. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори України» 

укладення міжнародного договору України — це дії щодо підготовки тексту 

міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, 

підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов’язковість 

для України [353]. Як слідує з аналізу вищенаведеного законодавчого 

положення, процедура укладання міжнародних договорів України передбачає 

декілька ключових моментів: встановлення його автентичності; його 

підписання; надання згоди на обов’язковість. В юридичній енциклопедичній 

літературі, що автентичність (від грец. αυυευτιχος — істинний, відповідний, 

справжній, дійсний, вірний) у праві — достовірність, відповідність тексту 

правового документа оригіналові; точне (адекватне) розкриття, тлумачення 

дійсного змісту акта, ухваленого органом державної влади [539]. У ст. 21 

Закону України «Про міжнародні договори України» встановлено, що 

офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України на 

українську мову здійснює Міністерство закордонних справ України в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [353]. Порядок 
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здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів 

України на українську мову, затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 березня 2006 року № 353. Відповідно до вищенаведеного 

нормативно-правового акта поняття «офіційний переклад» означає 

автентичний виклад українською мовою тексту багатостороннього 

міжнародного договору України, складеного мовою, іншою, ніж українська. 

Перекладу підлягає консолідована версія тексту договору з урахуванням усіх 

змін, що набрали чинності, а також тексти договорів про внесення змін до 

нього. Переклад здійснюється з мови, на якій укладено договір. У разі 

укладення договору двома або більше мовами для забезпечення 

автентичності перекладу також використовуються тексти (текст) договору 

іншими (іншою) мовою. Офіційний переклад договору здійснюється в трьох 

примірниках, один з яких надсилається до відповідного міністерства чи 

іншого центрального органу виконавчої влади, відповідального за укладення 

договору, другий — до Міністерства юстиції України, а третій зберігається в 

Міністерстві закордонних справ України та використовується для 

опублікування [333]. 

Що стосується підписання міжнародно-правових актів, то з аналізу ст. 

3 та ст. 5 Закону України [353] слідує, що рішення про підписання 

міжнародних договорів, які укладаються від імені України приймаються 

Президентом України. До наведеної вище категорії міжнародних договорів 

чинне національне законодавство відносить: політичні, мирні, територіальні 

й такі, що стосуються державних кордонів, розмежування виключної 

(морської) економічної зони та континентального шельфу України; що 

стосуються прав, свобод та обов’язків людини й громадянина; про участь 

України в міждержавних союзах та інших міждержавних об’єднаннях 

(організаціях), системах колективної безпеки; про військову допомогу та 

направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав чи допуску 

підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України, умови їх 
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тимчасового перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-

економічні, екологічні й інші наслідки та компенсації; про використання 

території та природних ресурсів України; яким за згодою сторін надається 

міждержавний характер [353]. Окрім цього, правом підпису міжнародно-

правового акта наділений Кабінет Міністрів України щодо міжнародних 

договорів, які укладаються від імені Уряду України [353]. Зазначена 

категорія міжнародно-прошвових актів укладається з економічних, 

торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених 

до відання Кабінету Міністрів України.  

Окрім цього в порядку встановленому законодавством передбачено 

особливості підписання міжвідомчих договорів, які укладаються з питань, що 

належать до повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади та державних колегіальних органів. В Положенні «Про порядок 

укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України 

міжвідомчого характеру», що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 1994 року № 422, встановлено, що міжнародні 

договори України міжвідомчого характеру укладаються від імені міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади з відповідними державними 

органами іноземних держав і міжнародними організаціями, в компетенцію 

яких входять питання, що регулюються договорами. При цьому рішення про 

підписання зазначених міжнародно-правових актів приймаються 

міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади, до 

компетенції яких входять питання, що регулюються такими договорами, за 

погодженням із Міністерством закордонних справ України та з дозволу Віце-

прем’єр-міністра України згідно з розподілом обов’язків [329]. 

Наступною умовою набуття міжнародно-правовим актом якості 

структурного елементу системи джерел трудового права є надання згоди на 

його обов’язковість. Зі ст. 8 закону України слідує, що окрім підписання 

міжнародно-правового акта, згода України для неї на його обов’язковість 
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здійснюється шляхом ратифікації, затвердження, прийняття договору, 

приєднання до договору [353].  

Міжнародно-правові акти з найважливіших аспектів суспільного життя 

підлягають ратифікації. При цьому як зауважують у науково-правових колах, 

ратифікація (франц. ratification — затвердження, пізньолат. ratificatio, від лат. 

ratus — такий, що має законну силу, та … ficatio, від facerе — робити) — 

затвердження вищим органом державної влади (монархом, президентом, 

парламентом; в Україні — Верховною Радою України) міжнародного 

договору. У міжнародно-правовому плані ратифікація є формою вираження 

згоди на обов’язковість договору для країни. Ратифікація втілюється в двох 

актах: міжнародно-правовому (ратифікаційній грамоті) та національно-

правовому (наприклад, законі про ратифікацію). Ратифікація є однією зі 

стадій укладання міжнародного договору, переважно заключною [54, c. 756].  

Слід погодитися з позицією авторського колектива підручника 

«Трудове право», які цілком слушно вказують на те, що міжнародно-правове 

регулювання питань має цілком практичне значення для регулювання 

трудових відносин в Україні взагалі. І якщо в радянський період ратифікація 

міжнародно-правових актів про працю носила радше політичний характер, то 

тепер вона набуває власне юридичного значення, оскільки включаються 

додаткові механізми правового впливу на трудові відносини, на які зважати 

вже неможливо [232, c. 58].  

До міжнародно-правових актів, до яких в обов’язковому порядку 

повинна бути застосована процедура ратифікації ст. 9 Закону України «Про 

міжнародні договори України» відносить наступні: політичні (про дружбу, 

взаємну допомогу та співробітництво, нейтралітет), територіальні й такі, що 

стосуються державних кордонів, розмежування виключної (морської) 

економічної зони та континентального шельфу України, мирні; що 

стосуються прав, свобод та обов’язків людини й громадянина; 

загальноекономічні (про економічне та науково-технічне співробітництво), з 



217 

загальних фінансових питань, з питань надання Україною позик та 

економічної допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям, а 

також про одержання Україною від іноземних держав і міжнародних 

фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом 

України; про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних 

об’єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки; про військову 

допомогу та направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав 

чи допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію 

України, умови тимчасового перебування в Україні іноземних військових 

формувань; що стосуються питань передачі історичних і культурних 

цінностей Українського народу, а також об’єктів права державної власності 

України; виконання яких зумовлює зміну законів України або прийняття 

нових законів України; інші міжнародні договори, ратифікація яких 

передбачена міжнародним договором або законом України [353].  

Як цілком слушно зауважує М. М. Грекова в своєму дослідженні, в 

більшості випадків значна кількість міжнародних договорів у сфері трудових 

відносин не легалізується у встановленому законом порядку в зв’язку з 

відсутністю економічної основи та соціальних передумов для їх ратифікації в 

масштабах держави, оскільки ратифікація таких актів передбачає особливі 

зобов’язання щодо їх виконання. Практика свідчить про складність 

застосування міжнародно-правових актів, що були ратифіковані без 

належного аналізу національного законодавства та попередньої підготовки 

відповідних нормативно-правових актів. Ратифікація — це важливе та 

складне питання державного рівня, та воно вимагає ретельної економічної й 

юридичної оцінки наявних можливостей [93, c. 69]. Отже, в передбачених 

чинним національним законодавством випадках ратифікація міжнародно-

правового акта є обов’язковою умовою включення його до частини 

національного законодавства, а, отже, й набуття ним статусу структурного 

елементу системи джерел трудового права.  
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Міжнародно-правовий акт як структурний елемент системи джерел 

трудового права являє собою укладений відповідно до законодавчо 

встановлених процедур офіційний акт між Україною й іншою стороною 

(сторонами) міжнародного права, форма якого встановлена міжнародними 

стандартами та правилами, що набув статус частини чинного національного 

законодавства й на основі положень якого здійснюється правове 

регулювання трудових і близько пов’язаних із ними правовідносин. 

Досліджуючи значення міжнародно-правових актів як структурних 

елементів системи джерел трудового права, проаналізуємо положення 

найважливіших із них. При цьому зазначений аналіз проведемо з 

урахуванням конкретного суб’єкта міжнародного права в рамках діяльності 

якого відповідний міжнародно-правовий акт було укладено. Однією з 

найбільших міжнародних організацій, що була створена в 1945 році задля 

підтримання миру та безпеки, сприяння співробітництва між народами 

виступає Організація об’єднаних націй (United Nations Organization; 

Organisation des Nations Unies) (далі — ООН) [446, c. 229]. Основними 

завданнями ООН є підтримання та зміцнення міжнародного миру та безпеки, 

розвиток співробітництва між державами [537, c. 301]. ООН являє собою 

міжнародну організацію незалежних, суверенних держав, які визнали Статут 

Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 року [442]. 

У міжнародному публічному праві статут — це насамперед 

багатосторонній договір, що визначає характер, зміст діяльності, головні 

завдання та цілі міжнародної організації, утвореної на основі такого 

договору. У статуті міжнародної організації, як правило, закріплюються: 

повноваження головних органів організації, порядок їх утворення та 

представництва в них держав-членів, основні принципи діяльності 

організації та її членів, правила прийняття до організації та виходу або 

виключення з неї, порядок прийняття рішень органами організації та 
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забезпечення їх виконання, порядок вирішення спорів між членами 

організації [538, c. 630-631, 636].  

Відповідно до ст. 1 Статуту ООН основними цілями зазначеної 

міжнародної організації є: підтримувати міжнародний мир і безпеку й з цією 

метою приймати ефективні колективні заходи для запобігання й усунення 

загрози миру та придушення актів агресії або інших порушень миру; 

проводити мирними засобами відповідно до принципів справедливості та 

міжнародного права, залагоджування або вирішення міжнародних суперечок 

або ситуацій, які можуть привести до порушення миру; розвивати дружні 

відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності та 

самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для 

зміцнення загального світу; здійснювати міжнародне співробітництво у 

вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та 

гуманітарного характеру й у заохоченні та розвитку поваги до прав людини 

та основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови, релігії; бути 

центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей [442]. 

Керівними органами ООН виступають Генеральна Асамблея та Рада Безпеки 

[446].  

Основним міжнародно-правовим актом, що приймається в рамках 

діяльності ООН, виступає декларація. Як зазначають в юридичній 

енциклопедичній літературі, декларація (лат. declaratio — заява, вислів) являє 

собою міжнародний документ про основні принципи з тих чи інших питань 

[536, c. 24]. Специфічною рисою декларації як нормативно-правового акта є 

занадто загальний, неконкретний характер її положень, що потребують 

додаткового законодавчого регулювання [446].  

Провідне місце серед вищенаведених міжнародно-правових актів, які 

були прийняті в рамках діяльності ООН посідає Загальна Декларація прав 

людини від 10 грудня 1948 року. Вищенаведений міжнародно-правовий акт 

встановлює такі основні положення, які впливають у цілому на трудове право 
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України: кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на 

справедливі та сприятливі умови праці та на захист від безробіття; кожна 

людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну 

працю; кожний працюючий має право на справедливу та задовільну 

винагороду, яка забезпечує гідне існування людини, її самої та її сім’ї, й яка в 

разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення; 

кожна людина має право створювати професійні спілки та входити до 

професійних спілок для захисту своїх інтересів [125].  

В якості прикладу міжнародно-правових актів, які мають суттєве 

значення для національного законодавства України та входять до системи 

трудового права слід назвати наступні: Декларація соціального прогресу та 

розвитку від 11 грудня 1969 року, в якій зазначено, що використання 

власності, в тому числі й на засоби виробництва, не може супроводжуватися 

будь-якими формами експлуатації людини, а повинно створювати умови, що 

забезпечують дійсну рівність людей [109]; Декларація про права інвалідів від 

9 грудня 1975 року, в якій зазначено, що інваліди мають право на освіту, 

ремісничу професійну підготовку та відновлення працездатності, на 

допомогу, консультації, на послуги з працевлаштування й інші види 

обслуговування, які дозволять їм максимально проявити свої можливості та 

здібності й прискорять процес їх соціальної інтеграції або реінтеграції [107]; 

Загальна декларація про ліквідацію голоду та недоїдання від 16 листопада 

1974 року, положення якої визначають, що обов’язком кожної зацікавленої 

держави відповідно до її суверенних міркувань і внутрішнього законодавства 

є усунення перешкод на шляху виробництва продовольства та забезпечення 

належних стимулів для фермерів [126]; Декларація про права розумово 

відсталих осіб від 20 грудня 1971 року, яка визначала, що розумово відсталі 

особи мають право на відновлення працездатності та заступництво, які 

дозволяють такій особі розвивати свої здібності та максимальні можливості, 
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а також право продуктивно працювати або займатися якою-небудь іншою 

корисною справою в повну міру своїх можливостей [108]; тощо. 

Окрім декларацій ООН, особливе місце в якості структурних елементів 

системи джерел трудового права посідають такі міжнародно-правові акти як 

пакти. Пакт (лат. pactum — договір, угода) — одне з найменувань 

двосторонніх або багатосторонніх договорів щодо конкретної сфери 

політичних відносин. У міжнародно-правовій практиці пакт укладається з 

питань ненападу, взаємодопомоги, взаємної або колективної безпеки. У 

сучасній договірній практиці держав назва «пакт» застосовується при 

укладанні міжнародних договорів з питань основних прав і свобод людини. 

Пакти укладаються та реалізуються в такому ж самому порядку, як і 

міжнародні договори й угоди [537, c. 407]. Яскравим прикладом 

вищенаведеного міжнародно-правового акта є Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права людини від 16 грудня 1966 року 

[230], а також Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 

грудня 1966 року [229]. Вищенаведені міжнародно-правові акти було 

ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про ратифікацію 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права» від 19 жовтня 1973 

року № 2148 [380].  

Про важливість та особливе місце зазначених міжнародно-правових 

актів у системі джерел трудового права свідчать наступні їх положення: 

право на працю, включає право кожної людини дістати можливість заробляти 

собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно 

погоджується; принцип справедливої зарплати та рівної винагороди за працю 

рівної цінності без будь-якої різниці; право на умови роботи, що 

відповідають вимогам безпеки та гігієни; право на однакову для всіх 

можливість просування по роботі на відповідні більш високі ступені 

виключно на підставі трудового стажу та кваліфікації; право на відпочинок, 
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дозвілля та розумне обмеження робочого часу й оплачувану періодичну 

відпустку так само, як і винагороду за святкові дні [230]; нікого не можуть, 

держати в рабстві, яке забороняються в усіх їх видах; нікого не можуть 

держати в підневільному стані; нікого не можуть приневолювати до 

примусової чи обов’язкової праці [229]. Таким чином, міжнародно-правові 

акти, що приймаються в рамках діяльності такої міжнародної організації як 

ООН посідають особливе місце в системі джерел трудового права, так як на 

їх рівні визначені основоположні аспекти, пов’язані із реалізацією особами 

права на працю, а також охорони та захисту такого права.  

Особливе місце серед міжнародних організацій, з огляду на специфіку 

представленого наукового дослідження, посідає Міжнародна організація 

праці (International Labour Organization, ILO) (далі — МОП), яка була 

створена в 1919 році відповідно до Версальського договору як автономна 

установа, пов’язана з Лігою Націй [54]. Основним актом, на підставі якого 

МОП здійснює свою діяльність є Статут Міжнародної Організації Праці від 

28 червня 1919 року [441]. Додатком до вищенаведеного Статуту стала 

Філадельфійська декларація 1944 року, яка сформулювала сучасні цілі й 

завдання цієї організації. У МОП працюють галузеві комітети й проводяться 

технічні наради, де розглядаються умови праці в окремих галузях. Під егідою 

МОП функціонують Міжнародний інститут з вивчення соціально-трудових 

проблем (м. Женева, Швейцарія) та Міжнародний центр з підвищення 

професійно-технічної підготовки (м. Турін, Італія) [54]. У рамках своєї 

діяльності МОП приймає міжнародні конвенції, в багатьох із яких приймає 

участь й Україна. У цьому контексті зазначимо, що конвенція (лат. conventio 

— договір, угода) — це вид міжнародних договорів, що встановлює взаємні 

права й обов’язки [540]. Як зауважує Р. І. Шабанов, конвенції та рекомендації 

МОП є додатковим стимулом для розвитку й удосконалення національного 

законодавства в соціально-трудовій сфері, у тому числі й у галузі зайнятості 

та працевлаштування [525, c. 36].  
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Одним із найголовніших міжнародно-правових актів, що були прийняті 

в рамках діяльності МОП, є Конвенція «Про політику в галузі зайнятості» від 

9 липня 1964 року, яка встановила, що політика, спрямована на сприяння 

повній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості має на меті забезпечити 

наступне: щоб була робота для всіх, хто готовий стати до роботи та шукає 

роботу; така робота була якомога продуктивнішою; була свобода вибору 

зайнятості та найширші можливості для кожного працівника здобути 

підготовку та використовувати свої навички та здібності для виконання 

роботи, до якої він придатний, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

релігії, політичних поглядів, іноземного походження чи соціального 

положення [172].  

Варто назвати конвенції МОП, дія яких спрямована на заборону 

примусової праці:  

Конвенція МОП «Про скасування примусової праці» від 25 червня 1957 

року, яка проголосила, що кожний член МОП, який ратифікує цю Конвенцію, 

зобов’язується скасувати примусову або обов’язкову працю та не вдаватися 

до будь-якої її форми: як засобу політичного впливу чи виховання або як 

засобу покарання за наявність чи за висловлювання політичних поглядів, чи 

ідеологічних переконань, протилежних усталеній політичній, соціальній, чи 

економічній системі; як методу мобілізації та використання робочої сили для 

потреб економічного розвитку; як засобу підтримання трудової дисципліни; 

як засобу покарання за участь у страйках; як заходу дискримінації за 

ознаками расової, соціальної і національної приналежності чи віросповідання 

[176];  

Конвенція МОП «Про примусову чи обов’язкову працю» від 28 червня 

1930 року, в якій зазначено, що кожний член МОП зобов’язується скасувати 

застосування примусової чи обов’язкової праці в усіх її формах в якомога 

коротший строк. Компетентна влада не повинна ні примушувати, ні 

дозволяти примушувати до примусової чи обов’язкової праці на користь 
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приватних осіб, компаній або товариств. Відповідальність за будь-яке 

рішення вдатися до примусової чи обов’язкової праці несуть вищі 

адміністративні власті даної території [173].  

Окрім цього, можна назвати акти зазначеної міжнародної організації, 

що спрямовані на заборону дискримінації в сфері трудових відносин і 

забезпечення рівності прав трудящих:  

Конвенція МОП «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності» від 29 червня 1951 року, яка встановлює, що кожний 

Член Організації за допомогою засобів, які відповідають діючим методам 

встановлення ставок винагородження, заохочує й у тій мірі, в якій це 

суміщається із зазначеними методами, забезпечує застосування щодо всіх 

трудівників принципу рівного винагородження чоловіків і жінок за працю 

рівної цінності [174];  

Конвенція МОП «Про дискримінацію в галузі праці та занять» від 25 

червня 1958 року, яка встановила, що кожний член Організації, для якого ця 

Конвенція є чинною, зобов’язується визначити й проводити національну 

політику, спрямовану на заохочення, методами, що узгоджуються з 

національними умовами й практикою, рівності можливостей і поводження 

стосовно праці та занять з метою викоренення будь-якої дискримінації з 

приводу них [166];  

Конвенція МОП «Про застосування принципів права на організацію та 

на ведення колективних переговорів» від 1 липня 1949 року, в якій зазначено, 

що трудівники мають належний захист проти будь-яких дискримінаційних 

дій, спрямованих на обмеження свободи об’єднання в галузі праці [167].  

Окреме місце посідають конвенції МОП, дія яких направлена на захист 

прав, пов’язаних із оплатою праці:  

Конвенція МОП «Про захист заробітної плати» від 1 липня 1949 року, 

яка визначає, що заробітна плата, виплачувана готівкою, виплачуватиметься 

тільки грішми, що мають законний обіг, і виплату в формі векселів, бонів, 
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купонів чи в будь-якій іншій формі, призначеній замінити гроші, що мають 

законний обіг, буде заборонено [168];  

Конвенція МОП «Про оплачуванні відпуски» від 24 червня 1970 року 

кожна особа, до якої застосовується ця Конвенція, має право на щорічну 

оплачувану відпустку встановленої мінімальної тривалості. Кожний член 

Організації, який ратифікував цю Конвенцію, зазначає тривалість відпустки в 

заяві, яка додається до документа про ратифікацію. Відпустка ні в якому разі 

не може становити менше трьох робочих тижнів за один рік роботи [171].  

Як структурні елементи системи джерел трудового права посідають 

міжнародно-правові акти, що були укладені в рамках діяльності МОП, дія 

яких направлена на реалізацію, охорону та захист прав працівників на 

об’єднання.  

Наприклад, Конвенція МОП «Про захист прав представників на 

підприємстві та можливості, що їм надаються» від 23 червня 1971 року, яка 

проголошує, що представники працівників на підприємстві користуються 

ефективним захистом від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, 

включаючи звільнення, що ґрунтується на їхньому статусі чи на їхній 

діяльності як представників працівників, чи на їхньому членстві в профспілці 

або на їхній участі в профспілковій діяльності, в тій мірі, в якій вони діють 

відповідно до чинного законодавства чи колективних договорів або в інших 

спільно погоджених умов [170];  

Конвенція МОП «Про свободу асоціації та захист права на 

організацію» від 9 липня 1948 року № 87 в якій встановлено, що працівники 

та роботодавці, без якої б то не було різниці мають право створювати на свій 

вибір організації без попереднього на те дозволу, а також право вступати в 

такі організації з єдиною умовою підпорядковуватися статутам останніх 

[175].  

Отже, МОП є провідною міжнародною організацією, в рамках 

діяльності якої приймається чимало міжнародно-правових актів, стороною в 
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яких виступає й Україна. При цьому такі акти посідають особливе місце 

серед інших структурних елементів системи джерел трудового права, так як 

їх дія направлена на визначення основних напрямків реалізації трудової 

політики, механізмів реалізації прав працівників, а також правових аспектів, 

пов’язаних із охороною та захистом таких прав. 

Наступною міжнародною організацією, в рамках співробітництва з 

якою Україна укладає міжнародно-правові акти, які в подальшому набувають 

статусу структурного елементу системи джерел трудового права виступає 

Співдружність незалежних держав (далі — СНД). Зазначимо, що СНД являє 

собою міжнародну організацію, яка об’єднує 12 європейських країн з числа 

колишніх республік СРСР, в тому числі Україну. СНД було створено в грудні 

1991 року. Основними цілями СНД є: розвиток рівноправного та 

взаємовигідного співробітництва народів і держав у галузі політики, 

економіки, культури, охорони здоров’я, захисту навколишнього природного 

середовища, науки, торгівлі, в гуманітарній та інших сферах; сприяння 

широкому інформаційному обміну; сумлінне та неухильне виконання 

міжнародних зобов’язань; забезпечення прав та основоположних свобод 

людини. СНД здійснює свою діяльність на основі загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права. Держави — члени СНД керуються в 

своїх відносинах також принципом верховенства права, враховуючи інтереси 

кожної з країн СНД. Вони прагнуть до об’єднання зусиль і надання взаємної 

підтримки, духовного єднання народів держав-членів на основі поваги їх 

самобутності, тісного співробітництва в збереженні культурних цінностей і 

культурного обміну. СНД має розгалужену організаційну структуру: понад 

50 міждержавних (міжурядових) координаційних і консультативних органів, 

найважливішими з яких є: Рада глав держав СНД, Рада глав урядів держав 

СНД, Рада міністрів закордонних справ СНД, Економічна рада, 

Координаційно-консультативний комітет, Міжпарламентська асамблея, 

Платіжний союз, Економічний суд, Міждержавний валютний комітет, Рада 
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міністрів оборони, Комісія з прав людини [538, c. 587]. Так, серед 

міжнародно-правових актів, що прийняті в рамках діяльності СНД, в першу 

чергу, слід назвати Конвенцію СНД «Про права та основні свободи людини» 

від 26 травня 1995 року, яка містить важливі положення стосовно того, що: 

кожна людина має право на працю та захист від безробіття, а також рівну 

винагороду за рівнозначну працю, включаючи отримання пільг; на однакові 

умови по відношенню праці рівної цінності та на рівний підхід до оцінки 

якості праці; необхідності вжиття заходів щодо працевлаштування осіб, які 

не здатні на рівні конкурувати на ринку праці, в тому числі зі створення 

спеціальних служб із працевлаштування, установ зі спеціальними умовами 

праці та системи заохочень роботодавців, що беруть інвалідів на роботу 

[177]. В рамках діяльності зазначеної міжнародної організації приймається 

чимало міжнародно-правових актів такого роду як угода. В юридичній 

енциклопедичній літературі угода в міжнародному праві — одне з 

найменувань міжнародного договору. Терміном «угода міжнародна», як 

правило, позначаються міждержавні акти, що підписуються від імені уряду 

та не підлягають ратифікації. Міжнародна угода регулює відносини 

економічного, політичного, соціально-культурного, нормативного характеру 

[535, c. 168]. В якості прикладу зазначеного вище міжнародно-правового акта 

як структурного елементу системи джерел трудового права слід назвати 

Угоду між країнами СНД «Про співробітництво в галузі трудової міграції та 

соціального захисту трудящих мігрантів» від 15 квітня 1994 року, яка 

встановлює, що кожна зі Сторін визнає (без легалізації) дипломи, свідоцтва 

про освіту, відповідні документи про надання звання, розряду, кваліфікації й 

інші неодмінні для провадження трудової діяльності документи та завірений 

у встановленому на території Сторони виїзду порядку переклад їх державною 

мовою Сторони працевлаштування або російською мовою. Трудовий стаж, 

зокрема стаж на пільгових підставах і за спеціальністю, взаємно визнається 

Сторонами. У разі остаточного виїзду трудівника-мігранта зі Сторони 
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працевлаштування роботодавець (наймач) видає йому довідку або інший 

документ, який містить відомості про тривалість роботи та заробітну плату 

помісячно [497]. 

Міжнародно-правові акти посідають особливе місце серед інших 

структурних елементів системи джерел трудового права, так як 

встановлюють світові загальні стандарти й основи реалізації особами права 

на працю, визначають загальні механізми й основи правового регулювання 

трудових і тісно пов’язаних із ними правовідносин. За таким критерієм як 

юридична сила, міжнародно-правові акти посідають майже найвище місце в 

ієрархії нормативно-правових актів, що входять до системи трудового права. 

Міжнародно-правовий акт як структурний елемент системи джерел 

трудового права являє собою укладений відповідно до законодавчо 

встановлених процедур офіційний акт між Україною й іншою стороною 

(сторонами) міжнародного права, форма якого встановлена міжнародними 

стандартами та правилами, що набув статус частини чинного національного 

законодавства й на основі положень якого здійснюється правове 

регулювання трудових і близько пов’язаних із ними правовідносин. 

 

 

3.4. Місце й особливості законів про працю в системі джерел 

трудового права України 

 

У залежності від юридичної сили, нормативно-правові акти як 

структурні елементи системи джерел трудового права України можуть мати 

різну форму — законів України та підзаконних нормативно-правових актів. І 

якщо, як ми зазначали в попередньому підрозділі представленого наукового 

дослідження, головним структурним елементом системи трудового права 

України виступає нормативно-правовий акт, то його формою, що має 

найвищу юридичну силу виступає закон України. Закони України 
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знаходяться на вершині ієрархії нормативно-правових актів, у тому числі в 

системі джерел трудового права України. 

Категорія «закон» є філософською. Зокрема, авторський колектив 

філософського енциклопедичного словника зауважує, що закон — це 

категорія, що відображає істотні, необхідні та такі, що повторюються зв’язки 

між явищами реального світу. Ще К. Маркс зазначав, що закон являє собою 

внутрішній і необхідний зв’язок між явищами. Вивчивши дію закону, люди 

можуть використовувати його в своїх інтересах. При цьому на відміну від 

метафізичного матеріалізму, який визнає лише вічні та незмінні закони 

природи й суспільства, діалектичний матеріалізм виходить з того, що існуючі 

зв’язки явищ, що виражаються в законах, еволюціонують разом зі змінами й 

ускладненням форм руху матерії [502, c. 194]. У філософських колах 

зазначають, що поняття «закон» можна трактувати в наступних значеннях: 

припис щодо того, як людина повинна поводитися в суспільстві (моральний 

закон, правовий закон); припис щодо того, як що-небудь має бути або має 

відбуватися; становище, що виражає загальний хід речей у будь-якої галузі; 

висловлювання щодо того, яким чином що-небудь є необхідним або 

відбувається з необхідністю; правило необхідного існування [503, c. 162].  

Науковий закон — це знання, що формулюється людьми в поняттях, 

яке, однак, має свою основу в природі (в об’єктивному бутті). Емпіричні 

закони, одержувані з досвіду, мають лише відносне значення, оскільки вони 

мають силу тільки за певних умов і завжди лише в тому випадку, коли надані 

певні передумови. Можливість встановлювати закони, тобто розкривати 

закономірні відносини, в природничих науках є більшою, ніж у науках про 

дух, тому що в природничих науках можна легше та повніше врахувати всі 

чинники, що визначають будь-яку подію або стан, і розглянути зв’язок умов. 

Явища відбуваються не внаслідок будь-якого закону, вони не викликаються 

законом, а завжди бувають наслідком відповідних законів. Людина, як ланка 

природного процесу, сама підпорядкована природному закону, в якому вона 
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нічого не може змінити. Але завдяки своєму знанню природи людина може 

всередині відомих меж підпорядкувати її власну закономірність, створивши 

умови, при яких відповідно до визначеного природним законом явища слідує 

певна подія [503, c. 162].  

Як зауважує В. Л. Петрушенко, в разі сприйняття категорії «закон» в її 

найширшому розумінні як те, що зумовлює сталий, непохитний і завжди 

повторюваний характер протікання якогось процесу або існування якоїсь 

сутності — питання про джерело закону залишається відкритим. Окрім 

цього, вчений пропонує сутність «закону» розкрити в наступних значеннях: 

впорядкованість і чітка зумовленість протікання певних природних процесів, 

їх однозначна пов’язаність; суттєвий елемент наукового пізнання, що фіксує 

регулярний, суттєвий, повторюваний взаємозв’язок між різними явищами або 

всередині них; усталений вищими інстанціями влади — людськими або 

божественними — стандарт людської суспільної поведінки, який подається 

як непорушний; інколи синонім фатуму, невідворотного ходу подій. Для 

науки відкриття й оперування законом має надзвичайно важливе значення, 

оскільки підтверджує її пізнавальні спроможності та точність [272, c. 87].  

Поняття «закон» розглядається як об’єктивна категорія — «закон 

природній», тобто такий, що не залежить від волевиявлення людини, 

існування якого обумовлено зовнішніми чинниками. У цьому контексті слід 

зазначити, що хоча в нашому випадку поняття «закон» розглядається як 

категорія суб’єктивна (закон приймається людьми для людей), його зміст 

повинен враховувати й багато об’єктивних чинників як-то: людська природа; 

природні права й свободи людини тощо. У такому випадку зміст поняття 

«закон» буде включати в себе такий загальноправовий принцип як 

верховенство права, який визначає найвищими соціальними цінностями 

природні права й свободи особи. Звичайно існування правових законів, які б 

у повній мірі враховували всі об’єктивні чинники, пов’язані з існуванням 
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навколишнього світу та людською природою, є неможливим, так як процес 

пізнання зазначених чинників є безкінечним.  

Якщо ж розглядати семантичні підходи щодо визначення сутності 

поняття «закон», слід зазначити, що в сучасній українській мові його зміст 

може бути розтлумачений у багатьох значеннях, зокрема: встановлене 

найвищим органом державної влади загальнообов’язкове правило, яке має 

найвищу юридичну силу; сукупність таких загальнообов’язкових правил і 

державних постанов, що визначають суспільні відносини людей; втілення 

найвищої влади в суспільстві; те, що сприймається як незаперечне 

розпорядження, веління, обов’язкове для виконання; загальноприйняте, 

усталене правило поведінки; норма поведінки; звичай, обряд; основні 

правила в якій-небудь ділянці людської діяльності, що випливають із самої 

сутті справ; об’єктивно існуючий, постійний і необхідний взаємозв’язок між 

предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, 

сутності; основне положення якої-небудь науки; що відбиває причинно-

наслідковий зв’язок між явищами, характеризує перебіг певних процесів у 

природі або суспільстві; що-небудь неминуче, незаперечне, що є виявом 

певної закономірності [56]. У наведеному випадку зміст поняття «закон» 

фактично зводить до сутності поняття «норма права», яке було розглянуто 

нами раніше. 

З огляду на специфіку представленого наукового дослідження, а саме 

його юридичну спрямованість, найбільший інтерес для нас представляють 

позиції щодо визначення поняття «закон», що зустрічаються в 

юриспруденції. В юридичній енциклопедичній літературі зазначають, що 

закон є основною категорією законодавчої системи, тому його вивчення 

займає центральне місце в юридичній теорії та законодавчій техніці [536, c. 

474]. Закон — це нормативно-правовий акт вищого представницького органу 

державної влади законодавчої влади або самого народу, який регулює 

найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й інтереси більшості 
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населення, втілює основні права людини й інші загальнолюдські цінності та 

має найвищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів [446, c. 

127].  

Як слідує з аналізу вищенаведеного визначення досліджуваного 

поняття, єдиним органом, що може прийняти закон є вищий 

представницький орган державної законодавчої влади. При цьому, відповідно 

до ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є 

парламент — Верховна Рада України [183].  

Як зауважив Конституційний Суд України в своєму рішенні «у справі 

за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції 

України (щодо повноважності Верховної Ради України)» від 17 жовтня 2002 

року № 17-рп/2002, Верховна Рада України за своєю природою є 

представницьким органом державної влади та здійснює законодавчу владу. 

Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади 

означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати 

закони. Верховна Рада України здійснює законодавчу владу самостійно, без 

участі інших органів [410]. Отже, на нашу думку, з урахуванням 

вищенаведеної позиції стосовно єдиного державного органу конституційної 

юрисдикції, при розкритті сутності досліджуваного поняття необхідно 

вказувати на конкретний орган, який уповноважений приймати закони — 

Верховну Раду України (парламент).  

Окрему увагу слід звернути на те, що теорія закону сформулювала такі 

основні його ознаки: у межах своєї дії регулює найважливіші суспільні 

відносини, що зумовлює його високу ефективність; має найвищу юридичну 

силу в системі нормативно-правових актів країни; має загальний характер; як 

різновид нормативних актів встановлює загальнообов’язкові правила 

поведінки, має належну форму, породжує юридичні наслідки та гарантується 

державою; має відповідну структуру, тобто організацію змісту, доцільне 
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розміщення нормативних приписів та правові атрибути; є стабільним 

нормативно-правовим актом; приймається лише законодавчим органом 

представницького характеру або населенням держави в порядку 

референдуму; охороняється та гарантується державою, яка забезпечує 

необхідні умови для його виконання та застосовує заходи примусового 

характеру до суб’єктів, які не виконують або порушують його вимоги; 

приймається відповідно до вимог логіки, стилю та мови, що сприяє 

однаковому й точному його розумінню та застосуванню ефективності 

системи нормативних актів у цілому [536, c. 474-475].  

О. Ф. Скакун називає наступні ознаки «закону»: є нормативно-

правовим актом за змістом — на відміну від акта застосування норм права й 

акта тлумачення норм права; містить первинні норми права, яких раніше в 

правовій системі не було, притім норми з ключових, основних питань життя, 

установлює права й обов’язки громадян; приймається з додержанням 

особливої законодавчої процедури, яка називається законодавчий процес; не 

має потреби в додатковому затвердженні; може бути відмінений лише 

законом і перевірений на відповідність лише Конституційним Судом України 

[427, c. 451]. Таким чином, під законами про працю слід розуміти 

нормативно-правові акти вищої юридичної сили, які містять у своєму складі 

норми трудового права, прийняті в установленому законодавством порядку 

Верховною Радою України задля врегулювання найважливіших питань 

суспільного життя, пов’язаних із реалізацією громадянами права на працю та 

інших суміжних питань.  

Основним Законом нашої держави є Конституція України від 28 червня 

1996 року. На її пріоритетність вказує положення, що міститься в ст. 8 

вищенаведеного нормативно-правового акта, відповідно до якого 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони й інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України та 

повинні відповідати їй. При цьому норми Конституції України є нормами 
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прямої дії. Положення Конституції України, з урахуванням досліджуваної 

тематики, можна поділити на дві великі групи. 

Так, першу групу будуть складати положення, що здійснюють 

опосередкований вплив на сферу праці: визначають основні права, свободи й 

обов’язки людини та громадянина; форму та територіальний устрій держави; 

основні інститути влади; основи конституційного ладу; основи місцевого 

самоврядування держави тощо.  

Разом із тим, у Конституції України зустрічаються й положення, які 

мають безпосереднє відношення до питання реалізації особами права на 

працю: кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 

законом; кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі 

на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується; 

держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 

працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки 

і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб; використання 

примусової праці забороняється; кожен має право на належні, безпечні та 

здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; 

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров’я роботах забороняється; громадянам гарантується захист від 

незаконного звільнення; право на своєчасне одержання винагороди за працю 

захищається законом; ті, хто працює, мають право на страйк для захисту 

своїх економічних і соціальних інтересів; кожен, хто працює, має право на 

відпочинок.  

Конституція України наділена найвищою юридичною силою, в зв’язку 

із чим посідає центральне місце серед інших структурних елементів у системі 

джерел трудового права України. Положення Основного Закону України 

стосуються всіх без винятку сфер суспільного життя, в тому числі й трудових 

правовідносин, й у такому разі здійснюють опосередкований правовий вплив 
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на сферу праці. При цьому в Конституції України закріплено ряд положень, 

що мають безпосередній вплив на трудові та пов’язані з ними 

правовідносини. 

Досліджуючи закони про працю в системі джерел трудового права, 

зауважимо, що особливе місце серед усіх нормативно-правових актів 

зазначеної категорії, в тому числі й про працю, посідають конституційні 

закони. Авторський колектив шеститомної юридичної енциклопедії увагу 

звертає на те, що конституційний закон являє собою різновид закону як акта 

вищої юридичної сили, що приймається органами законодавчої влади чи 

референдумом в особливому порядку. Конституційний закон визначає 

основи суспільного та державного ладу, є юридичною базою для поточного 

законодавства. Такий закон має вищу юридичну силу в системі нормативно-

правових актів; юридично закріплює співвідношення політичних сил у 

суспільстві та баланс їх інтересів; забезпечує внутрішню єдність норм 

національного законодавства; робить ефективною взаємодію національної та 

міжнародної правових систем; визначає вичерпне коло відносин, що ним 

регулюються; характеризується особливою процедурою прийняття й охорони 

з боку держави. До конституційних законів, окрім конституції держави, 

також належать закони, якими вносяться зміни та доповнення до конституції, 

та закони, що конкретизують положення конституції та прямо передбачені 

нею [536, c. 477].  

Як зауважує О. Ф. Скакун, конституційний закон — це законодавчий 

акт, який виходить із конституції та має за мету конкретизувати основні 

конституційні положення шляхом регулювання найбільш важливих 

суспільних відносин або внести в неї зміни; акт, що прийнятий з 

додержанням особливої ускладненої процедури та володіє стосовно інших 

нормативно-правових актів, вищою юридичною силою. При цьому, серед 

видів конституційних законів учена наводить наступні. 1) Названі (органічні) 

закони, тобто закони, необхідність прийняття яких прямо передбачено 
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чинною конституцією (або на яку є посилання в тексті конституції). Такі 

закони мають однорядкову з конституцією сферу правового регулювання 

[427, c. 461].  

Названий вид конституційних законів, як правило, стосується 

визначення: окремих питань діяльності вищих органів державної влади; 

особливостей формування та реалізації певних видів державної політики. 

Органічні конституційні закони можуть мати як опосередкований вплив, так і 

безпосередній вплив на сферу трудових відносин. Яскравим прикладом 

вищенаведеного служить ч. 2 ст. 45 Конституції України, яка, зокрема, 

встановлює, що мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки 

встановлюється законом. При цьому державні гарантії права на відпустки, 

умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення 

працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, 

задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного 

розвитку особи визначено на рівні Закону України «Про відпустки» від 15 

листопада 1996 року [306]. 2) Ще одним видом конституційних законів є 

реформуючі закони, тобто такі, якими вносяться зміни, доповнення в чинну 

Конституцію України. На відміну від органічних, реформуючі закони після 

прийняття здобувають вищу юридичну силу та стають складовою частиною 

Конституції [427]. Так, з метою реформування політичної системи в Україні 

шляхом підвищення ефективності її функціонування [287] було прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 

2004 року [307].  

Відповідно до рішення Конституційного Суду України в справі за 

конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV 

(справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) 

від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 вищенаведений реформуючий 
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конституційний закон було визнано таким, що не відповідає Конституції 

України, тобто є неконституційним у зв’язку з порушенням конституційної 

процедури його розгляду та прийняття [413].  

Окрім вищенаведеного, слід назвати наступні приклади реформуючих 

конституційних законів: Закон України «Про внесення змін до Конституції 

України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, 

Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 1 лютого 2011 

року, положення якого, як слідує з його назви, визначили деякі особливості, 

пов’язані із здійснення виборчого процесу [308]; Закон України «Про 

внесення змін до статті 98 Конституції України» від 19 вересня 2013 року, 

метою якого було розширення компетенції Рахункової палати в частині 

наділення її повноваженням щодо здійснення контролю за надходженнями до 

Державного бюджету України [310]; Закон України «Про відновлення дії 

окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року, який було 

прийнято з метою підвищення ефективності функціонування політичної 

системи в Україні та вдосконалення механізму здійснення державної влади, 

розподілу повноважень між Президентом України й органами державної 

влади, забезпечення балансу між гілками влади, ефективної співпраці 

парламенту й Уряду, їх взаємної відповідальності за здійснення державної 

політики [305].  

Вищенаведені реформуючі конституційні закони, хоча й не мають 

безпосереднього відношення до сфери трудового права, впливають на неї 

опосередковано, як і на всі інші сфери суспільного життя, так як вносять 

значні зміни до Основного Закону України. Отже, визначаючи місце 

конституційних законів серед інших структурних елементів системи 

трудового права України слід зазначити, що воно обумовлено їх вищою 

юридичною силою порівняно з іншими законами України. При цьому 

органічні конституційні закони про працю здійснюють безпосередній вплив 
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на трудові та пов’язані з ними правовідносини. У свою чергу, реформуючі 

конституційні закони України мають опосередковане відношення до системи 

трудового права, так як, окрім трудових відносин, здійснюють тим чи іншим 

чином правовий вплив на всі сфери суспільного життя.  

Наступним видом закону в системі джерел трудового права виступає 

кодифікований нормативно-правовий акт. У цьому контексті зазначимо, що в 

юридичній літературі зустрічаються позиції щодо розмежування понять 

«кодифікований акт (кодекс)» і «закон». На думку О. Ф. Скакун, відмінності 

кодексу від законів полягають у наступному:  

1) кодекси несуть основне навантаження однакового та 

концентрованого регулювання певної сфери суспільних відносин [427, c. 

464]. На нашу думку, вищенаведена позиція не може претендувати на 

абсолютність, так як більшість законів України спрямовані на врегулювання 

чітко визначеного, як правило в їх преамбулі, кола суспільних відносин.  

2) кожен кодекс містить у собі все, що необхідно для регулювання 

певних суспільних відносин, зводить воєдино основний зміст тієї чи іншої 

галузі законодавства [427, c. 464]. Із нашої точки зору, наведена позиція 

також підлягає уточненню, зокрема, в частині того, що багато нині діючих 

кодифікованих актів законодавства містять у собі чимало недоліків, протиріч 

тощо, пов’язаних із регулюванням відповідної сфери суспільного життя. 

Приведемо позицію А. Т. Комзюка, яку він відстоює в навчальному 

посібнику «Адміністративна відповідальність в Україні» під час аналізу 

законодавства про адміністративні правопорушення. На думку вченого, 

чинне законодавство про адміністративні правопорушення досить велике за 

обсягом. Кодекс України про адміністративні правопорушення України від 7 

грудня 1984 року (далі КпАП України) [160], наголошує вчений, — один з 

нормативно-правових актів, до яких найчастіше вносяться зміни та 

доповнення. Особливо інтенсивно положення КпАП України почали 

змінюватися після проголошення незалежності України. Усе це створює 
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певні труднощі в застосуванні адміністративно-правових норм, негативно 

позначається на діяльності адміністративно-юрисдикційних органів, 

забезпеченні законності застосування заходів відповідальності за вчинені 

правопорушення, що в умовах правової держави недопустиме [4, c. 5]. 

Наведена позиція вченого черговий раз підкреслює той факт, що навіть 

кодифіковане законодавство на сьогодні не може й у багатьох випадках не 

містить у своїх положеннях усі можливі засоби, що необхідні для 

регулювання відповідного кола суспільних відносин.  

3) кодекс приймається тоді, коли необхідно істотно змінити правове 

регулювання в певній сфері суспільних відносин або коли накопичений 

нормативний масив вимагає зміни структури його викладу [427, c. 464]. 

Зазначимо, що будь-який закон приймається задля здійснення правового 

регулювання певних суспільних відносин шляхом їх зміни (в тому числі 

істотної). 4) кодекс володіє вищою юридичною силою стосовно законів та 

інших актів кодифікованої галузі законодавства та суміжних галузей [427, c. 

464]. Із цього приводу зауважимо, що Конституція України також володіє 

більшою юридичною силою, аніж поточні закони, в тому числі кодекс, однак 

це не позбавляє її статусу закону, хоча й Основного. Отже, така 

характеристика кодифікованого нормативно-правового акта як його вища 

юридична сила порівняно з іншими законами вказує лише на його особливе 

місце серед них. Більш того, сама О. Ф. Скакун оперує терміном 

«кодифікований закон» і зазначає, що він являє собою юридично цільний, 

внутрішньо погоджений законодавчий акт, в якому об’єднані та 

систематизовані найважливіші, основні правові норми конкретної галузі 

права, або галузі суспільних відносин чи законодавства [427, c. 462]. Таким 

чином, кодифікований акт законодавства в повній мірі можна віднести до 

законів України, які разом із тим, з урахуванням їх юридичної сили, 

посідають особливе місце серед інших законів як структурних елементів 

системи джерел трудового права.  
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Основним кодифікованим актом законодавства в системі джерел 

трудового права виступає КЗпП України. Як зазначено в ст. 1 

вищенаведеного нормативно-правового акта, він має своїм завданням 

регулювання трудових відносини всіх працівників, сприяючи зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності 

суспільного виробництва та піднесенню на цій основі матеріального й 

культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни та 

поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву 

потребу кожної працездатної людини [158]. Зауважимо, що чинний КЗпП 

України вже давно морально застарів, так як був прийнятий ще за часів 

радянського союзу, не враховує сучасних потреб населення в правому 

регулюванні сфери трудових відносин. Окрім цього, слід звернути увагу на 

те, що за час чинності до зазначеного кодифікованого акта було внесено 

десятки змін і доповнень. Особливо активно внесення змін до КЗпП України 

відбувалося після набуття Україною незалежності та прийняття Конституції 

України. Підтримуємо позицію щодо необхідності негайного прийняття 

кодифікованого нормативно-правового акта, який регулюватиме трудові та 

тісно пов’язані з ними відносини [232, c. 61]. На сьогодні, на нашу думку, 

таким актом повинен стати Трудовий кодекс України.  

Окрему групу структурних елементів системи трудового права 

складають поточні закони, що регулюють трудові та тісно пов’язані з ними 

правовідносини. При цьому вищенаведені структурні елементи системи 

джерел трудового права можна згрупувати в залежності від конкретного 

предмету регулювання в цій сфері. В якості прикладу наведемо деякі із 

вищенаведених груп: 

1) закони України, предметом правового регулювання яких є сфера 

оплати праці: Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року, 

який визначає економічні, правові й організаційні засади оплати праці 

працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового 
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договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності 

та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного й 

договірного регулювання оплати праці та спрямований на забезпечення 

відтворювальної й стимулюючої функцій заробітної плати [363]; Закон 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 

року, який регулює питання, пов’язані із мінімальним розміром заробітної 

плати, прожитковий мінімум у залежності від різних категорій громадян 

[313]; тощо.  

2) закони, предметом правового регулювання яких є пенсійне й інше 

загальнообов’язкове державне страхування: Закон України «Про пенсійне 

забезпечення» від 5 листопада 1991 року, який спрямований на те, щоб 

повніше враховувалася суспільно корисна праця як джерело зростання 

добробуту народу та кожної людини, встановлює єдність умов і норм 

пенсійного забезпечення робітників [367]; Закон України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

8 липня 2010 року, який визначає правові й організаційні засади забезпечення 

збору й обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, умови та порядок його нарахування й сплати та повноваження 

органу, що здійснює його збір і ведення обліку [347]; Закон України «Про 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року, 

визначає порядок справляння та використання збору на обов’язкове державне 

пенсійне страхування [346]; Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року, визначає правові, 

фінансові й організаційні засади загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального 

захисту в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та 

пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, охорони життя та здоров’я [320]; Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 
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від 2 березня 2000 року, який визначає правові, фінансові й організаційні 

засади загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття [320]; тощо. 

3) закони, які визначають особливості правового статусу спеціальних 

суб’єктів трудового права: Закон України «Про державну службу» від 10 

грудня 2015 року, який визначає принципи, правові й організаційні засади 

забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, 

орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах 

держави та суспільства, а також порядок реалізації громадянами України 

права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих 

якостях і досягненнях [314]; Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 року, який визначає правові засади організації та діяльності 

прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського 

самоврядування, а також систему прокуратури України [374]; Закон України 

«Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року, який визначає правові 

засади організації та діяльності Національної поліції України, статус 

поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції 

України [356]; Закон України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки» від 7 жовтня 1997 року, який визначає правовий статус 

професійних творчих працівників, встановлює правові, соціальні, економічні 

й організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та 

мистецтва [376]; тощо. 

4) закони, предметом правового регулювання яких є питання, пов’язані 

з підготовкою майбутніх кадрів і підвищенням кваліфікації працівників: 

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року, який визначає, що 

метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 
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творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня 

народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями 

[366]; Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, який 

встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування 

системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних 

органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії 

вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з 

метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного й інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави в 

кваліфікованих фахівцях [303]; Закон України «Про професійний розвиток 

працівників» від 12 січня 2012 року, який визначає правові, організаційні та 

фінансові засади функціонування системи професійного розвитку 

працівників [375]; Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 

січня 1998 року, який визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування та розвитку системи професійно-технічної освіти, створення 

умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб 

суспільства і держави у кваліфікованих робітниках [378]; тощо. 

Таким чином, закони України як структурні елементи системи джерел 

трудового права являють собою прийняті Верховною Радою України 

нормативно-правові акти вищої юридичної сили, на основі яких здійснюється 

правове регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин. За таким 

критерієм як юридична сила закони України посідають найвище місце серед 

інших нормативно-правових актів у системі джерел трудового права. При 

цьому самі закони можуть відрізнятися один від одного за юридичною 

силою. Конституція України наділена найвищою юридичною силою, в 

зв’язку із чим посідає центральне місце серед інших структурних елементів у 

системі джерел трудового права України. Положення Основного Закону 

України стосуються всіх без винятку сфер суспільного життя, в тому числі й 
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трудових правовідносин, й у такому разі здійснюють опосередкований 

правовий вплив на сферу праці. Також у Конституції України закріплено ряд 

положень, що мають безпосередній вплив на трудові та пов’язані з ними 

правовідносини. Найближче за юридичною силою в системі джерел 

трудового права знаходяться конституційні закони, які можуть бути двох 

видів: органічні та реформуючі. Органічні конституційні закони про працю 

здійснюють безпосередній вплив на трудові та пов’язані з ними 

правовідносини. У свою чергу, реформуючі конституційні закони України 

мають опосередковане відношення до системи трудового права, так як, окрім 

трудових відносин, здійснюють тим чи іншим чином правовий вплив на всі 

сфери суспільного життя.  

Наступна ланка серед законів як структурних елементів системи 

джерел трудового права представлена кодифікованим законом — КЗпП 

України. Вищенаведений кодифікований акт законодавства не відповідає 

сучасному правовому життю, а тому, на нашу думку, на сьогодні, актуальним 

є прийняття нового кодифікованого акта, відповідно до положень якого 

здійснювалось би правове регулювання трудових та пов’язаних із ними 

правовідносин — Трудового кодексу України. Інші закони України про 

працю, в зв’язку із їх чисельністю доречно класифікувати в групи в 

залежності від предмету їх правового регулювання, як-то: закони України, 

предметом правового регулювання яких є сфера оплати праці; закони, 

предметом правового регулювання яких є пенсійне й інше 

загальнообов’язкове державне страхування; закони, які визначають 

особливості правового статусу спеціальних суб’єктів трудового права; 

закони, предметом правового регулювання яких є питання, пов’язані із 

підготовкою майбутніх кадрів і підвищенням кваліфікації працівників; тощо.  
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3.5. Поняття й особливості підзаконних нормативно-правових 

актів про працю в системі джерел трудового права України 

 

Найчисельнішими нормативно-правовими актами, за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання трудових і тісно пов’язаних із ними 

правовідносин, виступають ті, що мають підзаконний нормативно-правовий 

характер. Як цілком слушно зауважує В. Б. Пчелін у своєму дослідженні, що 

присвячено особливостям перегляду адміністративних актів органів 

внутрішніх справ, рамки закону не дозволяють повною мірою передбачити 

весь комплекс ситуацій, що підлягають правовій регламентації. У зв’язку з 

цим чинним національним законодавством передбачена можливість 

самостійного регулювання суспільних відносин органами виконавчої влади, 

що дозволяє, наприклад, оперативно визначати компетенцію різних 

державних органів, права й обов’язки їхніх посадових осіб і службовців [402, 

c. 18-19].  

Разом із тим зазначимо, що підзаконне нормативно-правове 

регулювання, в тому числі й трудових і пов’язаних із ними правовідносин, 

передбачає не тільки діяльність органів виконавчої влади, що буде 

обґрунтовано нами нижче. З урахуванням вищенаведеного, підзаконні 

нормативно-правові акти посідають особливе місце серед інших структурних 

елементів системи джерел трудового права. А тому з’ясування їх сутності й 

особливостей без сумніву буде сприяти всебічному вирішенню поставлених 

завдань представленого наукового дослідження.  

Г. О. Христова звертає увагу на те, що поняття «підзаконні акти» 

відбиває загальну рису їх змісту — те, що вони ґрунтуються на законі, а 

також загальну особливість їх юридичної сили — те, що вони закону не 

суперечать. В іншому ж акти цієї групи значно розрізняються між собою, 

мають істотні особливості за змістом і за юридичною силою [510, c. 50].  
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Майже аналогічного висновку можна дійти, якщо проаналізувати 

семантичний сенс слова «підзаконний». Так, як зауважує авторський 

колектив великого тлумачного словника сучасної української мови, слово 

«підзаконний» тлумачать як такий, що доповнює закон уточненнями, 

посиланнями, умовами [56, c. 953]. При цьому, увагу слід звернути на той 

факт, що слово «підзаконний» не означає меншу юридичну обов’язковість 

нормативно-правового акта. Підзаконний акт володіє необхідною 

юридичною силою. Правда, його юридична сила не має такої загальності та 

верховенства, як це властиво законам. Проте він посідає важливе місце в усій 

системі правового регулювання, оскільки забезпечує виконання законів 

шляхом конкретизованого, деталізованого, нормативного регулювання 

усього комплексу суспільних відносин [427, c. 477].  

Окрім вищенаведеного, слід погодитися із позицією  

А. Ю. Гулягіна, відповідно до якої не менш значущим фактором є те, що 

підзаконні нормативні акти здатні (порівняно із законами) забезпечувати 

набагато більш оперативне реагування на динаміку потреб правового 

регулювання, яка з об’єктивною необхідністю припускає наявність у системі 

засобів нормативно-правового регулювання не лише законодавчих, але й 

підзаконних актів. Саме завдяки виданню останніх органи та посадові особи 

виконавчої влади можуть добиватися адекватного обліку змін, що 

відбуваються у сфері управління [99, c. 14]. 

В юридичній енциклопедичній літературі зазначають, що підзаконні 

нормативно-правові акти являють собою акти, що прийняті компетентними 

органами державної влади чи уповноваженими державою іншими суб’єктами 

на підставі закону, відповідно до закону й у порядку його виконання [446, c. 

240]. Дещо схоже, але більш розширене визначення сутності досліджуваного 

поняття надає в підручнику «Теорія держави і права (Енциклопедичний 

курс)» О. Ф. Скакун. На думку вченої, підзаконний нормативно-правовий акт 

— це нормативний акт, що видається на основі закону, відповідно до закону 
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та спрямований на його виконання шляхом конкретизації законодавчих 

приписів або встановлення первинних норм. Підзаконні нормативно-правові 

акти, наголошує науковець, різняться за своєю юридичною силою, що 

залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, 

а також від характеру та призначення самих актів. Підзаконність 

нормативно-правових актів означає відповідність нормативно-правових актів 

не лише законам, але й іншим актам, що мають більш високу юридичну силу. 

Акт нижчої державної інстанції має знаходитись не лише «під законом», а й 

«під» нормативними актами всіх вищих державних органів, яким він 

покликаний відповідати [427, c. 477-478].  

На практиці можуть зустрічатися випадки, коли положення 

підзаконних нормативно-правових актів однакової юридичної сили 

суперечать один одному. Яскравим прикладом зазначеної вище ситуації є 

визначення правового статусу Міністерства соціальної політики, яке є 

центральним органом виконавчої влади, завданням якого є, зокрема, 

забезпечення формування та реалізація державної політики в сфері праці, 

зайнятості населення та трудової міграції. Правовий статус вищенаведеного 

центрального органу виконавчої влади визначено на підзаконному рівні в 

указі Президента України від 6 квітня 2011 року № 389/2011, яким 

затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України [370], 

який на сьогодні є чинним, так як досі не було видано указу Президента 

України, який би його скасовував.  

Окрім цього, правовий статус Міністерства соціальної політики 

визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року 

№ 423, якою також затверджено Положення про Міністерство соціальної 

політики України [328]. Як зазначено в Листі Міністерства юстиції України 

«Щодо практики застосування норм права у випадках колізії» від 26 грудня 

2008 року № 758-0-2-08-19, у разі існування неузгодженості між нормами, 

виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, 
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виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї 

чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття 

нової норми не завжди супроводжується скасуванням «застарілих» норм з 

одного й того ж питання. У разі існування суперечності між актами, 

прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами — 

вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий 

вищестоящим органом, як такий, що має більшу юридичну силу. При 

розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом 

перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше 

загальним актом [534].  

Логічним доповненням до вищенаведеного вважаємо позицію 

авторського колективу навчального посібника «Новітнє вчення про 

тлумачення правових актів». Учені наголошують на тому що, що найбільше 

значення для вирішення колізій між правовими нормами має врахування 

системних ієрархічних зв’язків між нормативно-правовими актами. Правові 

норми, що встановлені нормативно-правовими актами вищої юридичної 

сили, підлягають переважному застосуванню перед правовими нормами, що 

встановлені актами меншої юридичної сили, так як не мають значення ті 

обставини, коли було прийнято правові акти, якими були встановлені 

конкуруючі правові норми (раніше чи пізніше), яка із конкуруючих норм є 

загальною, а яка — спеціальною. Правові норми, встановлені актами вищої 

юридичної сили, мають перевагу при правозастосуванні, хоч би ці норми не 

були закріплені текстуально та виявилися при тлумаченні за допомогою 

відповідних логічних засобів, у тому числі — висновку від протилежного 

[248, c. 164]. 

Розкриваючи сутність підзаконного нормативно-правового акта, 

авторський колектив шеститомної юридичної енциклопедії наводить їх 

перелік, зокрема, зазначає, що підзаконні нормативно-правові акти — це 

нормативні постанови Верховної Ради України, укази та нормативні 
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розпорядження Президента України, постанови та нормативні 

розпорядження Кабінету Міністрів України; нормативні акти керівників 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (накази, інструкції, 

вказівки тощо), голів місцевих державних адміністрацій (розпорядження), 

керівників їх структурних підрозділів, керівників підприємств, установ та 

організацій (накази), органів місцевого самоврядування та їх виконавчих 

органів (рішення) [536, c. 171-172]. Таким чином, підзаконним нормативно-

правовим актом як структурним елементом системи джерел трудового права 

є правовий акт, що містить загальнообов’язкові приписи (норми права), на 

основі яких здійснюється правове регулювання трудових і близько 

пов’язаних із ними правовідносин, що виданий компетентним органом влади 

на основі та на виконання закону.  

Провідними суб’єктами, що володіють компетенцією із видання 

нормативно-правових актів підзаконного характеру, в тому числі задля 

врегулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин, виступають 

вищі органи державної влади — Верховна Рада України, Президент України 

та Кабінет Міністрів України. У науково-правових колах увага звертається на 

те, що акти вищих органів влади — це підзаконні нормативні акти, які 

містять первинні (вихідні) норми, що встановлюють загальні основи 

правового регулювання. Такі акти можуть видаватися безпосередньо на 

основі Конституції й у цьому аспекті вони є близькі законам [427, c. 479]. 

Розглядаючи підзаконні акти Верховної Ради України як структурні 

елементи системи джерел трудового права, слід зазначити, що такі акти 

являють собою правові форми реалізації компетенції законодавчого органу 

[539, c. 80]. Вищенаведені акти приймають у формі постанов Верховної Ради 

України, в межах яких можуть бути вирішення будь-які питання 

загальноправового характеру, окрім тих, що у випадках передбачених 

чинним національним законодавством України можуть бути вирішені 

виключно законами. Так, відповідно до ст. 92 Конституції України виключно 
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законами України визначаються: права та свободи людини й громадянина, 

гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина; громадянство, 

правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства; права 

корінних народів і національних меншин; порядок застосування мов; засади 

використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, 

континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та 

експлуатації енергосистем, транспорту та зв’язку; основи соціального 

захисту, форми та види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці 

та зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; 

виховання, освіти, культури й охорони здоров’я; екологічної безпеки; 

правовий режим власності; правові засади та гарантії підприємництва; 

правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; засади 

зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; засади 

регулювання демографічних і міграційних процесів; засади утворення та 

діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян, засобів масової 

інформації; організація та діяльність органів виконавчої влади, основи 

державної служби, організації державної статистики й інформатики; 

територіальний устрій України; судоустрій, судочинство, статус суддів, 

засади судової експертизи, організація та діяльність прокуратури, органів 

дізнання й слідства, нотаріату, органів та установ виконання покарань; 

основи організації та діяльності адвокатури; засади місцевого 

самоврядування; статус столиці України; спеціальний статус інших міст; 

основи національної безпеки, організації Збройних Сил України та 

забезпечення громадського порядку; правовий режим державного кордону; 

правовий режим воєнного та надзвичайного стану, зон надзвичайної 

екологічної ситуації; організація та порядок проведення виборів і 

референдумів; організація та порядок діяльності Верховної Ради України, 

статус народних депутатів України; засади цивільно-правової 
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відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них [183].  

В якості прикладу постанов Верховної Ради України як структурних 

елементів системи джерел трудового права варто назвати наступні: 

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових 

прав громадян» від 15 січня 2009 року № 892-VI, положення якої спрямовані 

на надання додаткових рекомендацій Верховній Раді України та Кабінету 

Міністрів України в сфері формування та реалізації державної трудової 

політики, а також необхідності ратифікації ряду міжнародно-правових актів у 

сфері праці [381]; Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Про хід виконання в Україні Європейської 

соціальної хартії (переглянутої)» від 18 грудня 2008 року, в рамках якої було 

наголошено на тому, що ратифікація Хартії та особливо дотримання її норм і 

стандартів є однією з умов успішної реалізації європейських прагнень 

України, що вимагає конструктивного співробітництва Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади 

та сторін соціального діалогу [382]; Постанова Верховної Ради України «Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: 

стан, проблеми та шляхи їх вирішення» від 5 листопада 2013 року, 

положення якої містять рекомендації Президенту України, Верховній Раді 

України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та 

Кабінету Міністрів щодо необхідності посилення існуючих і вжиття нових 

заходів, направлених на розв’язання основних проблемних питань у сфері 

трудової міграції, а також необхідності ратифікації міжнародно-правових 

актів у цій сфері [383]. Таким чином, такі підзаконні структурні елементи 

системи джерел трудового права як постанови Верховної Ради України 

направлені на розв’язання нагальних проблем у сфері трудових та пов’язаних 

із ними правовідносин. 
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Наступну групу підзаконних нормативно-правових актів, які входять 

до системи джерел трудового права України, представляють акти Президента 

України. Так, відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України 

на основі й на виконання Конституції та законів України видає укази й 

розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. При 

цьому як зазначають в юридичній енциклопедичні літературі розпорядження 

являють собою різновид підзаконного акта, що видається з оперативних та 

інших поточних питань державного будівництва, економічного розвитку, 

сфери культури тощо. Розпорядження — це одна з форм управлінського 

рішення, акт державного управління, що має вольовий, владний характер і 

видається компетентним органом чи його посадовими особами в порядку, 

встановленому законом або іншим нормативно-правовим актом, та є 

обов’язковим для суб’єктів, яким він адресований [538].  

Як слідує з аналізу Положення «Про порядок підготовки та внесення 

проектів актів Президента України», що затверджено указом Президента 

України від 15 листопада 2006 року 970/2006, розпорядженнями Президента 

України оформляються рішення про: надання доручень, рекомендацій щодо 

здійснення заходів, розгляду, вирішення питань рішення про підтримку 

Президентом України культурно-мистецьких та інших заходів; проведення 

переговорів, підписання міжнародних договорів України, надання 

повноважень на ведення переговорів, на підписання міжнародних договорів 

України, відповідних директив делегації чи представникові України; 

оперативні, організаційні та кадрові питання; призначення на посади та 

звільнення з посад помічників, референтів Президента України; внесення 

змін до розпоряджень Президента України, визнання такими, що втратили 

чинність, розпоряджень Президента України; винесення на обговорення 

громадськості проектів законів, які передбачаються для внесення 

Президентом України на розгляд Верховної Ради України, проектів актів 

Президента України [371].  
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Із аналізу вищенаведеного переліку рішень Президента України, які 

оформляються у вигляді його розпоряджень, слідує, що такий підзаконний 

акт не містить норм права, а тому не може бути розглянутий в якості 

структурного елементу системи джерел трудового права. Указами 

Президента України відповідно до згадуваного вище Положення 

оформляються рішення, зокрема, про: призначення всеукраїнського 

референдуму щодо змін Конституції України, проголошення всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою; призначення позачергових виборів до 

Верховної Ради України; припинення повноважень Верховної Ради України; 

зупинення дії актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим; скасування актів Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних 

адміністрацій; введення в Україні або в окремих її місцевостях 

надзвичайного стану, оголошення окремих місцевостей України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації; прийняття до громадянства України та 

припинення громадянства України, надання притулку в Україні; створення 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх 

ліквідацію, реорганізацію; введення в дію рішень Ради національної безпеки і 

оборони України; внесення змін до указів Президента України, визнання 

такими, що втратили чинність, указів Президента України, офіційне 

тлумачення актів Президента України.  

Проаналізувавши вищенаведений перелік питань, що вирішуються 

шляхом прийняття указу Президента України, ми дійшли висновку щодо 

нормативного характеру такого акта, так як за допомогою його прийняття 

виникають, змінюються, знаходять свій розвиток і припиняються відповідні 

суспільні відносини, в тому числі, пов’язані із реалізацією права на працю. 

Більш того, як зауважують у науково-правових колах, про нормативний 

характер указу Президента України свідчить те, що вони: посідають 

пріоритетне місце в ієрархії підзаконних нормативних актів; 
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характеризуються багатоаспектністю й об’ємністю регулювання суспільних 

відносин залежно від масштабності функцій і повноважень Президента; є 

загальнообов’язковими на всій території країни; відповідають Конституції й 

іншим законам держави; сполучають одноособовий порядок ухвалення з 

колегіальністю підготовки, попереднього розгляду, посвідчення та 

відповідальності за виконання.  

Як зауважує О. Ф. Скакун, нормативний указ президента — 

підзаконний акт-документ, що ухвалюється на підставі та на виконання 

закону з найважливіших питань життя суспільства та держави з метою 

сприяння ефективній реалізації закону [427, c. 480]. Яскравими прикладами 

указів Президента України як структурних елементів системи джерел 

трудового права України можуть слугувати наступні його акти: указ 

Президента України «Про запровадження на території України регіональних 

графіків початку робочого дня» від 26 квітня 1995 року № 334/95, який було 

прийнято задля створення сприятливих умов для життєдіяльності людей і 

поліпшення режиму енергоспоживання на основі найповнішого 

використання світлої частини доби [323]; указ Президента України від 25 

грудня 2000 року № 1375/2000, яким було схвалено Концепцію дальшого 

реформування оплати праці в Україні з метою визначення напрямів і 

механізмів підвищення рівня заробітної плати та відновлення її основних 

функцій [352]; указ Президента України «Про додаткові заходи із 

забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей» від 1 

червня 2013 року № 312/2013, яким Міністерству освіти і науки України, 

Міністерству культури України, Міністерству молоді та спорту України 

було, в тому числі, доручено опрацювати питання щодо визначення нових 

підходів до підготовки педагогічних працівників, тренерів-викладачів, 

спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів та їх 

професійного розвитку, зокрема, запровадження у вищих педагогічних 

навчальних закладах і вищих навчальних закладах сфери культури 
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спеціалізації «позашкільна освіта» [316]; указ Президента України «Про 

вдосконалення регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в 

Україні» від 11 липня 2005 року № 1073/2005, який було прийнято задля 

подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку 

праці в Україні, створення належних умов для гідної праці як основи 

зростання добробуту населення, розвитку трудового потенціалу, підвищення 

ефективності системи соціального захисту населення від безробіття [300]. 

Отже, нормативні укази Президента України посідають провідне місце в 

системі джерел трудового права України, так як на підзаконному рівні 

правового регулювання визначають, зокрема, основні напрямки розвитку 

державної трудової політики.  

Особливе місце серед інших структурних елементів системи джерел 

трудового права України посідають акти органів виконавчої влади, 

найвищим серед яких є Кабінет Міністрів України. Так, відповідно до ст. 113 

Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі 

органів виконавчої влади. При цьому Кабінет Міністрів України 

відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених 

Конституцією. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України керується 

Конституцією та законами України, а також указами Президента України й 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 

та законів України [183]. Основним нормативно-правовим актом, що 

детально визначає правовий статус вищенаведеного органу виконавчої влади, 

виступає Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 

року, в ст. 1 якого зазначено, що Кабінет Міністрів України (Уряд України) 

здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки 

Крим і місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює 

діяльність цих органів. Як слідує з аналізу ст. 49 вищенаведеного 
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нормативно-правового акта, Кабінет Міністрів України на основі й на 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та 

законів України, видає обов’язкові для виконання акти — постанови й 

розпорядження [349]. Акти Кабінету Міністрів України — це юридична 

форма рішень органів виконавчої влади, які видаються на підставі й на 

виконання Конституції й інших законів України та через які реалізуються 

функції та компетенція цих органів. Вищенаведені акти є видом правових 

актів держави й обов’язкові до виконання всіма, кому вони адресовані. 

Територіальний масштаб дії таких актів залежить від виду та характеру 

компетенції відповідного органу виконавчої влади [539, c. 82]. 

В ч. 4 ст. 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

встановлено, що акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому 

оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [349]. У положеннях Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13 січня 2011 року встановлено, що оприлюднення публічної 

інформації є однією із основних гарантій і принципів забезпечення права 

доступу до неї [317]. Акти Кабінету Міністрів України нормативного 

характеру видаються в формі постанов Кабінету Міністрів України. У свою 

чергу, акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та 

інших поточних питань видаються в формі розпоряджень Кабінету Міністрів 

України [349], а значить такі акти не містять норм права й не можуть бути 

включені до системи джерел трудового права в якості структурних елементів.  

Отже, основним підзаконним нормативно-правовим актом Кабінету 

Міністрів України, за допомогою якого здійснюється правове регулювання 

трудових і пов’язаних із ними правовідносин виступає постанова. Як 

зауважує О. В. Константій під час визначення сутності джерел трудового 

права України, постанова Кабінету Міністрів України — це нормативний акт, 

який приймається на основі та на виконання Конституції та законів України, 
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постанов Верховної Ради України, актів Президента України колегіальним 

шляхом у межах повноважень уряду [181, c. 52].  

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України під час здійснення своєї 

діяльності приймає чимало постанов, велика кількість яких у повній мірі 

може бути розглянута в якості структурних елементів системи джерел 

трудового права України. А тому вищенаведені акти можна класифікувати за 

таким критерієм як предмет їхнього правового регулювання відповідної 

сфери трудових і пов’язаних із ними правовідносин. В якості прикладу 

можна навести акти, що пов’язані із використанням праці іноземців: 

постанова Кабінету Міністрів України «Питання видачі, продовження дії та 

анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства» від 27 травня 2013 року № 437 [274]; постанова Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання державного управління у сфері міграції» 

від 7 липня 2010 року № 559, яка була прийнята задля оптимізації системи 

державного управління в сфері міграції [112]. Окрім цього, ряд актів 

Кабінету Міністрів України направлено на протидію правопорушенням у 

трудовій сфері. Як приклад наведених вище актів можна назвати постанову 

Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509, якою було 

затверджено Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про 

працю та зайнятість населення, що визначив механізм накладення на 

суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення 

законодавства про працю та зайнятість населення [339].  

Також, у межах своєї діяльності Кабінет Міністрів України приймає 

акти, дія яких стосується такого інституту трудового права як оплата праці та 

надання грошової допомоги: постанова Кабінету Міністрів України від 26 

вересня 2001 року № 1266, що затвердила Порядок обчислення середньої 

заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що визначив 

механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 
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забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, в разі 

настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації або 

фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників [362]; 

постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 153, якою 

було затверджено Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних 

витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, що визначив механізм виплати 

управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, 

а також у містах та районах компенсації роботодавцю фактичних витрат у 

розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, 

працевлаштовану на нове робоче місце [334]; постанова Кабінету Міністрів 

України «Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які 

вивільняються з роботи у зв’язку з достроковим зняттям з експлуатації 

Чорнобильської АЕС» від 21 серпня 2001 року № 1090, якою затверджено 

Порядок надання одноразової допомоги в разі припинення трудового 

договору й одноразової матеріальної допомоги в разі переселення в іншу 

місцевість працівникам, які вивільняються з роботи в зв’язку з достроковим 

зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС [319]. 

Окрему групу актів Кабінету Міністрів України в структурі системи 

джерел трудового права складають ті, дія яких направлена на подолання 

безробіття та сприяння зайнятості населення: постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 квітня 2013 року № 305, якою було затверджено Порядок 

утворення комісій для вжиття заходів щодо запобігання зростанню 

безробіття під час масового вивільнення працівників, який визначив 
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процедуру утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо 

запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення 

працівників та організації їх діяльності [285]; постанова Кабінету Міністрів 

України від 5 червня 2013 року № 400, що затверджує Порядок формування 

та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва в працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які 

здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в 

Україні в інших роботодавців [340]; постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2013 року № 198, якою було затверджено Порядок реєстрації, 

перереєстрації та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що визначив 

процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних і ведення обліку осіб, які 

шукають роботу, центром зайнятості державної служби зайнятості [284]; 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008, якою 

було схвалено Програму сприяння зайнятості та стимулювання створення 

нових робочих місць на період до 2017 року, яка визначає заходи та шляхи 

розв’язання проблем у сфері зайнятості населення й передбачає консолідацію 

зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня 

економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та 

посилення соціального захисту від безробіття [343]; постанова Кабінету 

Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 696, якою було затверджено 

Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, 

спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій 

зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, що визначив умови, механізм 

здійснення районними, міськими, районними в містах і міськрайонними 

центрами зайнятості державної служби зайнятості заходів сприяння 

зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, 

у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб 

[332]; постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 505, 

яка визначила Основні напрями розв’язання проблем зайнятості внутрішньо 
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переміщених осіб на 2015-2016 роки [325]; постанова Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання державного управління у сфері зайнятості 

населення» від 5 березня 2014 року № 90, яка була прийнята з метою 

підвищення ефективності державного управління в сфері зайнятості 

населення й оптимізації системи центральних органів виконавчої влади [111]. 

Отже, постанови Кабінету Міністрів України посідають особливе місце серед 

інших структурних елементів системи джерел трудового права України, 

зокрема підзаконних актів вищих органів державної влади, так як є 

найчисельнішими серед них. 

Наступною структурною складовою системи джерел трудового права 

України виступають підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються 

центральними органами виконавчої влади. Зазначимо, що організація, 

повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади 

визначено на рівні Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» від 17 березня 2011 року. Відповідно до ст. 1 вищенаведеного 

нормативно-правового акта систему центральних органів виконавчої влади 

складають міністерства України й інші центральні органи виконавчої влади 

[390]. Як слідує з аналізу вищенаведеної норми законодавства, центральні 

органи виконавчої влади утворюють собою систему різних органів, а тому й 

акти, що приймаються ними треба розглядати з урахуванням правового 

статусу відповідного органу. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» міністерство є центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України 

сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України 

Конституцією та законами України.  

Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є: 

забезпечення нормативно-правового регулювання; визначення пріоритетних 
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напрямів розвитку; інформування та надання роз’яснень щодо здійснення 

державної політики; узагальнення практики застосування законодавства, 

розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в 

установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та 

Кабінету Міністрів України; забезпечення здійснення соціального діалогу на 

галузевому рівні; здійснення інших завдань, визначених законами України 

[390]. Наведені завдання виконуються, зокрема, за допомогою видання 

відомчих нормативно-правових актів.  

Як зазначає О. Ф. Скакун, відомчий нормативно-правовий акт — це 

підзаконний нормативний акт, що ухвалюється в межах компетенції того чи 

іншого органу виконавчої влади й містить вторинні (похідні) норми, які 

розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх основі, 

спрямовані на їх виконання. При цьому серед наведених вище актів учена 

називає наступні: положення — нормативно-правовий акт, що встановлює 

структуру та функції якого-небудь органу чи визначає порядок якої-небудь 

діяльності; інструкція — нормативно-правовий акт, що встановлює порядок 

застосування акта законодавства, прийнятого вищим органом, або порядок 

застосування власного права, а також порядок здійснення якої-небудь 

діяльності; правила — звід правових норм, що регламентують діяльність 

певної сфери виробництва чи її окремий вид [427, c. 484-485]. На нашу 

думку, основним нормативно-правовим актом, який приймає міністерство є 

наказ. Як зауважують в юридичній енциклопедичній літературі, наказ являє 

собою нормативний акт управління, що містить у собі норми права, які 

регулюють відповідні суспільні відносини [537].  

На думку О. Ф. Скакун, наказ є одним із видів розпорядчого документа, 

за допомогою якого відбувається схвалення відповідного відомчого 

нормативного акта. Інститут схвалення відомчого нормативного акта, 

зауважує вчена, — це затвердження відомчого акта шляхом ухвалення 
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розпорядчого документа органом, відповідальним за цей акт, скріплений 

підписом його керівника. Більш того зазначається, що відомчі акти 

складаються з двох частин:  

1) розпорядчого документа (наприклад, наказ про затвердження);  

2) нормативно-правового акта (наприклад, положення) [427, c. 486-

488]. Вважаємо, що наведена позиція потребує деяких уточнень.  

Так, по-перше, саме законодавство (Закон України «Про центральні 

органи виконавчої влади»), що визначає особливості видання міністерствами 

відомчих нормативно-правових актів, оперує терміном «нормативні накази».  

По-друге, як слідує з ч. 3 ст. 15 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади», накази міністерства нормативно-правового змісту 

підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та 

включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 

[390].  

Як і більшість нормативно-правових актів, накази міністерств 

підлягають державній реєстрації. Положення «Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади» 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 

№ 731. У п. 4 вищенаведеного нормативно-правового акта зазначено, що 

державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду 

— постанови, накази, інструкції тощо [327]. Отже, в зазначеному акті також 

прямо зазначено щодо нормативного характеру наказу. Окрім цього, на 

нормативний характер наказу вказує й необхідність його державної 

реєстрації. Зокрема, такій реєстрації підлягають акти, якщо в них є одна або 

більше норм, що: зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті й інші 

права, свободи та законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані 

Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 року та протоколами до неї, міжнародними 

договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
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України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, 

доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації; 

мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших міністерств, 

органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, що не входять до сфери управління 

органу, який видав нормативно-правовий акт [327].  

Також увагу слід звернути на те, що навіть у разі коли за допомогою 

наказу затверджується інший відомчий нормативно-правовий акт, такий 

наказ все одно буде містити норми права або скасовувати (змінювати) їх. 

Розглянемо зазначене вище твердження на прикладі наказу Міністерства 

соціальної політики України від 15 червня 2015 року № 613, яким було 

затверджено Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі 

одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької 

діяльності. Так, п. 1 зазначеного наказу затверджує наведений вище Порядок, 

який, у свою чергу, являє собою сукупність норм, що регулюють однорідні 

суспільні відносини. Окрім цього п. 2 наказу передбачає визнати наказ 

Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 

року № 307 «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у 

тому числі одноразової її виплати для організації безробітними 

підприємницької діяльності» [335] таким, що втратив чинність [336].  

Отже, вказано, що наказ, а не затверджений ним Порядок втрачає 

чинність, унаслідок чого свою юридичну силу втрачають норми права, що 

регулювали дану сферу суспільного життя в зв’язку із прийняттям нового 

нормативно-правового акта — наказу. Таким чином, говорячи про підзаконні 

нормативно-правові акти міністерств як про структурні елементи системи 

джерел трудового права, слід мати на увазі таку їх форму як наказ.  

На користь такої позиції вказує наступне:  
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1) реєстрації в якості нормативно-правового акта підлягає саме наказ, а 

не якийсь інший вид акта;  

2) при необхідності внесення змін або скасування норм права, за 

допомогою яких здійснюється правове регулювання трудових і пов’язаних із 

ними відносин, такі зміни вносяться або відповідні норми скасовуються 

шляхом видання саме наказу;  

3) на рівні закону, визначаючи нормативний характер акта, вживається 

термін «наказ». Звичайно наказ може мати й виключно розпорядчий характер 

— коли він не містить в собі нові норми права, а лише затверджує 

відповідний відомчий документ. Проте в більшості випадків відомчий акт, як 

структурний елемент системи джерел трудового права, слід розглядати як 

сукупність наказу та додаткового акта (правила, інструкції положення), так 

як відокремлено розглядати такі акти немає сенсу. Більш того, наказ може 

мати й індивідуальний характер (наприклад, призначення або звільнення 

особи з посади) і в такому разі його взагалі не слід розглядати як 

структурний елемент системи джерел трудового права.  

Серед актів міністерств як структурних елементів системи джерел 

трудового права, в якості прикладу, слід назвати: наказ Міністерства 

соціальної політики України від 23 вересня 2013 року № 611, яким було 

затверджено Методику моніторингу створення нових робочих місць, що 

визначила порядок розрахунку, збору й узагальнення показників, що 

характеризують чисельність осіб, прийнятих на роботу на створені нові 

робочі місця, та чисельність осіб, звільнених унаслідок змін в організації 

виробництва та праці, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць і за 

видами економічної діяльності [324]; наказ Міністерства соціальної політики 

України від 7 березня 2013 року № 103, яким було затверджено Порядок 

надання допомоги по частковому безробіттю, що визначив механізм та умови 

надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю [337]; 

наказ Міністерства соціальної політики України від 1 жовтня 2012 року 
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№ 612, яким було затверджено Порядок атестації соціальних працівників, 

інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, що визначив 

процедуру й умови проведення атестації соціальних працівників, інших 

фахівців, які за кваліфікаційними характеристиками посад здійснюють 

надання соціальних і реабілітаційних послуг і зайняті в установах і закладах, 

що надають такі послуги, й які не є державними службовцями [330]; наказ 

Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм 

Персональної картки та додатків до неї, заяви про надання (поновлення) 

статусу безробітного та направлення на працевлаштування» від 17 серпня 

2015 року № 848 [344]; наказ Міністерства соціальної політики України від 3 

червня 2014 року № 347, яким було затверджено Порядок взаємодії 

державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та 

працевлаштування інвалідів, що визначив механізм взаємодії структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у 

м. Києві та м. Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах рад, центру зайнятості в Автономній Республіці 

Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів 

зайнятості, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів 

зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів 

професійної реабілітації інвалідів з питань професійної реабілітації, 

зайнятості та працевлаштування інвалідів [331]; тощо. 

Досліджуючи акти інших центральних органів виконавчої влади в 

якості структурних елементів системи джерел трудового права зазначимо, що 

такі органи в залежності від свого функціонально призначення можуть бути 

різних видів. Як слідує з аналізу положень Закону України «Про центральні 

органи виконавчої влади», вищенаведені органи утворюються для виконання 

окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, 

інспекції. В разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої 

влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним та 
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юридичним особам, центральний орган виконавчої влади створюється як 

служба. У разі ж якщо більшість функцій центрального органу виконавчої 

влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що 

належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади 

створюється як агентство. В разі, якщо більшість функцій центрального 

органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за 

дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів 

законодавства, центральний орган виконавчої влади створюється як 

інспекція. При цьому, так само, як і міністерство, зазначені органи 

виконавчої влади в межах своїх повноважень, на основі та на виконання 

Конституції й законів України, актів Президента України та постанов 

Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції й законів 

України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видають 

накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх 

виконання [390]. У зв’язку із вищенаведеним зауважимо, що накази інших 

центральних органів виконавчої влади мають організаційно-розпорядчий 

характер, що, в свою чергу, вказує на те, що такі акти не мають нормативного 

характеру, а, отже, не можуть бути віднесені до системи джерел трудового 

права України. 

Наступний рівень структури системи джерел трудового права 

представлений місцевими актами. Як зауважують у науково-правових колах, 

місцеві акти мають територіально обмежену дію. Підзаконний нормативно-

правовий акт місцевого значення — це акт-документ, що містить вторинні 

(похідні) норми, які розкривають і конкретизують первинні норми, 

приймаються на їх основі та спрямовані на їх виконання в межах відповідної 

території, тому є територіально обмежено-загальними. Підзаконні 

нормативно-правові акти місцевого значення служать джерелами права 

певного суспільства та держави. При цьому зазначені акти слід відрізняти від 
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локальних актів, тобто актів державних і комерційних організацій, 

підприємств, установ [427, c. 489]. Зазначимо, що характеристиці локальних 

актів як структурних елементів системи джерел трудового права буде 

присвячений наступний підрозділ представленого наукового дослідження. 

Серед підзаконних нормативно-правових актів місцевого значення слід 

назвати акти місцевих державних адміністрацій, а також акти органів 

місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування та державних 

місцевих адміністрацій є різними за функціями та повноваженнями, але, 

маючи єдине джерело влади та кінцеву мету діяльності, зобов’язані тісно 

взаємодіяти. Вони мають право делегувати один одному повноваження, в 

межах яких приймають відповідні нормативно-правові акти, що не виключає 

й прийняття спільних актів [427, c. 489]. Досліджуючи акти місцевих 

державних адміністрацій в якості структурних елементів системи джерел 

трудового права зазначимо, що організацію, повноваження та порядок 

діяльності даних органів визначено на рівні Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року. З аналізу ст. 1 

вищенаведеного нормативно-правового акта слідує, що місцева державна 

адміністрація є місцевим органом виконавчої влади та входить до системи 

органів виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу 

владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

(областях і районах, містах Києві та Севастополі), а також реалізує 

повноваження, делеговані їй відповідною радою. На виконання Конституції 

України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету 

Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове 

регулювання власних і делегованих повноважень, голова місцевої державної 

адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники 

структурних підрозділів — накази [355]. Нормативний акт місцевої 

державної адміністрації, зауважують у науково-правових колах, — це акт-
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документ, який видається в межах компетенції місцевого органу виконавчої 

влади, містить норми права, обов’язкові для установ та організацій, що 

розташовані на цій території, а також для населення відповідної території. 

Підзаконність вищенаведеного акта виражається в тому, що він має 

відповідати актам, виданим державною адміністрацією — центральною 

(міністерствами) та вищою (урядом), а також законам і Конституції України 

[427, c. 489]. В якості прикладу серед актів місцевих державних 

адміністрацій як структурних елементів системи джерел трудового права 

України слід назвати наступні: розпорядження Харківської обласної 

державної адміністрації «Про утворення обласної спеціальної комісії для 

вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час 

масового вивільнення працівників» від 12 серпня 2015 року № 360 [389]; 

розпорядження Харківської обласної державної адміністрації «Про оплату 

праці та розрахунки з Пенсійним фондом України» від 30 травня 2012 року 

№ 321 [364]; розпорядження Харківської обласної державної адміністрації 

«Про віднесення міст області до груп за оплатою праці» від 2 квітня 2015 

року № 140 [304]; тощо. 

Щодо органів місцевого самоврядування й їх актів зазначимо, що 

нормативно-правовим актом, положення якого визначають систему та 

гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, 

правовий статус та відповідальність таких органів та їх посадових осіб, 

виступає Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 року. Як встановлено в ст. 2 вищенаведеного нормативно-

правового акта, місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване 

державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села 

чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 

міста — самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції та законів України. При цьому система місцевого 
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самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську 

раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, 

селищної, міської ради; старосту; районні й обласні ради, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи 

самоорганізації населення [354]. Нормативно-правові акти місцевого 

самоврядування — це правові акти громадянського суспільства, які є формою 

вираження їх управлінської діяльності, що здійснюється на певній території 

відповідно до принципу субсидіарності. Зазначений принцип означає 

розподіл повноважень між рівнями влади в державі — центральними та 

регіональними, місцевими, — й віднесення до компетенції органів влади 

вищого рівня тільки тих питань, що не можуть бути краще виконані на 

нижчому рівні — рівні місцевого самоврядування [427, c. 489]. З огляду на 

специфіку нашого дослідження, найбільший інтерес для нас представляють 

ради відповідного рівня, а точніше акти які вони приймають. Зокрема, в 

ст. 59 (акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування) Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що рада в межах 

своїх повноважень приймає нормативні й інші акти в формі рішень. Серед 

вищенаведених актів як структурних елементів системи джерел трудового 

права, в якості прикладу, можна назвати наступні: рішення Харківської 

міської ради від 22 лютого 2005 року № 9/05, яким було затверджено 

Положення «Про відділ охорони праці Головного управління з гуманітарних 

та соціальних питань Харківської міської ради» [326]; рішення Харківської 

міської ради від 25 грудня 2013 року № 1289/13, яким було затверджено 

Цільову соціально-економічну програму забезпечення житлом працівників 

комунальних підприємств м. Харкова на 2014–2017 роки [391]; рішення 

Харківської міської ради від 22 липня 2015 року № 435, яким було 

затверджено Порядок надання житла працівникам комунальних підприємств 

м. Харкова, які потребують поліпшення житлових умов та виявили бажання 

взяти участь у Цільовій соціально-економічній програмі забезпечення 
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житлом працівників комунальних підприємств м. Харкова на 2014–2017 роки 

[338]; рішення Харківської міської ради від 11 листопада 2015 року № 705, 

яким було затверджено Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів 

щодо забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова, а 

також Порядок фінансування будівництва (придбання) доступного житла за 

рахунок коштів міського бюджету міста Харкова, коштів підприємств, 

закладів та організацій міста та власних коштів їх працівників [341], рішення 

Харківської міської ради від 7 жовтня 2015 року № 611, яким було 

затверджено Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів на 

отримання довгострокового пільгового кредиту на будівництво (придбання) 

доступного житла для працівників бюджетних установ міста за рахунок 

коштів міського бюджету м. Харкова, а також Порядок використання коштів, 

передбачених у міському бюджеті міста Харкова на надання довгострокових 

пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла для працівників 

бюджетних установ м. Харкова [342]; тощо. Отже, особливість підзаконних 

нормативно-правових актів місцевого рівня як структурних елементів 

системи джерел трудового права обумовлена тим, що такі акти розташовані 

«найближче» до своїх адресатів, а їх дія обмежена компетенцією та 

територіальною юрисдикцією місцевого органу (місцевої державної 

адміністрації, органу місцевого самоврядування), що їх видав. 

Аналіз наведених вище положень надав змогу дійти наступних 

висновків. Найчисельнішими структурними елементами в системі джерел 

трудового права України виступають підзаконні нормативно-правові акти, 

які можуть бути визначені як правові акти, що містить загальнообов’язкові 

приписи (норми права), на основі яких здійснюється правове регулювання 

трудових і близько пов’язаних із ними правовідносин, що видані 

компетентним органом влади на основі та на виконання закону. У залежності 

від суб’єкту видання, підзаконні нормативно-правові акти можуть бути різної 

юридичної сили й унаслідок чого посідати різне місце в ієрархії структурних 
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елементів системи джерел трудового права. Найвище місце серед інших 

підзаконних актів у зазначеній ієрархії посідають акти вищих органів влади 

— Верховної Ради України, Президенту України та Кабінету Міністрів 

України. Акти Верховної Ради України та Президента України направлені на 

розв’язання нагальних проблем у сфері трудових та пов’язаних із ними 

правовідносин, а також визначення основних напрямів розвитку державної 

трудової політики. Найчисельнішими серед підзаконних актів вищих органів 

державної влади в системі джерел трудового права виступають акти Кабінету 

Міністрів України. Наступна ланка структури системи джерел трудового 

права представлена підзаконними нормативно-правовими актами 

міністерств, які спрямовані на концентроване врегулювання відповідної 

сфери трудових і пов’язаних із ними правовідносин. Окрема група 

структурних елементів системи джерел трудового права представлена 

підзаконними нормативно-правовими актами місцевого рівня, головна 

особливість яких полягає в тому, що вони розташовані «найближче» до своїх 

адресатів, а їх дія обмежена компетенцією та територіальною юрисдикцією 

місцевого органу, що їх видав.  

 

3.6. Роль соціально-партнерських нормативно-правових актів  

у системі джерел трудового права України 

 

Однією із головних особливостей системи джерел трудового права 

порівняно із джерелами інших галузей права, виступає те, що провідну роль у 

ній посідають такі її структурні елементи як соціально-партнерські 

нормативно-правові акти. При цьому в більшості випадків, на основі 

названих вище актів буде здійснюватися правове регулювання виключно 

трудових і пов’язаних із ними правовідносин. Іншими словами, наявність 

соціально-партнерських актів у структурі системи джерел трудового права є 

характерною особливістю даної галузі права в цілому. Вищенаведене 
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викликає необхідність визначення сутності, ролі та місця соціально-

партнерських нормативно-правових актів у структурі системи джерел 

трудового права України.  

Визначаючи сутність поняття «соціально-партнерський акт» в якості 

структурного елементу системи джерел трудового права слід з’ясувати зміст 

кожного із його складових. Авторський колектив великого тлумачного 

словника сучасної української мови слово «партнерський» тлумачить як — 

1) властивий «партнеру», тобто: компаньйон, товариш у якій-небудь справі, в 

якому-небудь занятті; про державу, громадське угрупування, підприємство 

тощо, з яким здійснюється яка-небудь спільна діяльність; 2) що стосується 

«партнерства», тобто: положення партнера, того, хто бере участь із ким-

небудь у спільній справі; узгоджені, злагоджені дії учасників спільної 

справи; взаємні відносини, контакти держав, громадських угрупувань, 

підприємств тощо, основані на взаємовигідності та рівноправності [56, c. 

890]. З аналізу такого тлумачення складової досліджуваного поняття слідує, 

що соціально-партнерські акти є такими, що приймаються на 

багатосторонній основі, тобто включають декілька суб’єктів (сторін), які їх 

складають.  

Досліджуючи таку складову вищенаведених актів, як категорія 

«соціальне» зазначимо, що вона є найбільшою за змістовним навантаженням 

і являє собою багатоаспектне та складне явище. У своєму дослідженні, що 

присвячено правовому регулюванню соціального партнерства на етапі 

реформування трудового права України, О. С. Арсентьєва дійшла висновків 

стосовно того, що соціальне партнерство є соціальним явищем, 

багатогранність якого передбачає дослідження його в багатьох аспектах, 

кожен із яких характеризує його з певної точки зору й є необхідним для 

врахування при визначенні поняття соціального партнерства. При цьому слід 

враховувати, що царина застосування праці — це лише одна з багатьох сфер, 

де застосовується соціальне партнерство [20, c. 35]. Зокрема, з 
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етимологічного сенсу слово «соціальне» походить з латинської мови від 

слова «socialis», що в перекладі означає — загальний; громадський; 

суспільний [503, c. 429].  

Якщо ж розглядати семантичні підходи до визначення наведеного вище 

поняття, слід зазначити, що в сучасній українській мові слово «соціальне» 

тлумачать у наступних значеннях — із суспільного погляду; в суспільному 

відношенні; пов’язаний із «соціальним», тобто: пов’язаний із життям і 

стосунками людей у суспільстві; суспільний, громадський; породжений 

умовами суспільного життя, певного середовища, ладу; існуючий у певному 

суспільстві; здійснюваний у суспільстві; зумовлений поділом суспільства на 

класи; який має на меті зміну суспільних виробничих відносин [56, c. 1360].  

На складність і багатоаспектність поняття «соціальне» акцентують у 

філософських колах. На думку В. Л. Петрушенко, соціальне — це особливий 

рівень проявів процесів буття, що характеризується: участю в ньому людей, 

наділених свідомістю, розумінням, творчою активністю; існуванням 

особливої сфери речей та явищ, що не створюються прямим стихійним ходом 

природних процесів, а постають величезною сукупністю артефактів штучних 

речей і засобів людської діяльності; особливими механізмами збереження 

свого статусу та наслідуванням його в часі (соціальна історія); оскільки 

соціальне та соціальні якості не передаються генетично, основним способом 

такого збереження та передавання постає культура; особливим типом 

детермінації та регламентації свого реального функціонування, що 

здійснюється через спеціальні інститути, сфери соціального нормування, 

програми соціальної діяльності; особливим типом міжіндивідуальної 

комунікації, яка покликана забезпечувати обмін здобутими навичками 

соціальної діяльності, залучати індивідів у суспільно життєві дії, 

узгоджувати ці дії між собою [272, c. 195].  

Категорія «соціальний», зауважує авторський колектив філософського 

енциклопедичного словника, уособлює в собі назву всього міжлюдського, 
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тобто всього того, що пов’язано зі спільним життям людей, з різними 

формами їх спілкування, в першу чергу того, що відноситься до суспільства 

та спільності, що має суспільний й загальний характер. Протилежністю 

соціального виступає поняття асоціальний [503, c. 429-430]. 

В онтологічному плані «соціальне» постає перетворенням природного, 

в результаті чого змінюються його форма, тип впорядкування та 

функціонування: якщо природні процеси відбуваються в прямому поєднанні 

причин і наслідків без заздалегідь визначеного задуму, то «соціальне» 

передбачає наміри, задум, мету. У результаті проходження всіх людських дій 

через хоч якусь долю розуміння, усвідомлення, задуму соціальна 

регламентація набуває ідеалізованого характеру, що виливається в 

функціонування жорстких норм права, застосування соціально узаконеного 

примусу, домінування певних ідеологічних доктрин і програм. У цьому 

плані, на думку багатьох філософів, соціальне постає відчуженим від людини 

та навіть ворожим їй (Камю). Проте людина не набуває людських якостей 

поза включенням в соціальні процеси. Більше того, саме «соціальне» вводить 

людину в такий спосіб буття, що набагато перевершує її біологічне життя й 

індивідуальні життєві прагнення. Культивування різних видів творчої 

діяльності, прагнення досконалості в мистецтві, спортивні досягнення, 

соціальні ієрархії, людські змагання в різних сферах діяльності, 

винахідництво, різні форми комунікації тощо — все це постає явищами, 

можливими лише в «соціальному» та через «соціальне» [272, c. 195].  

У філософії оперують таким терміном як «соціальна дія», під якою 

розуміють форму або спосіб вирішення соціальних проблем і протиріч, в 

основі яких лежить зіткнення інтересів і потреб основних соціальних сил 

даного суспільства. Соціальна дія готується суспільними рухами, які 

керуються певними програмами й ідеологією. Розвинені суспільні рухи 

створюють свої організації — партії, асоціації політичні союзи тощо. Види 

соціальних дій розрізняються залежно від проблем (економічних, соціальних, 



275 

політичних, розвитку духовного життя суспільства), що вирішуються, їх 

соціального та класового змісту, методів їх вирішення. Соціальна дія 

особистостей являє собою вчинки, що мають суспільне значення, — 

розглядаються в рамках психології (мотивація вчинків, намірів, ставлення до 

«Я» як джерела та суб’єкту дії, співвідношення змісту і значення дії, 

раціонального й ірраціонального, свідомого та несвідомого в його мотивації), 

в соціальній психології (сприйняття соціальної дії з боку найближчого 

оточення та роль цього сприйняття в соціальній дії, усвідомлення 

особистістю належності до відповідної групи як фактору мотивації 

соціальної дії, роль референтної групи в соціальній дії, механізми групового 

контролю особистостей), в етиці (моральна оцінка та самооцінка проблема 

вибору соціальної дії та відповідальності за неї перед суспільством, 

соціальною групою й самим собою).  

Цілий ряд представників західної соціології (М. Вебер, Знавецький, 

Парсонс) розглядають соціальну дію як центральне поняття в структурі 

соціологічної теорії, бачать в ньому вихідний пункт усієї системи суспільних 

відносин і засіб інтеграції різних областей соціального знання. Парсонс, 

зокрема, називає свою соціологічну теорію теорією соціальної дії. Головна 

увага приділяється розчленування соціального дії на суб’єкта дії, ситуацію дії 

й орієнтації суб’єкта. Основною ознакою соціальності при цьому є наявність 

суб’єктивного сенсу дії для самого діяча. При цьому основними видами 

орієнтації суб’єкта виступають мотиваційна та ціннісна орієнтації, причому 

кожна з них містить пізнавальний (когнітивний), емоційний та оціночний 

аспекти [502, c. 610]. Така складова поняття «соціально-правовий акт» як 

категорія «соціальне» визначає суспільний характер досліджуваного явища, 

тобто вказує на те, що основним учасником таких актів виступає суспільство; 

що такі акти приймаються задля вдосконалення та розвитку суспільних 

відносин. 
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Враховуючи юридичну спрямованість представленого наукового 

дослідження, здійснимо аналіз позицій учених-правознавців щодо 

визначення сутності досліджуваного явища. Так, в юридичній 

енциклопедичній літературі оперують таким терміном як «соціальне 

партнерство», зокрема, визначають його з двох аспектів як: 1) систему 

розвинених взаємозв’язків між працівниками, роботодавцями, а також 

державою на засадах співробітництва, компромісів, узгоджених рішень з 

питань соціально-трудових відносин; 2) принцип соціальної політики 

держави, що забезпечує справедливість розподілу матеріальних ресурсів між 

сторонами соціальних відносин в умовах ринкової економіки [538, c. 554]. У 

контексті нашого дослідження, ближчим здається перший із наведених вище 

аспектів сприйняття поняття «соціальне партнерство», так як вказує на 

можливі сторони соціально-партнерського акта — працівників, роботодавців 

і державу. У такому розумінні соціальне партнерство є механізмом 

узгодження контрінтересів, задля уникнення виникнення конфліктів шляхом 

застосування цивілізованих засобів вирішення спірних питань, досягнення 

домовленості сторін без застосування крайніх заходів. Соціальне партнерство 

попереджає конфлікти, сприяючи становленню партнерських відносин 

сторін, заснованих на співробітництві рівноправних суб’єктів соціального 

партнерства, взаємних поступках для врахування інтересів кожної сторони 

[20, c. 36-37]. 

Соціальне партнерство здійснюється на засадах законності, 

відповідальності, добровільності, рівноправності, взаємних зобов’язань і 

поваги сторін, рівності представництва, обґрунтованості вимог тощо [538, c. 

554]. З урахуванням цього слід погодитися з позицією Г. А. Трунової, яка під 

час визначення особливостей правового регулювання соціального 

партнерства в Україні, звертає увагу на те, що соціальне партнерство являє 

собою систему договірних суспільних відносин, яка склалася з урахуванням 
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загальноприйнятих у міжнародному співтоваристві стандартів і рекомендацій 

[494, c. 42].  

Отже, соціальне партнерство ґрунтується на договірних засадах, а 

значить соціально-партнерський акт є однією із форм договору (угоди). При 

цьому, як зауважують у науково-правових колах, нормативно-правовий 

договір — це спільний договірний акт-документ двох або більше сторін 

(правотворчих органів), що установили нові норми права за взаємною 

згодою, які служать підставою для видання правових актів, здійснення інших 

юридично значущих дій і забезпечуються державою відповідно до закону 

[427, c. 443]. Також нормативно-правовий договір визначають як 

об’єктивоване, формально-обов’язкове правило поведінки загального 

характеру, встановлене за взаємною домовленістю кількох суб’єктів і 

забезпечуване державою [536, c. 1711]. 

Під час дослідження ролі посередництва у вирішенні колективних 

трудових спорів, С. В. Єрохін дійшов висновку стосовно того, що соціальне 

партнерство — це система не лише колективних, але й індивідуальних 

відносин, що виникають під час задоволення суб’єктами трудового права 

своїх трудових прав та інтересів [121, c. 32]. Із приводу наведеного вище 

визначення зауважимо, що, на нашу думку, воно потребує уточнення в 

частині того, що соціальне партнерство не може являти собою систему 

індивідуальних відносин, так як саме поняття «соціальне», як слідує з його 

аналізу, що був проведений нами вище, не може включати в себе 

індивідуальні стосунки. При цьому сам учений в подальшому зазначає, що 

соціальне партнерство — це система трудових і тісно пов’язаних з ними 

відносин, що спрямована на забезпечення прав та узгодження інтересів 

основними суб’єктами трудового права: працівниками (представниками 

працівників), роботодавцями (представниками роботодавців), органами 

державної влади та місцевого самоврядування [121, c. 32]. Іншими словами, 

соціальне партнерство передбачає задоволення спільних інтересів суб’єктів 
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таких правовідносин — працівників, роботодавців та органів держави. 

Авторський колектив великого енциклопедичного словника зазначає, що 

предметом соціального партнерства є узгодження заходів сторін з питань: 

законодавчого забезпечення, гарантування розвинених і гуманних соціально-

трудових відносин (оплата, умови праці; режим роботи, тривалість робочого 

часу та відпочинку; порядок надання та тривалість відпустки); охорони та 

безпеки праці, продуктивної зайнятості населення та соціального захисту 

безробітних; соціального забезпечення працівників (страхування, 

оздоровлення, відпочинок) [54, c. 826]. Окрім цього, слід погодитися з 

позицією, відповідно до якої соціальне партнерство — це система 

врегульованих нормами права відносин, зв’язків між найманими 

працівниками в особі їх представників (професійних спілок та інших 

уповноважених представників трудового колективу), з одного боку, та 

роботодавцями (організаціями роботодавців чи їх об’єднаннями) — з 

другого, а також державою в особі органів державної виконавчої влади та/або 

органами місцевого самоврядування як партнерів у процесі реалізації 

соціально-економічних прав та інтересів сторін соціального партнерства 

[494, c. 55]. Також здається доцільною позиція О. А. Трюхан, яку вона 

відстоює під час визначення організаційно-правової форми соціального 

діалогу в сфері праці. На думку вченої, соціальне партнерство являє собою 

оптимальний тип соціально-трудової взаємодії в умовах соціально-

орієнтованої ринкової економіки. Інституалізація соціального партнерства 

передбачає наявність такої системи взаємовідносин між власниками засобів 

виробництва і найманими працівниками в особі їх представників (організацій 

роботодавців і профспілок, що представляють інтереси останніх) за участю 

держави як арбітра в процесі узгодження інтересів сторін, які забезпечують 

регулювання соціально-трудових відносин шляхом переговорного процесу, 

консультацій тощо [495, c. 12]. Аналіз вищенаведеного дає змогу дійти 

висновку стосовно того, що соціальне партнерство являє собою механізм 
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узгодження суспільних інтересів, що функціонує на договірних основах. У 

такому разі акти соціального партнерства є тим засобом, за допомогою якого 

досягається кінцева мета соціального партнерства. 

Інститут соціального партнерства поширений у багатьох країнах світу. 

Зокрема, як зауважують у науково-правових колах, у розвинених країнах 

світу соціальне партнерство, як правило, здійснюється на національному, 

галузевому, територіальному та виробничих рівнях у формі консультацій, 

переговорів, колективних договорів та угод. У розвинених системах 

соціального партнерства головними партнерами є: з одного боку — власники 

засобів виробництва, роботодавці; з другого — наймані працівники. В їхніх 

стосунках держава виступає третьою стороною [538, c. 554]. З метою 

визначення організаційних, правових та економічних основ функціонування 

системи соціального партнерства як найважливішого механізму регулювання 

соціально-трудових і пов’язаних із ними економічних відносин 

Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД було прийнято 

Модельний закон «Про соціальне партнерство». У вищенаведеному 

міжнародно-правовому акті соціальне партнерство визначено як взаємодія 

органів державної влади, об’єднань роботодавців і профспілок у визначенні 

та втіленні в життя узгодженої соціально-економічної політики, політики в 

галузі трудових відносин, а також двосторонні відносини між роботодавцями 

та профспілками, спрямовані на забезпечення узгодження їх інтересів у 

порядку, визначеному законодавством. При цьому зазначена взаємодія може 

здійснюватися на наступних рівнях: державному; галузевому 

(міжгалузевому); адміністративно-територіальному; рівні фінансово-

промислової групи та транснаціональної корпорації; рівні організації [233]. 

Говорячи про рівень національного законодавства, слід зазначити, що однією 

з перших спроб запровадження інституту соціального партнерства в Україні 

стало прийняття Положення «Про Національну раду соціального 

партнерства», що було затверджено указом Президента України від 27 квітня 
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1993 року № 151/93. Вищенаведений нормативно-правовий акт визначив, що 

Національна рада соціального партнерства є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом при Президентові України, який 

утворюється з представників Кабінету Міністрів України, об’єднань 

підприємців і професійних спілок для узгодженого вирішення питань, що 

виникають у соціально-трудовій сфері [357]. У подальшому зазначений 

нормативно-правовий акт було скасовано й прийнято новий указ Президента 

України «Про розвиток соціального діалогу в Україні» від 29 грудня 2005 

року № 1871/2005, метою якого було підвищення ролі професійних спілок і 

організацій роботодавців та їх об’єднань у формуванні економічної та 

соціальної політики держави, дальшого розвитку соціального діалогу як 

одного з головних чинників забезпечення соціальної стабільності, розвитку 

громадянського суспільства, запобігання суспільним конфліктам. Положення 

наведеного акта законодавства передбачали створення Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради (на зміну Національної ради 

соціального партнерства) та визначали її як консультативно-дорадчий орган 

при Президентові України, який утворюється з представників Кабінету 

Міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань, 

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, що є суб’єктами 

Генеральної угоди [384]. Так само як і попередній, даний акт законодавства 

було визнано таким, що втратив чинність унаслідок прийняття нового 

нормативно-правового акта — указу Президента України «Про Національну 

тристоронню соціально-економічну раду» від 2 квітня 2011 року № 347/2011, 

який передбачав ліквідування старої та створення нової Національної 

тристоронньої соціально-економічної ради, в тому числі оновлення її 

завдань, функцій і повноважень у сфері здійснення соціального діалогу[358].  

З метою визначення правових засад організації та порядку ведення 

соціального діалогу в Україні задля вироблення та реалізації державної 

соціальної й економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 
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економічних відносин і забезпечення підвищення рівня й якості життя 

громадян, соціальної стабільності в суспільстві було прийнято Закон України 

«Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року, на рівні якого 

встановлено, що соціальний діалог — це процес визначення та зближення 

позицій, досягнення спільних домовленостей і прийняття узгоджених рішень 

сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 

роботодавців та органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної й 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин. При цьому ст. 8 вищенаведеного нормативно-правового акта 

визначає, що соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального 

діалогу відповідного рівня в формах: обміну інформацією; консультацій; 

узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення 

колективних договорів та угод [385]. Наведені законодавчі положення 

вказують на те, що укладення колективних договорів та угод є кінцевим 

результатом соціального діалогу, який, як слідує з аналізу його змісту, є 

провідною формою соціального партнерства.  

При цьому слід зазначити, що наведені акти можуть бути різних видів у 

залежності від рівня соціального діалогу. Зокрема, за результатами 

колективних переговорів укладаються колективні договори та угоди: 1) на 

національному рівні — генеральна угода; 2) на галузевому рівні — галузеві 

(міжгалузеві) угоди; 3) на територіальному рівні — територіальні угоди; 4) на 

локальному рівні — колективні договори [385]. Таким чином, в залежності 

від рівня соціального діалогу, нормативно-правові соціально-партнерські 

акти як структурні елементи системи джерел трудового права можуть бути 

різних видів: генеральна угода; галузеві (міжгалузеві) угоди; територіальні 

угоди; колективні угоди. 

Як зауважують в юридичній енциклопедичній літературі, генеральна 

угода — це угода, що укладається на державному рівні за чинним 
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законодавством з метою регулювання трудових відносин та соціально-

економічних інтересів працівників і власників. Сторонами в переговорному 

процесі й укладанні генеральної угоди виступають професійні спілки, які 

об’єдналися для ведення колективних переговорів та укладення генеральної 

угоди, а також власники або уповноважені ними органи, на чиїх 

підприємствах зайнято більшість найманих працівників держави [539]. 

Зазначимо, що нормативно-правовим актом, який визначає правові засади 

розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою 

сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів 

працівників і роботодавців виступає Закон України «Про колективні 

договори і угоди» від 1 липня 1993 року. З аналізу положень вищенаведеного 

нормативно-правового акта слідує, що зміст генеральної угоди може 

стосуватися наступних питань: гарантій праці та забезпечення продуктивної 

зайнятості; мінімальних соціальних гарантій оплати праці та доходів усіх 

груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя; розміру 

прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів; соціального страхування; 

трудових відносин, режиму роботи та відпочинку; умов охорони праці та 

навколишнього природного середовища; задоволення духовних потреб 

населення; умов зростання фондів оплати праці та встановлення 

міжгалузевих співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації [350]. Можна назвати 

такі соціально-партнерські акти, що входять до структури системи джерел 

трудового права, як: Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і 

Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими 

об’єднаннями України на 1997–1998 роки від 18 жовтня 1997 року, в рамках 

якої її сторони домовилися, зокрема: в процесі реформування економіки 

здійснювати заходи щодо збереження та створення нових робочих місць; 

визначити порогові показники рівня зайнятості та рівня безробіття як базові 

параметри й включити їх до макроекономічних показників соціально-
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економічного розвитку; розробити довгострокову (стратегічну) державну 

програму розвитку трудового потенціалу України, якою передбачити 

комплекс заходів, спрямованих на збереження, відтворення та підвищення 

якості національної робочої сили [80]; Генеральна угода між Кабінетом 

Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими 

профспілками і профоб’єднаннями на 2002-2003 роки від 16 січня 2002 року, 

дія якої була спрямована на вдосконалення колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального 

партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників і 

роботодавців [83]; Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та 

всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2004-2005 роки від 19 

квітня 2004 року № 262, що була спрямована на удосконалення колективно-

договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального 

партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників та 

роботодавців [81]; Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та 

всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки від 15 

квітня 2008 року, в рамках якої її сторони домовилися спрямовуватимуть 

скоординовані зусилля на радикальне прискорення людського розвитку та 

виконання першочергових завдань у соціально-економічній і трудовій сфері, 

підвищення рівня зайнятості населення та належне матеріальне забезпечення 

працівників, подальший розвиток соціального діалогу, досягнення 

стабільності та злагоди в суспільстві [82]; Генеральна угода про регулювання 

основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і 

трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки від 9 листопада 2010 року, в 

рамках якої її сторони домовилися, зокрема, визначити національним 

пріоритетом розвиток внутрішнього ринку та підтримку вітчизняного 

виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом прозорої тарифної 
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та податкової політики, своєчасного повернення податку на додану вартість 

[84]. Отже, генеральна угода серед інших соціально-партнерських актів 

виступає провідним структурним елементом системи джерел трудового 

права, так як відповідно до її положень на національному рівні на договірній 

основі здійснюється правове регулювання трудових і пов’язаних із ними 

відносин. 

Наступне місце серед таких структурних елементів системи трудового 

права, як нормативно-правові соціально-партнерські акти посідають галузеві 

(міжгалузеві) угоди. На рівні галузі сторонами вищенаведеної угоди 

виступають: профспілкова сторона, суб’єктами якої є всеукраїнські 

профспілки та їх об’єднання, що діють у межах певного виду або кількох 

видів економічної діяльності; сторона роботодавців, суб’єктами якої є 

всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що діють у межах 

певного виду або кількох видів економічної діяльності; сторона органів 

виконавчої влади, суб’єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої 

влади [385]. При цьому, як слідує з аналізу положень Закону України «Про 

колективні договори і угоди», угодою на галузевому рівні регулюються 

галузеві норми, зокрема щодо: нормування й оплати праці, встановлення для 

підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати 

відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній 

межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, 

умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі 

(підгалузі); встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, 

пільг у сфері праці та зайнятості; трудових відносин; умов та охорони праці; 

житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації 

оздоровлення та відпочинку; умов зростання фондів оплати праці; 

встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 

праці; забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; заборона 

дискримінації [350]. Серед вищенаведених соціально-партнерських актів, що 



285 

виступають структурними елементами системи джерел трудового права, слід 

назвати наступні: Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 

2011–2015 роки від 1 березня 2011 року, що визначила основні напрямки 

співробітництва в галузі освіти та науки за підтримки центральних органів 

виконавчої влади [73]; Галузева угода між Міністерством регіонального 

розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств 

житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та 

Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального 

господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення 

України на 2013-2015 роки від 4 жовтня 2013 року, в рамках якої сторони, 

зокрема, домовилися: максимально використовувати свої повноваження, 

визначені законодавством, положеннями, статутними й іншими документами 

для забезпечення сталої роботи суб’єктів господарювання в сфері житлово-

комунального господарства; аналізувати проблеми суб’єктів соціального 

діалогу, що перебувають у сфері дії Галузевої угоди, та напрацьовувати 

спільні пропозиції щодо їх розв’язання; вживати заходів спрямованих на 

впровадження спільних рішень сторін на галузевому, територіальному та 

локальному рівнях, в тому числі через запровадження дорадчих, 

консультативних та узгоджувальних процедур, делегування представників 

сторін для участі в колегіальних органах виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, національних комісій, робочих органів на локальному рівні 

з питань соціальної й економічної політики суб’єктів соціального діалогу, що 

перебувають у сфері дії сторін [74]; Галузева угода авіаційної промисловості 

на 2011 рік від 2 грудня 2010 року, в рамках якої сторони домовилися: на 

спільних нарадах розглядати питання ефективного використання бюджетних 

коштів згідно з договорами та стану розрахунків за виконані роботи; в разі 

потреби надавати допомогу підприємствам в отриманні коштів за виконані 
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замовлення; не включати до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, 

стратегічно важливі для економіки та безпеки держави, ефективно працюючі 

державні підприємства, без наявності інвестиційних планів, неодмінними 

умовами яких повинні бути — подальше підвищення ефективності 

виробництва та вирішення соціально-трудових питань трудових колективів 

[71]; Галузева угода між міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України, фондом державного майна України, Всеукраїнським 

об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-

енергетичного комплексу України» і профспілкою працівників енергетики та 

електротехнічної промисловості України на 2016-2018 роки від 12 січня 2016 

року, що встановила мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги, а 

також виступила основою для укладення колективних договорів, трудових 

договорів, з урахуванням того, що прав компаній та їх структурних 

(відокремлених, відособлених) підрозділів, підприємств, установ, організацій 

галузі щодо розширення соціальних гарантій і трудових та соціально-

побутових пільг за рахунок власних коштів не можуть бути обмежені [72]. 

Отже, значення й особливість галузевих угод як структурних елементів 

системи джерел трудового права України полягає в тому, що за допомогою 

прийняття таких нормативно-правових соціально-партнерських актів 

відбуваються домовленості у відповідній (галузевій) сфері трудових 

відносин, що направлені на вирішення нагальних проблем даної сфери та 

визначення шляхів її розвитку та вдосконалення.  

Досліджуючи територіальні угоди як нормативно-правові акти 

соціального партнерства в системі джерел трудового права України, слід 

зазначити, що їх сторонами виступають: профспілкова сторона, суб’єктами 

якої є профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, 

суб’єктами якої є організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона 
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органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, 

що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною 

соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах 

повноважень, визначених законодавством [385]. Відповідно до ч. 4 ст. 8 

Закону України «Про колективні договори і угоди» угоди на територіальному 

рівні регулюють норми соціального захисту найманих працівників 

підприємств, включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні 

гарантії, компенсації, пільги [350]. В якості прикладу вищенаведених 

соціально-партнерських актів слід назвати наступні: Регіональна угода між 

Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницькою обласною 

радою, організацією роботодавців та Федерацією профспілок Вінницької 

області на 2011–2015 роки від 28 квітня 2011 року, в рамках якої сторони 

домовилися: визнати, що головним завданням соціально-економічної 

політики в області є удосконалення виробничих, соціальних, трудових 

відносин з метою стійкого довгострокового економічного зростання та 

підвищення продуктивної зайнятості населення [404]; Територіальна угода 

між Волинською обласною державною адміністрацією, Волинським 

обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок 

області на 2013–2015 роки від 3 січня 2013 року, в рамках якої сторони 

домовилися, зокрема: сприяти вирішенню завдань щодо впровадження курсу 

економічних реформ, модернізації інфраструктури та базових секторів 

економіки області; підтримувати пріоритетні напрямки підвищення 

конкурентоспроможності територій (село, місто, район, область) за рахунок 

впровадження структурних реформ, інновацій, залучення зовнішніх і 

внутрішніх інвестицій; сприяти реалізації проектів, пов’язаних з 

будівництвом соціальної інфраструктури, доступного житла, відновленню 

будівельної галузі області, покращенню інвестиційного клімату та залученню 

інвестицій у будівельну галузь [465]; Територіальна угода між 
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Кіровоградською обласною державною адміністрацією, Кіровоградським 

обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок 

Кіровоградської області на 2014–2017 роки від 30 січня 2014 року, в рамках 

якої сторони, зокрема, домовилися забезпечити захист інтересів місцевих 

товаровиробників і сприяти їм щодо розробки і реалізації сучасних 

інвестиційних проектів, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 

налагодження нових господарських зв’язків, розміщенні державних 

замовлень на виробництво, розвитку кооперативних зв’язків між 

підприємствами-товаровиробниками на внутрішньому ринку області [466]; 

Регіональна угода між Чернігівською обласною державною адміністрацією, 

профспілковими об’єднаннями і господарськими органами області на 2011–

2015 роки від 18 березня 2011 року, внаслідок прийняття якої її сторони 

взяли на себе наступні спільні зобов’язання: створити систему заходів щодо 

формування проектів програм соціально-економічного розвитку області й їх 

виконання впродовж 2011–2015 років; спрямовувати регіональну промислову 

політику на відновлення роботи промислового комплексу в посткризовий 

період, підтримку й розвиток вітчизняного виробництва, формування 

конкурентоспроможного промислового комплексу, сприяти пошуку резервів 

для забезпечення довгострокового кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників, використанню всіх можливостей підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва [405]. Характерною 

особливістю таких структурних елементів системи джерел трудового права 

як нормативно-правові соціально-партнерські акти, що приймаються на 

територіальному рівні, — територіальних і регіональних угод є те, що вони 

покликані вирішити шляхом домовленості проблемні питання в сфері 

трудових і пов’язаних із ними правовідносин, що існують на певній 

адміністративно-територіальної одиниці держави, а також підвищити 

ефективність здійснення правового регулювання таких правовідносин.  
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Слід погодитися із позицією І. М. Чумаченка, яку він відстоює в своєму 

дослідженні, що присвячено функціям профспілок при укладенні 

колективних договорів та угод у сучасних умовах ринкової економіки. Так, 

на думку вченого, істотним недоліком генеральної, міжгалузевої та 

територіальної угод є те, що сторона роботодавців представлена, як правило, 

формально й тому прийняті документи не мають юридичної сили для 

власника окремо взятого підприємства. Крім того, в положеннях наведених 

угод недостатньо продумана система юридичної відповідальності за 

невиконання угоди. Відповідальність сторін з накладенням штрафних 

санкцій виділена в спеціальний розділ лише в деяких угодах територіального 

рівня, тоді як у документах, прийнятих на рівні галузі й органів виконавчої 

влади, вона відсутня. Незважаючи на зазначені недоліки, на думку вченого, 

факт укладання угод вищенаведеної категорії — це передусім визнання влади 

профспілок державою й суспільством у цілому [523, c. 107-108]. А тому, 

здається правильною позиція О. С. Арсентьєва, що незаперечним фактом є 

те, що в правовому полі України набувають чимраз суттєвішого значення 

нові джерела права [20, c. 254], якими в повній мірі можуть бути визнані 

генеральна, галузева (міжгалузева) та територіальні (регіональні) угоди. 

Останнім рівнем соціально-партнерських актів у структурі системи 

джерел трудового права України виступають угоди, що були прийняті на 

локальному рівні — колективні договори. Сторонами нормативно-правових 

соціально-партнерських актів на локальному рівні виступають: сторона 

працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх 

відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів 

представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб’єктами 

якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця [385]. 

Наявність поряд з централізованим правовим регулюванням локального 

правового регулювання, як відмічають у науково-правових колах, є 

характерною ознакою трудового права України. Локальні нормативні акти 
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(колективний договір, правила внутрішнього розпорядку тощо) приймають 

на підприємствах, установах організаціях для вирішення питань правового 

регулювання трудових і тісно пов’язаних із ними відносин. Головною 

особливістю локальних нормативно-правових актів є те, що їх творцями й 

адресатами є трудові колективи підприємств, установ, організацій. Вони 

приймаються або безпосередньо трудовим колективом, або роботодавцем і 

представницькими органами трудящих, або ж власне самими роботодавцями 

[232, c. 62]. Порівняно із законодавчим регулюванням, здійснюваним у 

централізованому порядку, локальне регулювання має свою специфіку, а 

саме: здійснюється безпосередньо в сфері праці — на підприємствах, в 

установах та організаціях; зазнає опосередкованого впливу держави за 

допомогою трудового законодавства (органи державної влади й органи 

управління не беруть прямої участі в локальному регулюванні відносин у 

царині праці); має підзаконний характер, розвиваючи, уточнюючи та 

конкретизуючи головним чином положення законодавчих та інших 

нормативних актів, ухвалених у встановленому законом порядку 

компетентними органами, і не може суперечити централізованому 

регулюванню; спрямоване на впорядкування таких суспільних відносин, які є 

специфічними для даного підприємства та не врегульовані або не повністю 

врегульовані в централізованому порядку; виступає формою саморегуляції 

працівниками та роботодавцем (безпосередньо або опосередковано) тих 

питань у сфері праці, що належать до компетенції підприємства, установи, 

організації; здійснюється за участю самих працівників підприємства або їх 

представницького органу; нерідко виступає як експериментальне 

регулювання, в перебігу якого перевіряється доцільність певного варіанта 

вирішення питання; може містити елементи випереджуючого регулювання, 

спрямованого на заповнення прогалин у праві, пошук адекватного варіанта 

правової регламентації умов праці [473, c. 196].  
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Важливо зазначити, що нормативно-правові соціально-партнерські 

акти локального характеру посідають найнижче місце серед інших 

структурних елементів системи джерел трудового права за таким критерієм 

як їх юридична сила, так як виражають децентралізацію в правовому 

регулюванні трудових і пов’язаних із ними правовідносин. Вони 

конкретизують і доповнюють акти, які прийняті в централізованому порядку, 

з урахуванням специфіки конкретного виробництва, в межах визначених 

законодавством. У будь-якому разі суб’єкти локальної правотворчості не 

вправі виходити за межі наданої їм компетенції, а локальні норми не можуть 

суперечити загальним нормам про працю. Крім того, локальні норми не 

можуть погіршувати правовий стан працівника порівняно з чинним 

законодавством [232, c. 62].  

Аналіз наведених позицій учених-правознавців, а також положень 

чинного національного законодавства надав змогу дійти наступних 

висновків. Під нормативно-правовими соціально-партнерськими актами як 

структурними елементами системи джерел трудового права слід розуміти 

укладені між представниками держави, роботодавців і працівників правові 

акти, 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. 

При цьому в залежності від рівня соціального діалогу та його суб’єктивного 

складу нормативно-правові акти соціального партнерства можуть бути 

декількох видів: генеральна угода, галузева (міжгалузева угода); 

територіальна (регіональна) угода; локальна (колективна) угода. Значення 

генеральної угоди як структурного елемента системи джерел трудового права 

полягає в тому, що серед інших нормативно-правових соціально-

партнерських актів вона посідає провідне місце, так як відповідно до її 
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положень на національному рівні на договірній основі здійснюється правове 

регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин, унаслідок чого 

встановлюються загальнообов’язкові домовленості. Значення й особливість 

галузевих угод як структурних елементів системи джерел трудового права 

України може бути охарактеризовано тим, що за допомогою прийняття таких 

нормативно-правових соціально-партнерських актів відбуваються 

домовленості у відповідній (галузевій) сфері трудових відносин, що 

направлені на вирішення нагальних проблем даної сфери та визначення 

шляхів її розвитку й вдосконалення. Характерною особливістю таких 

структурних елементів системи джерел трудового права як нормативно-

правові соціально-партнерські акти, що приймаються на територіальному 

рівні, тобто територіальних і регіональних угод є те, що вони покликані 

вирішити шляхом домовленості проблемні питання в сфері трудових і 

пов’язаних із ними правовідносин, що існують на певній адміністративно-

територіальній одиниці держави, а також підвищити ефективність здійснення 

правового регулювання таких правовідносин. Наприкінці, особливість 

локальних нормативно-правових соціально-партнерських актів полягає в 

тому, що за їх допомогою здійснюється децентралізоване правове 

регулювання, що конкретизує та доповнює централізоване правове 

регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин. Локальні 

нормативно-правові соціально-партнерські акти є найчисельнішими серед 

усіх без винятку структурних елементів системи джерел трудового права. 

 

Висновки до розділу 3 

 

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 
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права являє собою сукупність окремо взятих чинних джерел права, які 

виступають її структурними елементами та розташовані в ній з урахуванням 

їх взаємозв’язків (взаємозалежності) задля впливу й урегулювання 

суспільних відносин у межах трудового права. Структура системи джерел 

трудового права України представляє собою спосіб взаєморозміщення 

структурних елементів (окремих джерел) системи джерел трудового права; 

вказує на те, яким чином побудована система джерел трудового права.  

Як окремі елементи структури системи джерел трудового права 

названо: 1) правові акти, які являють собою комплексне багатоаспектне 

явище й включають: закони та підзаконні правові акти, міжнародні договори 

України, соціально-партнерські та локальні нормативно-правові акти; 

2) судовий прецедент, місце якого в системі джерел трудового права як 

окремого структурного елементу обумовлено: а) обов’язковістю рішень 

Європейського суду з прав людині в законодавчій та правозастосовній 

практиці; б) повноваженнями Конституційного Суду України щодо 

прийняття рішень з питань неконституційності актів нормативно-правового 

характеру; в) повноваженнями Верховного Суду України в частині прийняття 

обов’язкового для всіх суб’єктів правозастосовної діяльності рішення, в 

якому міститься висновок щодо однакового застосування норм матеріального 

права в подібних правовідносинах; 3) релігійно-правова норма, місце якої в 

якості структурного елементу системи джерел трудового права обумовлено 

тим, що в чинному національному трудовому законодавстві України є 

вказівка на релігійні події як на неробочі дні. Зазначено, що наведений 

перелік структурних елементів системи джерел трудового права не претендує 

на абсолютність і може бути змінений, зокрема, шляхом його доповнення, 

внаслідок проведення інших наукових досліджень по даній тематиці. 

Наявність у складі правового акта норми права характеризує його як 

нормативно-правовий акт. При цьому, в разі якщо за допомогою таких норм 

права регулюються трудові та близько пов’язані з ними правовідносини, 
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нормативно-правовий акт, що їх містить слід розглядати як структурний 

елемент системи джерел трудового права. Юридична сила нормативно-

правового акта вказує на його місце в системі джерел трудового права в 

якості структурного елементу, а також на правові наслідки, що такий акт 

породжує. У залежності від юридичної сили нормативно-правовий акт може 

набувати різної форми — закону або підзаконного нормативно-правового 

акта. 

Однією із основних характеризуючих складових поняття «нормативно-

правовий акт» є наявність у складі такого акта норми права. У разі, якщо за 

допомогою таких норм права регулюються трудові та близько пов’язані з 

ними правовідносини, нормативно-правовий акт, що їх містить слід 

розглядати як структурний елемент системи джерел трудового права. 

Конкретне місце нормативно-правового акта в системі джерел трудового 

права з урахуванням ієрархічних зв’язків її структурних елементів визначає 

юридична сила такого акта, яка залежить від компетенції суб’єкта, що його 

прийняв. При цьому задля того, щоб нормативно-правовий акт набув 

юридичної сили й як наслідок зайняв своє місце в якості структурного 

елемента системи джерел трудового права з ціллю врегулювання трудових і 

близько пов’язаних із ними правовідносин, такий акт в обов’язковому 

порядку повинен пройти визначені на законодавчому рівні процедури, що 

стосуються його державної реєстрації й оприлюднення.  

Під нормативно-правовим актом як структурним елементом системи 

джерел трудового права запропоновано розуміти прийнятий суб’єктами 

правотворчості й такий, що пройшов законодавчо встановлені процедури 

державної реєстрації й оприлюднення, правовий акт, який з урахуванням 

компетенції зазначених суб’єктів має відповідну юридичну силу, містить у 

своєму складі норми трудового права, за допомогою яких здійснюється 

правове регулювання трудових і пов’язаних із ними суспільних відносин. 
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За таким критерієм як юридична сила, міжнародно-правові акти 

посідають майже найвище місце в ієрархії нормативно-правових актів, що 

входять до системи трудового права. 

Міжнародно-правовий акт як структурний елемент системи джерел 

трудового права являє собою укладений відповідно до законодавчо 

встановлених процедур офіційний акт між Україною й іншою стороною 

(сторонами) міжнародного права, форма якого встановлена міжнародними 

стандартами та правилами, що набув статус частини чинного національного 

законодавства й на основі положень якого здійснюється правове 

регулювання трудових і близько пов’язаних із ними правовідносин. 

Міжнародно-правові акти, що приймаються в рамках діяльності такої 

міжнародної організації як ООН посідають особливе місце в системі джерел 

трудового права, так як на їх рівні визначені основоположні аспекти, 

пов’язані із реалізацією особами права на працю, а також охорони та захисту 

такого права. 

МОП є провідною міжнародною організацією, в рамках діяльності якої 

приймається чимало міжнародно-правових актів, стороною в яких виступає й 

Україна. При цьому такі акти посідають особливе місце серед інших 

структурних елементів системи джерел трудового права, так як їх дія 

направлена на визначення основних напрямків реалізації трудової політики, 

механізмів реалізації прав працівників, а також правових аспектів, 

пов’язаних із охороною та захистом таких прав. 

Під законами про працю запропоновано розуміти нормативно-правові 

акти вищої юридичної сили, які містять у своєму складі норми трудового 

права, прийняті в установленому законодавством порядку Верховною Радою 

України задля врегулювання найважливіших питань суспільного життя, 

пов’язаних із реалізацією громадянами права на працю та інших суміжних 

питань. Конституція України наділена найвищою юридичною силою, в 

зв’язку із чим посідає центральне місце серед інших структурних елементів у 
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системі джерел трудового права України. Положення Основного Закону 

України стосуються всіх без винятку сфер суспільного життя, в тому числі й 

трудових правовідносин, й у такому разі здійснюють опосередкований 

правовий вплив на сферу праці. В Конституції України закріплено ряд 

положень, що мають безпосередній вплив на трудові та пов’язані з ними 

правовідносини. Місце конституційних законів серед інших структурних 

елементів системи трудового права України слід зазначити, що воно 

обумовлено їх вищою юридичною силою порівняно з іншими законами 

України. При цьому органічні конституційні закони про працю здійснюють 

безпосередній вплив на трудові та пов’язані з ними правовідносини. У свою 

чергу, реформуючі конституційні закони України мають опосередковане 

відношення до системи трудового права, так як, окрім трудових відносин, 

здійснюють тим чи іншим чином правовий вплив на всі сфери суспільного 

життя. 

Кодифікований акт законодавства в повній мірі можна віднести до 

законів України, які разом із тим, з урахуванням їх юридичної сили, 

посідають особливе місце серед інших законів як структурних елементів 

системи джерел трудового права. 

Закони, які є джерелом трудового права, запропоновано згрупувати за 

такими критеріями: а) закони України, предметом правового регулювання 

яких є сфера оплати праці; б) закони, предметом правового регулювання яких 

є пенсійне й інше загальнообов’язкове державне страхування; в) закони, які 

визначають особливості правового статусу спеціальних суб’єктів трудового 

права; г) закони, предметом правового регулювання яких є питання, 

пов’язані з підготовкою майбутніх кадрів і підвищенням кваліфікації 

працівників. 

Акцентовано увагу на тому, що КЗпП не відповідає сучасному 

правовому життю, а тому, на сьогодні, актуальним є прийняття нового 

кодифікованого акта, відповідно до положень якого здійснювалось би 
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правове регулювання трудових та пов’язаних із ними правовідносин — 

Трудового кодексу України. 

Підзаконним нормативно-правовим актом як структурним елементом 

системи джерел трудового права є правовий акт, що містить 

загальнообов’язкові приписи (норми права), на основі яких здійснюється 

правове регулювання трудових і близько пов’язаних із ними правовідносин, 

що виданий компетентним органом влади на основі та на виконання закону. 

Найчисельнішими структурними елементами в системі джерел 

трудового права України виступають підзаконні нормативно-правові акти, 

які можуть бути визначені як правові акти, що містить загальнообов’язкові 

приписи (норми права), на основі яких здійснюється правове регулювання 

трудових і близько пов’язаних із ними правовідносин, що видані 

компетентним органом влади на основі та на виконання закону. У залежності 

від суб’єкту видання, підзаконні нормативно-правові акти можуть бути різної 

юридичної сили й унаслідок чого посідати різне місце в ієрархії структурних 

елементів системи джерел трудового права. Найвище місце серед інших 

підзаконних актів у зазначеній ієрархії посідають акти вищих органів влади 

— Верховної Ради України, Президенту України та Кабінету Міністрів 

України. Акти Верховної Ради України та Президента України направлені на 

розв’язання нагальних проблем у сфері трудових та пов’язаних із ними 

правовідносин, а також визначення основних напрямів розвитку державної 

трудової політики. Найчисельнішими серед підзаконних актів вищих органів 

державної влади в системі джерел трудового права виступають акти Кабінету 

Міністрів України. Наступна ланка структури системи джерел трудового 

права представлена підзаконними нормативно-правовими актами 

міністерств, які спрямовані на концентроване врегулювання відповідної 

сфери трудових і пов’язаних із ними правовідносин. Окрема група 

структурних елементів системи джерел трудового права представлена 

підзаконними нормативно-правовими актами місцевого рівня, головна 
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особливість яких полягає в тому, що вони розташовані «найближче» до своїх 

адресатів, а їх дія обмежена компетенцією та територіальною юрисдикцією 

місцевого органу, що їх видав. 

Така складова поняття «соціально-правовий акт» як категорія 

«соціальне», визначає суспільний характер досліджуваного явища, тобто 

вказує на те, що основним учасником таких актів виступає суспільство; що 

такі акти приймаються задля вдосконалення та розвитку суспільних 

відносин. 

Соціальне партнерство являє собою механізм узгодження суспільних 

інтересів, що функціонує на договірних основах. У такому разі акти 

соціального партнерства є тим засобом, за допомогою якого досягається 

кінцева мета соціального партнерства. 

В залежності від рівня соціального діалогу, виокремлено такі види 

нормативно-правові соціально-партнерські акти як структурні елементи 

системи джерел трудового права: генеральна угода; галузеві (міжгалузеві) 

угоди; територіальні угоди; колективні угоди. 

Генеральна угода серед інших соціально-партнерських актів виступає 

провідним структурним елементом системи джерел трудового права, так як 

відповідно до її положень на національному рівні на договірній основі 

здійснюється правове регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин. 

Значення й особливість галузевих угод як структурних елементів системи 

джерел трудового права України полягає в тому, що за допомогою прийняття 

таких нормативно-правових соціально-партнерських актів відбуваються 

домовленості у відповідній (галузевій) сфері трудових відносин, що 

направлені на вирішення нагальних проблем даної сфери та визначення 

шляхів її розвитку та вдосконалення. 

Характерною особливістю таких структурних елементів системи 

джерел трудового права як нормативно-правові соціально-партнерські акти, 

що приймаються на територіальному рівні, — територіальних і регіональних 
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угод є те, що вони покликані вирішити шляхом домовленості проблемні 

питання в сфері трудових і пов’язаних із ними правовідносин, що існують на 

певній адміністративно-територіальної одиниці держави, а також підвищити 

ефективність здійснення правового регулювання таких правовідносин. 

Особливість локальних нормативно-правових соціально-партнерських 

актів полягає в тому, що за їх допомогою здійснюється децентралізоване 

правове регулювання, що конкретизує та доповнює централізоване правове 

регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин. Локальні 

нормативно-правові соціально-партнерські акти є найчисельнішими серед 

усіх без винятку структурних елементів системи джерел трудового права. 

Під нормативно-правовими соціально-партнерськими актами як 

структурними елементами системи джерел трудового права запропоновано 

розуміти укладені між представниками держави, роботодавців і працівників 

правові акти, 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 
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РОЗДІЛ 4  

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

4.1. Проблеми співвідношення системи трудового права  

та системи трудового законодавства України 

 

Одним із питань, що викликає якщо не найбільші, то дуже гострі 

дискусії в трудову праві, виступає питання щодо співвідношення його 

системи із системою трудового законодавства. Вирішення вищенаведеної 

проблематики, дозволить надати додаткові обґрунтування щодо повної 

самостійності галузі трудового права, як такої для якої притаманна як власна 

системна побудова, так і наявність характерної лише для нього системи 

законодавства. Окрім цього визначення особливостей наведеного вище 

співвідношення, дозволить окрім вдосконалення суто теоретичних аспектів, 

також покращити ефективність правотворчої та правозастосовної практичної 

діяльності, так як визначить можливі шляхи систематизації трудового 

законодавства. Також слід погодитися з Г. І. Чанишевою, яка під час 

визначення теоретичних і практичних проблем правового регулювання 

колективних відносин у сфері праці, наголошує на тому, що чітке 

розмежування системи трудового права та системи трудового законодавства 

має важливе значення для поступового входження України в європейський 

правовий простір. Нерідко дослідники та практики, які звертаються до 

системи права, називають галуззю права галузь законодавства й навпаки 

[516, c. 41-42]. 

У перших розділах нами було охарактеризовано таке поняття як 

«система трудового права», а також визначено й з’ясовано зміст складових 

елементів такої системи. Разом із тим питанню визначення сутності як 

поняття «законодавства» так і його системи, увага приділена не була. А тому, 

перш ніж перейти до встановлення співвідношення таких категорій як 
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система трудового права та система трудового законодавства необхідно 

з’ясувати сутність останньої.  

Поряд із поняттям «закон» як у текстах нормативно-правових актів, так 

і в працях учених-правознавців використовується схоже, на перший погляд, 

поняття «законодавство». Як зауважує Є. П. Євграфова в своєму дослідженні, 

що присвячено питанням теорії та практики формування системи 

національного законодавства, є всі підстави вважати, що в теоретичному та 

практичному відношеннях термін «законодавство» за своєю юридичною 

природою має певне за змістом, обсягом і функціями значення. У цьому 

контексті, наголошує вчена, законодавство — це насамперед форма права, 

тобто спосіб існування, організації та вираження його змісту 

загальнообов’язкових норм, права народу. Завдяки законодавству стає 

можливим сприйняття права будь-якими суб’єктами суспільних відносин, 

його цивілізоване функціонування як інституціонального утворення та 

культурно-духовного надбання суспільства [120, c. 20].  

В юридичній енциклопедичній літературі звертають увагу на те, що 

поняття «законодавство» може розглядатися в кількох різних за обсягом 

розуміннях: у вузькому — як система законів; у широкому — як система 

законів та інших нормативно-правових актів, що приймаються Верховною 

Радою України та вищими органами влади — постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, постанови та декрети Кабінету Міністрів 

України; у найширшому — як система законів і постанов Верховної Ради 

України, указів Президента України, постанов, декретів, і розпоряджень 

Кабінету Міністрів України, а також нормативних актів міністерств і 

відомств (центральних органів виконавчої влади), місцевих рад і місцевих 

державних адміністрацій [536, c. 499].  

З приводу наведених положень необхідно зробити уточнення, в частині 

того, що окрім системи законів, вузьке розуміння категорії «законодавства» 

передбачає також включення до нього системи міжнародно-правових актів, 
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що ратифіковані Верховною Радою України або іншим чином легалізовані на 

території України.  

Як зауважує О. Ф. Скакун, законодавство держави в його вузькому 

розумінні являє собою систему всіх упорядкованих певним чином законів 

даної держави, а також міжнародних договорів, ратифікованих законодавчим 

органом. При цьому слід погодитися з позицією вченої щодо того, що 

прихильники вузького трактування національного законодавства (під яким 

розуміються закони в формальному змісті), коли мова йде про галузеве 

законодавство, нерідко мають на увазі всю систему діючих нормативно-

правових актів даної галузі (закони та підзаконні акти), тобто розширюють її 

до поняття законів у матеріальному змісті, як усіх правових актів, у яких 

містяться приписи, розраховані на невизначене коло осіб [427, c. 367]. Ми не 

розділяємо позицію О. Ф. Скакун стосовно того, що сприйняття поняття 

«законодавство» із точки зору його широкого розуміння, на сьогодні є 

неприйнятним. Учена обґрунтовує свою позицію декількома аспектами. 

Головний полягає в тому, що віднесення до законодавства всіх нормативно-

правових актів держави знижує значущість закону, спонукає до «обростання» 

його підзаконними, особливо відомчими нормативно-правовими актами, 

применшує його значення як основи законності та правопорядку в державі, 

тоді як шлях до правової держави лежить через зростання ролі закону [427, c. 

368].  

Не ставлячи під сумнів вислів ученої стосовно того, що «шлях до 

правової держави лежить через зростання ролі закону» зазначимо, що 

зростання такої ролі аж ніяк не пов’язано із термінологією, що при цьому 

використовується, так як значення останньої в основному полягає в надані 

якомога найбільшої та лаконічної характеристики явища, що за допомогою 

неї описується. При цьому не зрозумілим є позиція стосовно того, що в разі 

якщо розглядати категорію «законодавство» як сукупність чинних 

національних законів і підзаконних нормативно-правових актів України, 
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кожному з яких, до речі, відведена власна роль у правовому регулюванні 

відповідних суспільних відносин, відбувається, як зауважує вчена, 

«обростання» закону підзаконним актом. Загальновідомим є факт, що 

підзаконні нормативно-правові акти видаються на основі та на виконання 

законів і не в якому разі не можуть суперечити їм. Наявність підзаконних 

нормативно-правових актів, на основі яких здійснюється правове 

регулювання суспільних відносин замість законів, свідчить скоріш про 

недосконалість законодавчої діяльності. З таких же підстав, не до кінця 

зрозумілим є вислів вченої стосовно того, що в разі широкого трактування 

законодавства створюються умови для стирання граней між «законом» і 

«правом», що відкриває шлях для створення неправових законів [427, c. 367].  

О. Ф. Скакун обґрунтовує свою позицію тим, що широке розуміння 

законодавства не відповідає конституційним положенням у частині того, що 

остання чітко визначає суб’єктів законодавчої діяльності, якими є Верховна 

Рада України, а також народ — у передбачених законом випадках (через 

проведення конституційного та законодавчого референдумів) [427, c. 367]. 

На нашу думку, термін «законодавча діяльність» може бути розтлумачений 

як діяльність із «надання» суспільству законів, на яку й уповноважені 

зазначені вченою суб’єкти шляхом їх прийняття. Враховуючи те, що 

підзаконні нормативно-правові акти видаються на основі закону, може 

слугувати підставою для висновку стосовно того, що наявність закону й 

подальша необхідність більш детальної його регламентації породжує й 

відповідний підзаконний нормативно-правовий акт, тобто надає його 

суспільству. Більш того, в більшості законів України є пряма вказівка, що 

певні нормативно-правові порядки та правила визначаються, наприклад, 

Кабінетом Міністрів України. А тому наведені позиції в повній мірі можуть 

охарактеризувати підзаконний нормативно-правовий акт як акт 

законодавства, в тому числі й трудового. Отже, поняття трудове 

законодавство слід розуміти в його широкому сенсі як сукупність чинних 
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законів України, міжнародно-правових актів, що ратифіковані Верховною 

Радою України або легалізовані в іншій спосіб, а також підзаконних 

нормативно-правових актів (вищих та виконавчих органів влади, органів 

місцевого самоврядування).  

Додатковим підтвердженням вищенаведеної позиції слід вважити 

визначення Конституційного Суду України, яке він виклав у своєму рішенні 

«у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних 

спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу 

законів про працю України (справа про тлумачення терміну 

«законодавство»)» від 9 липня 1998 року № 12-рп/98. Зазначений орган 

конституційної юрисдикції постановив, що особливістю правового 

регулювання трудових відносин є те, що вони регламентуються 

розгалуженою системою нормативних актів, прийнятих органами різних 

рівнів, у тому числі за участю трудових колективів і профспілок.  

Найбільш соціально важлива частина трудових відносин, яка 

охоплюється конституційним поняттям «засади регулювання праці та 

зайнятості», визначається лише законом, решта — законами, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, генеральними, галузевими, регіональними, 

тарифними й іншими угодами, які укладаються на дво-, тристоронній основі 

між представниками працівників і роботодавців та компетентним державним 

органом, а також актами (договорами), прийнятими на підприємстві, в 

установі, організації власником або уповноваженим ним органом самостійно, 

разом чи за погодженням з трудовим колективом або профспілковим 

комітетом. На підставі наведеного, термін «законодавство», що вживається в 

положеннях КЗпП України, треба розуміти так, що ним охоплюються закони 

України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 
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України, укази Президента України, декрети та постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень і відповідно до Конституції 

України та законів України [408].  

Система законодавства може бути визначена як цілісний і погоджений 

комплекс законодавчих актів, в яких нормативні приписи розподілені 

залежно від предмета регулювання по галузях та інститутах законодавства 

[427, c. 367]. Окрім цього, як зауважує А. І. Граціанов у своєму досліджені, 

що присвячено систематизації та уніфікації законодавства та розвитку 

правової системи України, законодавство — це форма існування насамперед 

правових норм, засіб надання їм визначеності й об’єктивності, їх організація 

й об’єднання в нормативно-правові акти. Але система законодавства — це не 

просто сукупність таких актів, а їх диференційована система, заснована на 

принципах субординації та координування її структурних компонентів [92, c. 

61]. Також, під час дослідження теорії, досвіду та практики застосування 

адміністративного примусу в публічному праві України, Т. Р. Коломоєць 

дійшла висновку стосовно того, що система законодавства — це 

багатогранне утворення з вельми специфічною конструкцією, яка 

складається із сукупності законодавчих актів й окремих нормативних 

приписів, які розподіляються в залежності від об’єкта регулювання на галузі, 

підгалузі та інститути законодавства [163, c. 60].  

Як зауважує Т. М. Ямненко, під системою законодавства необхідно 

розуміти внутрішню та зовні організовану цілісність, що складається з усіх 

нормативно-правових актів держави, яка володіє єдністю змісту та способів 

його вираження, диференційовану на галузі, підгалузі й інститути, що 

забезпечує порядок у нормативному регулюванні суспільних відносин і 

доступ до наявного в нормативному масиві інформації [544, c. 98].  

Із приводу вищенаведених визначень поняття «система законодавство» 

зазначимо, що вони в деякій мірі є схожими за визначення джерел права. 

Разом із тим поняття джерела права та система законодавства не можна 
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ототожнювати ні в якому разі. Джерела права, в тому числі й трудового, як 

ми зазначали в попередньому розділі представленого наукового дослідження, 

є більш широкою категорією за систему законодавства, так як включає його в 

свій склад. Окрім власне системи законодавства до джерел права входять й 

інші складові як-то судовий прецедент і правовий звичай. У цьому контексті 

слід підтримати Р. Б. Тополевського, який у своєму дослідженні, що 

присвячено визначенню особливостей системних зв’язків юридичних джерел 

права підкреслює те, що в світлі Конституції України 1996 року та 

проголошення принципу верховенства права, прийняття нового Цивільного 

кодексу, який передбачає повноправне функціонування такого джерела права 

як правовий звичай, навряд чи виправданим є ототожнення системи джерел 

права та системи законодавства [472, c. 71]. Отже, система трудового 

законодавства може бути визначена 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 пов’язаних із ними правовідносин, 

які регулюють загальнообов’язкові приписи, що містяться в їх складі. 

Розглядаючи співвідношення системи трудового права та системи 

трудового законодавства слід навести загальновизнану позицію, що вони 

співвідносяться як форма та зміст. Законодавство держави — це форма життя 

«законодавства права», тобто права, що сформулювалося в суспільстві та 

сформульовано (санкціоновано та деталізовано) вищим органом законодавчої 

влади. Якщо поняття системи права характеризує сутнісну внутрішню 

сторону права — його зміст, то поняття системи законодавства відображає 

основну зовнішню сторону права [427, c. 369]. Окрім цього слід зазначити, 

що система права виступає як один із найважливіших чинників, що 

визначають побудову та розвиток системи законодавства, розкриває 

об’єктивно існуючі закономірності суспільного розвитку. Юридичні норми 
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певних галузей права є будівельним матеріалом, з якого складається та чи 

інша конкретна галузь законодавства [92, c. 61].  

Система права, за його змістом — це внутрішня структура права, що 

відповідає характеру суспільних відносин, що підлягають регулюванню. 

Система законодавства — це зовнішня форма права, що виражає побудову 

його джерел, тобто систему нормативно-правових актів. Як зауважує Н. М. 

Оніщенко, під час визначення теоретико-методологічних засад формування 

та розвитку правової системи, право не існує без законодавства, а 

законодавство, в широкому його розумінні, і є право [262, c. 94]. Зазначимо, 

що в разі якщо погодитися з наведеною вище позицією між досліджуваними 

категоріями можна ставити знак рівності.  

Вважаємо, що ототожнення законодавства, хоч в його найширшому 

розумінні із правом не є вірним. Яскравим прикладом відмінностей між 

наведеними категоріями є співвідношення таких загальноправових 

принципів як верховенство закону (законність) і верховенства права. Як 

справедливо із цього приводу зауважує О. Ф. Скакун, учені України (їх 

більшість) виходять з того, що принцип верховенства права не можна 

зводити до принципу верховенства закону. Аргументом на користь цього 

справедливого судження служить розуміння права як широкого явища, яке не 

міститься виключно в законах і підзаконних актах, а втілено в інших формах 

(джерелах) права та закладено в невідчужуваних природних правах людини 

та спрямовано на захист базових цінностей, якими є гідність людини, свобода 

й рівність [427, c. 13]. Більш того Конституційний Суд України в рішенні «у 

справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 

Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш 

м’якого покарання)» від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 постановив, що 

верховенство права — це панування права в суспільстві, що вимагає від 

держави його втілення в правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема 
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в закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями 

соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів 

верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як 

однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми 

моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені 

історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі елементи права 

об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка 

значною мірою дістала відображення в Конституції України. Таке розуміння 

права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути 

й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи [411]. 

Таким чином, система трудового права знаходить свій зовнішній прояв у 

системі трудового законодавства, внутрішня побудова й організація якого, в 

свою чергу обумовлена наявністю системи трудового права. У такому разі 

вищенаведені поняття співвідносяться як форма та зміст. 

Окрему увагу в контексті досліджуваного питання слід звернути на 

співвідношення структури системи трудового права та структури системи 

трудового законодавства. Система трудового законодавства характеризується 

складом, співвідношенням і внутрішньою побудовою джерел трудового 

права (законів, указів, постанов тощо). На відміну від системи трудового 

права, яка відображає взаємозв’язок правових норм і поділ їх на правові 

інститути, система трудового законодавства являє собою взаємозв’язок і 

поділ джерел права. Таким чином, система трудового законодавства — це 

об’єктивний розподіл та встановлення ієрархії нормативно-правових актів, 

які регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини [232, c. 69]. 

Система трудового законодавства на відміну від системи трудового 

права, яка містить правові норми, являє собою сукупність пов’язаних 

ієрархією та підпорядкованістю нормативно-правових актів про працю, які 

взаємодіють між собою як у цілому, так і в структурних частинах і 

регламентують суспільні відносини, що належать до предмету трудового 
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права. Система трудового права закріплена передовсім у КЗпП України. 

Проте вся складність полягає у тому, що система трудового права вийшла за 

межі тієї структури, яка відображена у КЗпП України [516, c. 41]. Структура 

системи трудового права — зазначає Івчук Ю.Ю. — багаторівнева та 

складається з чотирьох рівнів: структура окремої норми права, структура 

підінституту, структура інституту, структура підгалузі. Трудове право 

України — це функціональна система: окремі її підрозділи уособлюються в 

зв’язку з тими функціями, які вони здійснюють в процесі регулятивного 

впливу на суспільно-трудові відносини. Цим структурним елементам 

трудового права притаманні особливі функції. Якщо функції правових норм 

полягають в забезпеченні конкретизованого і деталізованого закріплення 

загальних масштабів (етапів) поведінки учасників трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин, їх прав, обов’язків та гарантій, то на інших, 

більш високих рівнях системи трудового права здійснюються функції, які 

забезпечують юридичну узгодженість правового впливу, цілісне, єдине 

регулювання суспільно-трудових відносин. Кожний рівень структури 

системи трудового права, згідно з особливостями здійснюваних функцій, має 

власну композицію, власний закон зв’язку утворюючих даний підрозділ 

елементів. Окремій нормі права притаманне поєднання таких елементарних 

частин, як гіпотеза і диспозиція, гіпотеза і санкція. На наступних рівнях 

поєднуються в єдині комплекси регулятивні, охоронні, дефінітивні та деякі 

інші норми. Для самого високого рівня — галузі трудового права — 

характерне складне поєднання підгалузей, інститутів, підінститутів та норм 

права [136, c. 63-64]. Отже, аналіз вищенаведеного свідчить, що основною 

відмінністю структури системи трудового права від структури системи 

трудового законодавства є більш дрібна побудова першої. Так, структура 

системи трудового права буде починатися із норми права, що регулює 

трудові та пов’язані із ними правовідносини. У своєї сукупності норми 

трудового права, які регулюють однотипні суспільні відносини будуть 
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утворювати правові інститути трудового права, які в подальшому будуть 

представляти більш складні його елементи. Тоді як основним і первинним 

структурним елементом системи законодавства буде виступати нормативно-

правовий акт. Разом із тим конкретні приписи, що входять у систему 

трудового права будуть знаходити своє відображення в положеннях 

трудового законодавства, що в своєї сукупності, як ми зазначали вище будуть 

створювати його систему. 

Проведений аналіз наведених позицій учених-правознавців і 

законодавчих положень надав змогу дійти наступних висновків. Трудове 

законодавство слід розуміти в його широкому сенсі як сукупність чинних 

законів України, міжнародно-правових актів, що ратифіковані Верховною 

Радою України або легалізовані в іншій спосіб, а також підзаконних 

нормативно-правових актів (вищих та виконавчих органів влади, органів 

місцевого самоврядування). У свою чергу, система трудового законодавства 

може бути визначена як сукупність наведених вище законодавчих актів, які 

розташовані в ній з урахуванням їх субординаційних і координаційних 

зв’язків, а також конкретних трудових і пов’язаних із ними правовідносин, 

які регулюють загальнообов’язкові приписи, що містяться в їх складі. 

Система трудового права знаходить свій зовнішній прояв у системі 

трудового законодавства, внутрішня побудова й організація якого, в свою 

чергу обумовлена наявністю системи трудового права. У такому разі 

вищенаведені поняття співвідносяться як форма та зміст. При цьому, навіть у 

разі сприйняття законодавства у її найширшому значенні її не можна 

прирівнювати до категорії «право», так як воно є найбільш широким 

поняттям, визначає основи формування законодавства. Основною 

відмінністю структури системи трудового права від структури системи 

трудового законодавства є більш дрібна побудова першої. Первинним 

елементом системи трудового права буде його норма, тоді як первинним 
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елементом системи трудового законодавства буде нормативно-правовий акт, 

що входить до його складу. 

 

4.2 Заходи щодо підвищення ефективності дії трудового 

законодавства України 

 

Будь-який акт законодавства, в тому числі й той, що має статус 

структурного елементу системи джерел трудового права, має свою дієву 

спрямованість. При цьому слід зазначити, що на сьогодні законодавчо 

закріпленого поняття «дія трудового законодавства» немає. Більш того, в 

спеціалізованій юридичній літературі з трудового права й науково-правових 

колах зазначена проблема або зовсім не розглядається, або розглядається 

фрагментарно в межах більш широкої проблематики або ж у межах 

проведення порівняльного аналізу з іншими інститутами трудового права. А 

тому з’ясування сутності дії трудового законодавства та визначення 

основних заходів підвищення його ефективності дозволить всесторонньо 

з’ясувати особливості системи трудового права України взагалі.  

Дія права являє собою фактичний вплив права на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування. Реальна дія права пов’язується з чітким 

визначенням часових, суб’єктивних та територіальних меж. Оскільки право 

має формальний вираз і закріплюється юридичними документами, то йдеться 

про дію нормативно-правових актів [536, c. 215], які в своїй сукупності 

утворюють законодавство відповідної галузі права. Дія законодавства — це 

забезпечувана державою формальна можливість використання або 

формальна необхідність виконання (дотримання) юридичної норми, що 

закріплена в ньому [184]. Вона обмежена: 1) дією у часі, тобто строком дії 

або часом, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу; 

2) простором, на який поширюється дія нормативно-правового акта; 3) колом 

осіб, які підпадають під дію нормативно-правового акта, тобто в яких на 
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підставі цього акта виникають конкретні юридичні права й обов’язки [536, c. 

215]. Так, з’ясовуючи сутність та особливості дії трудового законодавства в 

часі зазначимо, що це пов’язано із вступом нормативно-правового акта в дію 

та припинення (визнання не чинним) нормативно-правового акта. Як 

зазначає О. Ф. Скакун, вступ законодавства в дію відбувається відповідно до 

таких принципів: 1) пряма дія (безпосередня дія), коли новий закон 

поширюється на відносини, які виникли після набуття чинності, тобто на всі 

нові факти та на триваючі «старі» факти (лише з моменту набуття чинності); 

2) зворотна сила (ретроактивна форма); 3) переживання (ультраактивна 

форма) [427, c. 472]. Також такого самого висновку можна дійти 

проаналізувавши зміст Рішення Конституційного Суду України «у справі за 

конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного 

тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України 

(справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів» 

від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99. Зокрема, як зазначив наведений орган 

конституційної юрисдикції, в регулюванні суспільних відносин 

застосовуються різні способи дії в часі нормативно-правових актів. Перехід 

від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може 

здійснюватися, зокрема, негайно (безпосередня дія), шляхом перехідного 

періоду (ультраактивна форма) та шляхом зворотної дії (ретроактивна форма) 

[409].  

Як правило, дія нормативно-правового акта в часі є прямою, тобто він 

поширюється на всі факти, які виникли до набуття актом чинності, але 

продовжують існувати, дія акта поширюється лише з моменту набуття ним 

чинності. Дія нормативно-правових актів у часі обмежена моментом набуття 

ними юридичної сили та моментом втрати її, а саме — введенням у дію, 

припиненням дії, зворотною силою дії. Нормативно-правові акти набувають 

чинності: з часу, зазначеного в самому нормативному акті; з часу прийняття 

чи підпису, зазначеного, як правило, в самому акті; з часу опублікування 
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нормативно-правового акта; після 10-денного строку з моменту 

опублікування на всій території України, якщо не зазначено інший час 

набуття чинності; з часу надходження до адресата (характеризує відомчі 

нормативно-правові акти) [536, c. 215].  

Щодо зворотної сили законодавства, то вона означає поширення дії 

нормативно-правового акта на факти, що мали місце до набрання ним 

чинності. За загальним правилом, нормативно-правовий акт має регулювати 

суспільні відносини, які склалися після набрання ним чинності, тобто 

законодавство зворотної сили не має. Щодо фактів, які мали місце до 

прийняття такого акта, то на них він не поширюється. Як виняток зворотну 

силу мають акти, в яких щодо цього прямо сказано в новому законі або акті 

про введення його в дію [446, c. 133]. Зокрема, як слідує зі ст. 58 Конституції 

України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в 

часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність 

особи. Тобто щодо юридичної відповідальності застосовується новий закон 

чи інший нормативно-правовий акт, що пом’якшує або скасовує 

відповідальність особи за вчинене правопорушення під час дії нормативно-

правового акта, яким визначались поняття правопорушення та 

відповідальність за нього. Відповідальність можлива лише за наявності в 

законі чи іншому нормативно-правовому акті визначення правопорушення, 

за яке така юридична відповідальність особи передбачена, і яка може 

реалізовуватись у формі примусу зі сторони уповноваженого державою 

органу [409].  

Як зауважує авторський колектив науко-практичного коментаря до 

Конституції України, зворотна дія закону зумовлюється тим, що вона 

стосується, по-перше, усіх законів, а не виключно законів про кримінальну й 

адміністративну відповідальність, по-друге, не тільки законів, а й усіх інших 

нормативно-правових актів. Тим самим принцип неприпустимості зворотної 

дії в часі нормативно-правових актів набуває дійсно всезагального характеру: 
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із статусу доктринального він піднесений до офіційного, державно визнаного 

статусу й, нарешті, реально перетворюється на загальний принцип права 

[184, c. 285]. Отже, по відношенню до трудових правовідносин, в разі коли 

вони пов’язані із застосуванням заходів щодо притягнення особи до 

юридичної відповідальності, може мати місце зворотна дія закону в часі. 

Відповідальність за порушення трудового законодавства встановлена, 

зокрема, на рівні Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року (далі 

— КК України), наприклад: ст. 172 КК України — грубе порушення 

законодавства про працю; ст. 365 КК України — перевищення влади або 

службових повноважень працівником правоохоронного органу; ст. 365–2 КК 

України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги; ст. 132 КК України — розголошення відомостей про проведення 

медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної хвороби [198] тощо.  

Окрім цього, підстави юридичної відповідальності визначені на рівні 

КпАП України, наприклад: ст. 41 КпАП України — порушення вимог 

законодавства про працю та про охорону праці; ст. 44–2 КпАП України — 

порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних 

працівників під час здійснення ними професійної діяльності; ст. 156–1 КпАП 

України — порушення законодавства про захист прав споживачів; ст. 172–4 

КпАП України — порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності [160]; тощо. Разом із тим, для трудового 

законодавства характерним є наявність власних складів правопорушень, за 

які ним передбачена юридична відповідальність у вигляді дисциплінарних 

стягнень, а також матеріальна відповідальність. Як встановлено в ст. 130 

КЗпП України, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, 

заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення 

покладених на них трудових обов’язків. Окрім цього, в ст. 147 

вищенаведеного нормативно-правового акта визначено, що за порушення 
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трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з 

таких заходів стягнення: догана; звільнення. При цьому законодавством, 

статутами та положеннями про дисципліну для окремих категорій 

працівників можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення [158]. 

Отже, аналіз вищенаведених законодавчих положень надає змогу з 

упевненістю стверджувати про існування зворотної дії трудового 

законодавства.  

Останнім аспектом дії трудового законодавства в часі виступає його 

ультраактивна форма (переживання закону). В деяких випадках має місце 

переживаюча дія, коли нормативно-правовий акт діє, незважаючи на 

фактичне його скасування: це уможливлює врахування інтересів осіб, що 

вступили в правовідносини до прийняття акта. Пряму дію мають усі 

нормативно-правові акти, а зворотну та переживаючу — лише ті, стосовно 

яких є спеціальна вказівка в законодавстві [536, c. 216]. Сутність 

переживання закону полягає в тому, що коли старий акт, який втратив 

юридичну чинність, за спеціальною вказівкою нового нормативно-правового 

акта продовжує поширювати свою дію на старі триваючі факти, що виникли 

до вступу його в дію та не припинили свого існування [427, c. 474]. Яскравим 

прикладом такої дії трудового законодавства в часі як його переживання 

слугує те, що в його складі на сьогодні залишається чимало актів, на основі 

яких здійснюється правове регулювання трудових і пов’язаних із ними 

правовідносин, що були прийняті ще за часів Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (далі — СРСР) та Української Радянської 

Соціалістичної Республіки (далі — УРСР). Основним нормативно-правовим 

актом, положення якого визначають особливості застосування вищенаведеної 

категорії законодавчих актів виступає Закон України «Про 

правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року. Як слідує з аналізу 

положень вищенаведеного нормативно-правового акта, закони УРСР та інші 

акти, ухвалені Верховною Радою УРСР, діють на території України, оскільки 
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вони не суперечать законам України, ухваленим після проголошення 

незалежності України. Україна є правонаступником прав та обов’язків за 

міжнародними договорами СРСР, які не суперечать Конституції України й 

інтересам республіки [373]. Одночасно із наведеним вище законом України 

було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про порядок тимчасової 

дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 

вересня 1991 року № 1545-XII, положення якої визначили, що до прийняття 

відповідних актів законодавства України на території республіки 

застосовуються акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані 

законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції та 

законам України [372]. Як приклад дії вищенаведених актів трудового 

законодавства можна навести наступні: указ Президії Верховної Ради СРСР 

«Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня 1974 

року [388]; указ Президії Верховної Ради СРСР «Про впорядкування пільг 

для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, 

прирівняних до районів Крайньої Півночі» від 10 лютого 1960 року [311]; 

постанова Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок 

«Про чергування на підприємствах і установах» від 2 квітня 1954 року [392]. 

Чинним на сьогодні, хоча й частково, як слідує із наведених вище 

законодавчих положень, залишається навіть постанова Ради народних 

комісарів УССР «Про сполучення посад та службу родичів в установах, 

підприємствах та організаціях усуспільненого сектора» від 4 червня 1933 

року [386]. Окрім цього, як ми зазначали в попередніх підрозділах 

представленого наукового дослідження, основний кодифікований акт 

трудового законодавства, на підставі якого здійснюється правове 

регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин — КЗпП України було 

прийнято за часі СРСР. У цьому контексті слід навести позицію В. 

В. Безусого, який у своєму дослідженні, що присвячено особливостям 

правового регулювання працевлаштування в Україні, наголошує на тому, що 
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однією з основних вад сучасного трудового законодавства є те, що основний 

нормативно-правовий акт у сфері праці — КЗпП України був прийнятий за 

часів радянської влади й орієнтований на регулювання трудових відносин в 

умовах адміністративно-командної системи керування економікою. З огляду 

на це сьогодні він об’єктивно не може адекватно регулювати трудові 

відносини та відносини тісно пов’язані з ними. При цьому велика кількість 

сьогоднішніх проблем у сфері регулювання трудових відносин породило не 

комплексне реформування трудового законодавства стосовно КЗпП України 

як основи цього законодавства. Його провідна роль майже не відчувається, 

оскільки прийняті закони з окремих питань регулювання трудових відносин і 

відносин, тісно пов’язаних з ними містять норми, які відсутні в кодексі, хоча 

за логікою значимості останніх їм належало б бути саме в КЗпП України [31, 

c. 76]. Отже, черговий раз слід наголосити на необхідності прийняття нового 

кодифікованого законодавчого акта про працю — Трудового кодексу 

України. Щодо інших актів трудового законодавства, які були прийнятті за 

часів існування СРСР та УРСР, то, на нашу думку, всіх їх необхідно 

проаналізувати, внаслідок чого визначити акти національного законодавства, 

які повинні бути прийняті як найскоріше, щоб їх положення регулювали 

відповідні суспільні відносини, в тому числі й трудові та тісно пов’язані з 

ними, з урахуванням сучасних потреб суспільного життя. Після проведення 

вищенаведеної «ревізії» трудового законодавства, необхідно визнати всі акти 

колишнього СРСР та УРСР такими, що втратили чинність. Звичайно 

вищенаведені заходи потребують чимало часових, людських і матеріальних 

ресурсів і не можуть бути здійсненні протягом короткого строку. Однак й 

Україна отримала свою незалежність не так недавно, а тому такі заходи слід 

вже було здійснити ще декілька років тому.  

Щодо припинення або призупинення дії акта законодавства, в тому 

числі й трудового, то воно відбувається в декількох випадках: 1) з моменту 

(дати) визнання його таким, що втратив дію в зв’язку із закінченням строку, 
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на який він був прийнятий; 2) з моменту (дати) визнання його таким, що 

втратив дію, в зв’язку зі зміною обставин, на які він був розрахований; 3) з 

дати прямого скасування або призупинення дії нормативно-правового акта 

(чи його частини) рішенням Конституційного Суду України в разі визнання 

його невідповідності Конституції України; 4) з дати фактичного скасування 

— прийняття нового акта вищої або однакової юридичної сили по тому ж 

предмету регулювання — без формального скасування старого акта; з 

моменту призупинення акта на певний строк [427, c. 471-472]. Отже, втрата 

юридичної сили пов’язується із: закінченням строку дії акта; скасуванням 

нормативно-правового акта іншим актом; фактичною відміною його за умови 

прийняття нового акта, що встановлює інші правила; зміною обставин, що їх 

регулює цей нормативний акт [536, c. 215]. 

Окремий принцип дії трудового законодавства представлений його 

дією в просторі. Як зауважує авторський колектив великого тлумачного 

словника сучасної української мови, слово «простір» можна тлумачити в 

кількох значеннях: одна з основних об’єктивних форм існування матерії, яка 

характеризується протяжністю й обсягом; необмежена протяжність (у всіх 

вимірах, напрямах); тривимірна протяжність над землею; вільний, великий 

обшир; просторінь; площа чого-небудь на земній поверхні; територія; 

відсутність яких-небудь обмежень, перешкод у чомусь [56, c. 1170]. З огляду 

на специфіку досліджуваного питання, поняття «простір» у значені дії в 

ньому трудового законодавства слід сприймати саме із його територіального 

аспекту. Так, як зазначають в юридичній енциклопедичній літературі, дія 

нормативно-правових актів у просторі являє собою поширення їх впливу на 

певну територію (державу в цілому чи окремий її регіон) [536, c. 216]. 

Територіальна дія трудового законодавства окреслена територією України та 

її окремими адміністративно-територіальними одиницями. Як зазначено в 

Рішенні Конституційного Суду України в «справі за конституційним 

поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів 
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«район» та «район у місті», які застосовуються в п. 29 ч. 1 ст. 85, ч. 5 ст. 140 

Конституції України, і поняття «організація управління районами в містах», 

яке вживається в ч. 5 ст. 140 Конституції України та в ч. 1 ст. 11 Закону 

України «Про столицю України — місто-герой Київ», а також щодо 

офіційного тлумачення положень п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України, п. 41 

ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно 

повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і 

ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний устрій) 

від 13 липня 2001 року № 11-рп/2001, адміністративно-територіальна 

одиниця — це компактна частина єдиної території України, що є 

просторовою основою для організації і діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування [412]. В попередньому розділі, під час 

розгляду питань, пов’язаних із місцем соціально-партнерських актів серед 

інших структурних елементів системи джерел трудового права, нами було 

вказано на те, що такі акти можуть бути прийняті на різних рівнях, зокрема 

на національному та територіальному (регіональному). Так само й інші акти 

трудового законодавства можуть діяти як на всій території України, так і в 

межах окремо взятого регіону (області), або іншої місцевості — району, 

міста, району в місті тощо.  

Слід погодитися з О. Ф. Скакун, яка звертає увагу на те, що 

територіальний принцип в чистому вигляді в законодавстві держав майже не 

зустрічається, оскільки він доповнений екстериторіальним принципом [427, 

c. 475]. Зазначимо, що принцип екстериторіальності (від франц. 

exterritorialite, від лат. ex. — поза та tera — той, що стосується території [54, 

c. 235] може бути розглянутий як з урахуванням дії трудового законодавства 

в просторі, так і з урахуванням його дії за колом осіб. Так, у першому 

випадку мова йде про те, що юрисдикція держави не обмежується її 

територією — закони держави в певних випадках мають екстериторіальну 

дію, яка ще відома як право екстериторіальної дії. Право екстериторіальної 
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дії держав являє собою порядок, відповідно до якого установи або фізичні 

особи, що розташовані на території іншої держави, розглядаються як такі, що 

розташовані або перебувають на власній національній території та підвладні 

законам й юрисдикції власної держави. Правом, екстериторіальності, 

наприклад, користуються військові кораблі та літаки, що із дозволу держави 

перебування знаходяться на її території, але розглядаються як частина 

території держави прапора або розпізнавальних знаків [427, c. 475].  

Як встановлено в ст. 22 Віденській конвенції про дипломатичні 

зносини від 18 квітня 1961 року (далі — Віденська конвенція 1961 року), 

приміщення дипломатичного представництва недоторканні. Влада держави 

перебування не можуть вступати в ці приміщення інакше, як за згодою глави 

дипломатичного представництва. При цьому на державі перебування лежить 

спеціальний обов’язок вживати всіх необхідних заходів для захисту 

приміщень дипломатичного представництва від усякого вторгнення або 

заподіяння шкоди та для запобігання будь-якому порушенню спокою 

представництва або образи його гідності. Приміщення дипломатичного 

представництва, предмети їх обстановки й інше майно, що в них знаходиться 

а також засоби пересування представництва користуються імунітетом від 

обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій [64].  

Більш того, в ст. 31 Віденської конвенції про консульські зносини від 

24 квітня 1963 року (далі — Віденська конвенція 1961 року) встановлено, що 

влада держави перебування не можуть вступати в ту частину консульських 

приміщень, яка використовується виключно для роботи консульської 

установи, інакше як за згодою консульської установи, призначеної нею особи 

або глави дипломатичного представництва репрезентованої держави. 

Консульські приміщення, предмети їх обстановки, майно консульської 

установи, а також її засоби пересування користуються імунітетом від будь-

яких видів реквізиції в цілях державної оборони або для громадських потреб 

[65]. Приписи вищенаведених міжнародно-правових актів продубльовано в 
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Положенні про дипломатичні представництва та консульські установи 

іноземних держав в Україні, що затверджено указом Президента України від 

10 червня 1993 року № 198/93 [369]. Таким чином, дія трудового 

законодавства в просторі, пов’язана із територією, в межах якої на основі 

такого акта здійснюється правове регулювання трудових і тісно пов’язаних із 

ними правовідносин. Територіальний аспект дії трудового законодавства 

вказує на те, що юридична сила акта в залежності від суб’єкта правотворчості 

може поширюватися на всю без винятку територію, що підпадає під 

юрисдикцію України, а також такий акт може діяти лише в межах окремо 

взятої адміністративно-територіальної одиниці держави. Винятком із 

загального правила дії трудового законодавства в просторі є принцип 

екстериторіальності, який може бути розглянутий з урахуванням двох 

аспектів. По-перше, екстериторіальність передбачає, що територіальна 

юрисдикція України не обмежена її фактичною територією й може бути 

визнана внаслідок перебування або знаходження об’єктів зі спеціальним 

статусом на території іноземної держави. І навпаки, по-друге, зазначені 

об’єкти, але вже іноземних держав, користуються імунітетом щодо 

поширення на них дії трудового законодавства України.  

Наступним принципом дії трудового законодавства виступає його дія 

за колом осіб. Дія нормативно-правового акта за колом осіб визначається 

підлеглістю осіб вимогам нормативно-правових актів [536]. Порядок дії 

законодавства за колом осіб підлягає загальному правилу: всі особи, що 

перебувають на території держави тимчасово або постійно, підпадають під 

дію її приписів. У цьому аспекті виявляється тісний взаємозв’язок двох меж 

дії законодавства: за колом осіб і в просторі (територіальна дія) [427, c. 475-

476]. Однак мають місце й винятки: громадяни України зобов’язані 

виконувати приписи нормативно-правових актів і поза межами держави; 

закони чи спеціальні нормативно-правові акти можуть бути адресовані 

певному колу осіб; іноземцям та особам без громадянства не надаються деякі 
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права та не покладаються певні обов’язки; національними нормативно-

правовими актами та міжнародними угодами передбачено винятки для 

дипломатичних та консульських представників [536, c. 216]. У наведеному 

випадку, в першу чергу, мова йде про згаданий нами вище принцип 

екстериторіальності, який як ми зазначали може бути застосований як з 

огляду дії закону в просторі, так і з урахуванням його дії за колом осіб. У 

такому разі екстериторіальність являє собою імунітет особи, організації, 

установи або об’єкта від юрисдикції держави перебування та 

підпорядкування її виключно законам власної держави. Екстериторіальність 

обумовлювалася виключенням коронованих осіб з-під юрисдикції місцевих 

органів влади під час перебування на території іншої держави. Термін 

«екстериторіальність» застосовувався для характеристики статусу іноземців, 

які користувалися режимом капітуляції. Теорія екстериторіальності тривалий 

час використовувалася для обґрунтування дипломатичних привілеїв та 

імунітетів [54, c. 235]. Як зазначено в ст. 29 Віденської конвенції 1961 року, 

особа дипломатичного агента недоторканна. Він не підлягає арешту або 

затриманню в якій би то не було формі. Держава перебування зобов’язана 

ставитися до нього з належною повагою і вживати всіх необхідних заходів 

для попередження будь-яких зазіхань на його особу, свободу або гідність 

[64]. У свою чергу в ст. 40 та ст. 41 Віденської конвенції 1963 року зазначено, 

що держава перебування зобов’язана ставитися до консульських посадовим 

особам з належною повагою та вживати всіх належних заходи для 

запобігання будь-яким посяганням на їх особу, свободу або гідність. 

Консульські посадові особи не підлягають ні арешту, ні попереднім 

висновком, інакше як на підставі постанов компетентної судової влади у разі 

вчинення тяжких злочинів [65]. У контексті наведеного, в сучасному 

міжнародному праві термін «екстериторіальність» як з урахуванням дії 

законодавства в просторі так і за колом осіб, застосовується не часто, 

оскільки зазначені вище міжнародно-правові акти базуються на 
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функціональному, а не на екстериторіальному підході до дипломатичних і 

відповідно консульських привілеїв та імунітетів [54]. Підтвердженням цього 

є зазначення в преамбулі як Віденської конвенції 1961 року, так і Віденської 

конвенції 1963 року положення стосовно того, що наведені в них привілеї й 

імунітети надаються не на користь окремих осіб, а для забезпечення 

ефективного здійснення відповідними установами й особами функцій від 

імені їх держав [64].  

Досліджуючи дію нормативно-правових актів за колом осіб, слід 

зазначити, що особливістю трудового законодавства, з огляду на зазначений 

принцип, буде чимала кількість суб’єктів, на правове врегулювання належної 

поведінки яких, встановлення загальнообов’язкових правил її здійснення, 

будуть направлені окремі трудові норми. Зокрема, основними сторонами 

трудових правовідносин, як відомо, виступають працівник і роботодавець. Як 

встановлено в ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

від 12 січня 2012 року, працівник — це фізична особа, яка працює за 

трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі й організації 

незалежно від форми власності та виду діяльності або в фізичної особи, яка 

відповідно до законодавства використовує найману працю [375]. Працівник є 

індивідуальним суб’єктом трудового права. Як зазначає авторський колектив 

підручника «Трудове право», індивідуальними суб’єктами трудового права 

виступають трудящі, працівники та фізичні особи, які наймаються на роботу. 

Основне, що характеризує індивідуального суб’єкта трудового права — це те, 

що ним завжди може виступати тільки людина [232, c. 79]. При цьому дія 

трудового законодавства може поширюватися як на всіх без винятку 

працівників, так і виключно по відношенню до окремо взятих працівників. 

Серед останніх слід назвати трудових мігрантів. При цьому правові й 

організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та 

соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і 

членів їхніх сімей визначено на рівні Закону України «Про зовнішню трудову 
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міграцію». Як зазначено в ст. 1 вищенаведеного нормативно-правового акта, 

трудовий мігрант — це громадянин України, який здійснював, здійснює або 

здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену 

законодавством цієї держави [348]. Мова може йти й про визнання дії 

трудового законодавства по відношенню до відповідних професій, як-то: 

працівники правоохоронних органів, медичні працівники, шахтарі, науково-

педагогічні працівники тощо. 

Роботодавець — це власник підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності та виду діяльності або уповноважений ним 

орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує 

найману працю [375]. Як слідує з вищенаведеного поняття «роботодавець» є 

комплексним, так як включає в себе такі категорії як: власник підприємства; 

власник установи, власник організації; уповноважений власником орган; 

уповноважена власником фізична особа; фізична особа, яка використовує 

найману працю. Із приводу вищенаведеного зазначимо, що в науково-

правових колах підкреслюють той факт, що в трудовому законодавстві 

найчастіше зустрічаються такі терміни як «підприємство», «установа» й 

«організація». Термін «підприємство» відноситься до заводів, фабрик, 

майстерень та інших підприємств, які створюють матеріальні цінності, 

засоби виробництва, надають послуги тощо. У свою чергу, терміни 

«установа» й «організація» дуже схожі за змістом, оскільки позначають те, 

що організовано, засновано або створено. Однак, ці терміни дещо відмінні. 

До організації зазвичай відносять органи, які здійснюють невиробничу 

діяльність у сфері науки, культури, а до установ — такі органи, основну 

діяльність яких складають планово-регулюючі та господарсько-розпорядчі 

функції в межах певної галузі народного господарства. Разом із тим для 

правового регулювання трудових відносин вищенаведені терміни мають суто 

умовний характер [232, c. 79].  



325 

Дія окремих актів трудового законодавства може бути поширена 

виключно на одну або декількох із названих сторін трудових правовідносин 

(роботодавців та/або працівників). В якості прикладу доречно назвати наказ 

Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження 

Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка 

використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між 

працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» від 8 

червня 2001 року № 260, дія якого поширюється виключно на фізичних осіб, 

які використовують найману працю: фізичних осіб — підприємців та 

фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням 

послуг [345]. 

Дія законодавця може бути поширена на об’єднання, які вправі 

утворювати як працівники, так і роботодавці. Мова йде про неіндивідуальних 

(колективних) суб’єктів трудового права, під якими в науково-правових 

колах розуміють юридичних осіб (підприємства, їх об’єднаннями, установи, 

організації) та організації, які не мають статусу юридичної особи (трудовий 

колектив, комісія по трудовим спорам тощо) [232, c. 79]. Нормативно-

правовим актом, що визначає правові й організаційні засади реалізації права 

на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та 

припинення громадських об’єднань виступає Закон України «Про громадські 

об’єднання» від 22 березня 2012 року. Як визначено в ст. 1 вищенаведеного 

нормативно-правового акта, громадське об’єднання — це добровільне 

об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. При 

цьому громадське об’єднання за організаційно-правовою формою 

утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадська 
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організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи. У свою чергу, громадська спілка — це 

громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного 

права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного 

права та фізичні особи [312]. Зазначимо, що громадяни в залежності від своїх 

професійних інтересів мають право об’єднуватися в профспілки. Особливості 

правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності 

професійних спілок визначені на рівні Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року. Відповідно 

до ст. 1 вищенаведеного нормативно-правового акта професійна спілка 

(профспілка) — це добровільна неприбуткова громадська організація, що 

об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності (навчання) [377]. Нормативно-правовим актом, що 

визначає правові, економічні й організаційні засади створення та діяльності 

організацій роботодавців, їх об’єднань, особливості правового регулювання 

та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами 

державної влади й органами місцевого самоврядування, професійними 

спілками та їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян, 

підприємствами, установами й організаціями виступає Закон України «Про 

організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 

червня 2012 року. Як зазначено в преамбулі наведеного акта законодавства, 

його дія спрямована на підвищення ролі організацій роботодавців, їх 

об’єднань у формуванні та реалізації державної соціальної й економічної 

політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі в 

соціальному діалозі [365]. Отже, дія трудового законодавства за колом осіб 

може бути спрямована як на всіх без винятку суб’єктів трудових 

правовідносин, так і на їх окремі категорії. В залежності від кількісного 

складу учасників правовідносин вона може бути поширена на індивідуальні 

або неіндивідуальні (колективні) трудові правовідносини та, в такому разі, 
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визначати взаємні права й обов’язки об’єднань роботодавців (організації 

роботодавців) та/або об’єднань працівників (профспілки). Окрім цього, дія 

трудового законодавства може визначатися по відношенню до окремих 

категорій суб’єктів трудових правовідносин — трудових мігрантів, 

працівників правоохоронних органів, медичних та науково-педагогічних 

працівників тощо.   

Дія трудового законодавства пов’язана із набуттям чинності 

(юридичної сили) та її втратою конкретним нормативно-правовим актом, що 

входить до його складу й на основі якого здійснюється правове регулювання 

трудових і пов’язаних із ними правовідносин. При цьому дія трудового 

законодавства побудована із урахуванням таких загальноправових принципів 

як його дія в часі, в просторі та за колом осіб. Так, наявність у складі системи 

трудового права власного інституту юридичної відповідальності вказує на те, 

що дія трудового законодавства в часі має зворотну силу. Окрім цього, 

особливістю дії трудового законодавства в часі виступає його ультраактивна 

форма. На сьогодні в складі трудового законодавства залишається чимала 

кількість нормативно-правових актів, що були прийняті за часи СРСР та 

УРСР. Дія трудового законодавства в просторі передбачає можливість його 

поширення як на всю територію України, так і на її окремі адміністративно-

територіальні одиниці. За колом осіб дія трудового законодавства 

застосовується: до всіх суб’єктів трудових правовідносин; до індивідуальних 

та/або колективних суб’єктів трудових правовідносин; до спеціальних 

суб’єктів трудових правовідносин тощо.  
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4.3. Сутність та значення систематизації нормативно-правових 

актів у сфері правового регулювання трудових відносин 

 

У попередньому підрозділі нами було проаналізовано можливі варіанти 

підвищення дії трудового законодавства. У цьому контексті слід зазначити, 

що окремим аспектом підвищення дії трудового законодавства, як в часі та 

просторі, так і за колом осіб є його впорядкування, що може бути здійснено 

різними шляхами: усуненням прогалин трудового регулювання; визначенням 

норм трудового законодавства, які «не працюють»; виявлення й усунення 

положень, що дублюють або суперечать одне одному тощо. При цьому 

загальновизнаним у всьому світі інструментом впорядкування національного 

законодавства, що може бути застосований і по відношенню до трудового 

законодавства, виступає його систематизація. 

Етимологічний аналіз слова «систематизація» свідчить про те, що воно 

походить з французької мови від слова «systematization», яке, в свою чергу, 

було утворено з грецького слова «», що в буквальному перекладі 

означає: система; єдине ціле [54, c. 812]. З етимологічного сенсу слово 

«систематизація» може бути розкрито як дія за значенням 

«систематизувати», тобто в значенні приводити: в порядок, зумовлений 

правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-

небудь; в продуманий план або заведений, прийнятий порядок; 

класифікацію; в форму, організацію, будови чого-небудь [56, c. 1320-1321]. 

Як зауважують у філософських колах, наукою та мистецтвом систематизації 

називають систематику, що походить від грецького «sistematikos», тобто 

впорядкований. При цьому «систематичний» являє собою якість, що 

викладена в формі відповідної системи; що створює певну систему [503, c. 

415]. Завдяки систематизації об’єкти, що підпадають під її дію набувають 

системної якості — властивості, які характеризують систему як цілісне 

утворення, але не притаманні її окремо взятим елементам [272, c. 190]. Отже, 



329 

за допомогою систематизаціє відповідні явища набувають системного 

характеру, якості системи, внаслідок чого відбувається приведення їх до 

порядку згідно із заздалегідь визначеними критеріями.  

У юриспруденції поняття «систематизація», розглядається по 

відношенню до законодавства. Зокрема, авторський колектив сучасної 

правової енциклопедії зазначає, що систематизація законодавства являє 

собою засіб впорядкування законодавства, зведення його до певної 

внутрішньо узгодженої системи [446, c. 322]. Окрім цього в юридичній 

енциклопедичній літературі увагу звертають на те, що систематизація 

законодавства виступає необхідною передумовою ефективності чинного 

законодавства, усунення суперечностей, прогалин і застарілих норм у праві 

[54, c. 812]. Шляхом систематизації усуваються недоліки, анахронізми, 

повторення, застарілі норми тощо [446, c. 322]. Унаслідок проведення 

систематизації законодавство стає більш зручним і доступним для 

користування, що, в свою чергу, сприяє зміцненню законності в регулюванні 

суспільних відносин [54, c. 812]. Необхідність проведення систематизації 

законодавства, наголошує О. Ф. Скакун, виникає в зв’язку із необхідністю: 

усунення протиріч між нормативними актами; підвищення якості й 

ефективності законодавства; забезпечення приступності його використання 

громадянами, державними органами, громадськими організаціями, 

комерційними структурами [427, c. 276]. Проведення систематизації 

законодавства є одним із завдань законодавця, який здійснює її на основі 

відповідних планів і програм [54, c. 812].  

У контексті досліджуваного питання цікавою здається позиція 

німецьких учених-правознавців, яку вони відзначають у виданні «Загальне 

адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання 

систематики адміністративного права». Так, на думку науковців ідея 

систематизації має сприяти виявленню тісних взаємозв’язків, основних ліній 

розвитку й адекватності зв’язків, усталених у межах окремих юридичних 
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інститутів. В основі цієї ідеї лежить сприйняття аналітичного мислення, 

наділеного спроможністю раціоналізувати, зобов’язаного узагальнювати 

положення права. При цьому структурним принципом ідеї систематизації є 

розвиток загальних учень на основі окремих галузей права й орієнтація 

окремих положень на загальні принципи права, під якими слід розуміти 

взаємозалежні процеси. Систематика означає особливу властивість 

догматичного мислення, а саме спробу виявити подібності, взаємозв’язки та 

лінії розвитку відповідних сфер регулювання [530].  

Систематизація являє собою оптимальний шлях створення правової 

бази, звільненої від застарілих і колізійних норм, дублювань, не 

переобтяженої 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 [124, c. 144]. Таким чином, систематизація трудового 

законодавства являє собою комплекс дій, пов’язаних із визначенням і 

подальшим аналізом масиву нормативно-правових актів, на основі й у 

відповідності до яких здійснюється правове регулювання трудових і 

пов’язаних із ними відносин, впорядкуванням цього масиву заздалегідь 

визначеними критеріями, внаслідок чого відбувається усунення протиріч, 

застарілих і повторюваних норм у такому законодавстві.  

Систематизація законодавства є тривалою та складною роботою, що 

може відбуватися в декількох формах. На думку Т. О. Коломоєць, яку вона 

висловлює в підручнику «Адміністративне право України», систематизація 

здійснюється в двох формах: інкорпорація та кодифікація [6, c. 11]. 

Авторський колектив великої юридичної енциклопедії окрім названих вище 

форм систематизації законодавства також наводить його консолідацію, та 

наголошує, що всі із названих форм повинні здійснюватися на основі 

досягнень юридичної науки та з використанням правил законодавчої техніки 
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[54, c. 812]. У контексті наведеного доречною здається позиція С. Г. 

Меленко, яку він відмічає в своєму дослідженні, що присвячено консолідації 

як виду систематизації правових. Науковець звертає увагу на те, що до 

недавнього часу деякі вчені-юристи взагалі не визнавали існування 

систематизації в теперішньому її розумінні, а всю діяльність щодо 

впорядкування законодавства вони іменували кодифікацією, яку поділяли на 

два види: кодифікацію у вузькому змісті та кодифікацію у широкому змісті. 

При цьому слід погодитися з позицією названого вище науковця стосовно 

того, що систематизація — це родове поняття, яке охоплює всю діяльність із 

впорядкування законодавства, а кодифікація, як і консолідація й 

інкорпорація, є тільки способами чи формами систематизації законодавства 

[223, c. 32]. Окрім наведених способів систематизації законодавства, в 

підручнику «Теорія держави і права (Енциклопедичний курс)» О. Ф. Скакун 

називає також уніфікацію законодавства. Так, вчена відмічає, що як спосіб 

систематизації нормативно-правових актів іноді вживають термін 

«уніфікація», яка, однак, не замінює наведені вище способи (кодифікація, 

інкорпорація, консолідація) систематизації нормативно-правового матеріалу, 

а служить самостійною як принцип систематизації, без якого ні кодифікація, 

ні інкорпорація, ні консолідація не можуть відбутися, і як юридично-

технічний прийом, за допомогою якого відбувається приведення «єдиного 

знаменника» норм, виражених у приписах різних нормативно-правових актів 

[427, c. 380]. Із цього приводу слід зазначити, що уніфікація представляє 

собою процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення 

розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню подібних 

або близьких видів суспільних відносин. Зумовлена ускладненням 

суспільного життя та розвитком суспільних відносин. Стосується як 

правотворчості, так і правозастосування. При цьому, необхідність уніфікації 

в праві виникає при: утворенні нових держав, на території яких діють 

складові різних правових систем; формуванні єдиної правої системи союз, 



332 

держав; у процесі зближення прав, систем держав, які утворюють різні 

міждержавні об’єднання тощо [535]. Наведені положення свідчать про 

недоцільність розгляду уніфікації як окремого способу систематизації 

трудового законодавства. Таким чином, систематизація трудового 

законодавства може бути проведена за допомогою його кодифікації, 

інкорпорації та консолідації. Розглянемо більш детально сутність і значення 

вищенаведених способів систематизації трудового законодавства. 

Найпоширенішим як у трудовому праві, так і в інших національних 

галузях права виступає такий спосіб систематизації законодавства як його 

кодифікація. Термін «кодифікація» походить із сполучення двох латинських 

слів: «сodex» — книга та «facio» — роблю [446, c. 160]. Він був  введений у 

науковий обіг в дев’ятнадцятому столітті І. Бентамом [427, c. 376], який 

запропонував створити єдиний для всіх держав кодекс доступною всім 

мовою. При цьому наголошувалося про необхідність створення такого 

кодексу, який не буде потребувати тлумачення з боку будь-яких 

уповноважених на це органів [146, c. 69; 85, c. 147]. Зазначимо, що сутність 

кодифікації може бути розкрита як спосіб удосконалення, систематизації 

законодавства, що полягає в змістовій переробці й погодженні певної, 

пов’язаної спільним предметом правового регулювання, групи юридичних 

норм та об’єднанні їх в єдиному нормативно-правовому акті [446, c. 160]. У 

процесі кодифікації до проекту створюваного акта включаються чинні норми 

та нові норми, які вносять зміни в регулювання певної сфери суспільних 

відносин [540, c. 140]. Іншими словами, кодифікація виражається в 

підготовці та прийнятті нових актів, до яких входять погоджені між собою 

норми колишніх актів, що виправдали себе, та нові нормативні приписи. При 

цьому при кодифікації має місце не лише упорядкування нормативного 

матеріалу, його розташування в певному порядку, але й перегляд норм, що 

містяться в законах та інших нормативних актах, скасування застарілих і 

неефективних, вироблення нових, заповнення прогалин, усунення 
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дублювань, розбіжностей і протиріч, їх узгодження. Кодифікації найчастіше 

піддаються норми, що розраховані на тривалий проміжок часу [427, c. 376]. У 

теорії систематизації прийнято розрізняти такі види кодифікація як: загальна; 

галузева; внутрішньогалузева, міжгалузева. Так, загальна кодифікація 

здійснюється шляхом прийняття серії кодифікованих актів з основних 

галузей законодавства й (як наступний етап) створення об’єднаної, 

внутрішньо узгодженої системи таких актів типу «кодекс кодексів» [540, c. 

140]. Як відмічає Є. А. Гетьман під час дослідження поняття, видів та 

особливостей кодифікації, що загальна кодифікація, поряд зі своєю 

позитивною рисою (створення єдиного нормативно-правового акта), має 

також і певні недоліки, до яких необхідно віднести нестабільність такого 

документа, оскільки динамізм суспільних відносин буде призводити до 

постійного внесення змін до «кодексу кодексів» [85, c. 147]. При цьому, як 

зазначає Є. В. Погорелов у своєму дослідженні, що присвячено 

кодифікаційної роботі в правовій системі України, що «кодекс кодексів» 

являє собою утворення об’єднаної системи (внутрішньо узгодженої) 

кодифікаційних актів усіх основних галузей законодавства у вигляді єдиного 

нормативно-правового акту. В Україні таким «кодексом кодексів» може 

стати Звід законів України. Зазначену роль, наголошує вчений, Звід може 

виконати, якщо він буде являти собою єдиний (хоча, зрозуміло, і дуже 

великий за обсягом) нормативний акт, а не сукупність (хоча і узгоджених між 

собою) кодифікаційних актів [278, c. 47]. Із приводу вищенаведеної позиції 

вважаємо за необхідне зробити уточнення в частині того, що прийняття зводу 

всіх законів є результатом проведення консолідації нормативно-правових 

актів (яку ми розглянемо нижче), а ні їх кодифікації. При цьому слід 

погодитися з Є. А. Гетьманом, який наголошує на тому, що створення 

єдиного кодифікаційного документа призведе до його значного обсягу, що в 

свою чергу не відповідає цілям кодифікаційної діяльності. Загальна 
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кодифікація в більшості сучасних країн з романо-германською правовою 

системою не проводиться [540, c. 140]. 

Наступним напрямком кодифікаційної роботи виступає галузева 

кодифікація, що охоплює законодавство тієї чи іншої галузі права [540, c. 

140]. Галузева кодифікація об’єднує норми права за предметом і методом 

правового регулювання, тобто в межах певної галузі права. Галузева 

кодифікація займає провідне місце серед інших видів кодифікаційної роботи 

[427, c. 377]. Яскравим прикладом нормативно-правового акта, який регулює 

трудові правовідносини, посідає провідне місце в системі джерел трудового 

права, й який було прийнято внаслідок проведення галузевої кодифікації 

виступає КЗпП України [158]. Значення внутрішньогалузевої кодифікації 

полягає в основному в тому, що за допомогою її проведення доповненню 

підлягає галузева кодифікація шляхом об’єднання правових норм у межах 

підгалузі права або одного чи декількох правових інститутів [427, c. 377]. З 

огляду на необхідність систематизації трудового законодавства, 

внутрішньогалузева кодифікація є ефективним інструментом підвищення 

ефективності його дії до прийняття нового кодифікованого акта (Трудового 

кодексу України), на основі якого здійснювалося б комплексне регулювання 

трудових і пов’язаних із ними правовідносин, тобто проведення основної 

роботи із систематизації трудового законодавства.  

Останній вид кодифікації представлений комплексною (міжгалузевою, 

спеціальною) кодифікацією, зміст якої полягає в прийняті актів, що 

регулюють той чи інший правовий інститут  [540, c. 140]. Об’єднання 

правових норм у такому разі здійснюється не за конкретними галузями права, 

а за предметом регулювання значної (комплексної) сфери суспільних 

відносин у галузі державної діяльності, галузі господарства або соціально-

культурного будівництва, тобто об’єднання норм різних інститутів, галузей і 

підгалузей права в єдиному нормативно-правовому акті [427, c. 377]. До 

основних кодифікованих актів законодавства належать: 1) основи 
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законодавства, що являють собою нормативно-правові акти, які 

встановлюють найважливіші положення (основні засади) певної галузі права 

чи сфери державного управління; 2) кодекс, який є найпоширеніший вид 

кодифікаційних актів, які діють в основних сферах суспільного життя, що 

потребують правової упорядкованості [540, c. 140]. Кодекс являє собою 

великий звідний акт, який детально та конкретно регулює визначену сферу 

суспільних відносин і безпосередньо є одним із джерел права. Він або 

повністю вміщує всі норми відповідної галузі законодавства, або ж містить 

основну за обсягом, найважливішу частину таких норм. Поруч з нормами-

приписами та нормами-дефініціями в кодексах містяться також норми 

безпосереднього регулювання, конкретні варіанти поведінки, які й складають 

основну частину їхнього змісту. Отже, кодекс — це оптимальний варіант 

узагальнення та систематизації законодавства з визначеної тематики, дієвий 

засіб ліквідації множинності актів з одного й того ж питання [223, c. 58-59]. 

3) статут, положення — кодифікаційні акти спеціальної дії, які приймаються 

не тільки законодавчими, а й іншими правотворчими органами  [540, c. 140]; 

4) правила — кодифікаційний підзаконний акт, що становить собою систему 

нормативних приписів, що визначають правовий порядок здійснення якого-

небудь роду діяльності. При цьому від правил, що є актами кодифікованого 

законодавства слід відрізняти правила, які є локальними актами (наприклад, 

Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 

організації) [427, c. 378]. Таким чином, сутність кодифікації трудового 

законодавства полягає в створенні нового комплексного правового акта 

шляхом об’єднання актів, що діяли до його прийняття й регулювали трудові 

та тісно пов’язані із ними правовідносини. Новостворений акт за своїм 

змістом значно відрізняється від актів, на зміну яким його було прийнято. 

При цьому найпоширенішим видом кодифікації, що застосовується й по 

відношенню до трудового законодавства, виступає галузева кодифікація, яка 

в подальшому може бути доповнена внутрішньогалузевою. Разом із тим таке 
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доповнення повинно мати тимчасовий характер, так як акт, що має бути 

прийнятий у рамках проведення галузевої кодифікації повинен включати в 

себе всі норми, на підставі яких здійснюється правове регулювання трудових 

правовідносин. Внутрішньогалузева кодифікація наразі є необхідною до 

прийняття Трудового кодексу України.  

Наступним видом систематизації законодавства виступає інкорпорація. 

Етимологічно слово «інкорпорація» походить з латинської мови від слова 

«incorporation», що муже бути перекладено як «включення до складу». Як 

зазначає авторський колектив сучасної правової енциклопедії, сутність 

інкорпорації полягає в об’єднанні за певним критерієм групи нормативно-

правових актів в одній збірці [446, c. 148]. У навчальному посібнику 

«Адміністративне право. Загальна частина» зауважують, що особливість 

інкорпорації полягає в тому, що зміни в зміст актів, що уміщуються в 

збірники, не вносяться. Однак інкорпорація не зводиться лише до простого 

відтворення актів у їх первісній редакції, так як в її процесі з тексту актів, що 

уміщуються в збірник, вилучаються глави, статті (пункти), окремі абзаци, 

визнані такими, що втратили чинність [8, c. 23]. Така обробка робить 

нормативний матеріал зручним для практичного користування [427, c. 378]. 

При цьому слід підтримати позицію Д. Д. Лилак, який під час з’ясування 

теоретичних і практичних проблем колізій у законодавстві України 

наголошує на тому, що під час інкорпорації із тексту закону не можуть 

вилучатися статті та пункти, що містять явні суперечності, так як суб’єкти 

інкорпорування не мають права вилучати з тексту правових актів 

суперечливі норми, бо такі дії є не що інше, як безпосереднє внесення до них 

змін, що має відбуватися шляхом прийняття відповідним суб’єктом 

правотворчості окремого акту. У процесі інкорпорації протиріччя між 

правовими актами чи їх нормами можна лише віднайти, а, відтак, вона є 

лише одним із способів виявлення колізій [208, c. 101-102]. 
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Найхарактерніші ознаки інкорпораціє наступні: при опрацюванні 

нормативно-правові акти об’єднують в алфавітному, хронологічному, 

предметному порядку, що робить можливим їх зовнішню впорядкованість; 

зміст нормативно-правових актів, що включаються до інкорпоративних 

збірників чи зібрані не змінюється; інкорпорацію здійснює систематизуючий 

орган (наприклад Міністерство юстиції України), який не уповноважений 

змінювати, скасовувати чи встановлювати правові норми [536, c. 690-691]. У 

залежності від суб’єктів, що здійснюють систематизацію законодавства в 

спосіб його інкорпорації, остання може бути офіційною та неофіційною. Так, 

сутність офіційної інкорпорації полягає у виданні збірнику, що здійснюється 

від імені правотворчого органу, що сам підготував або офіційно схвалив 

збірник, підготовлений іншим органом [427, c. 378]. При цьому є два види 

офіційної інкорпорації — хронологічна та системна. При хронологічній 

інкорпорації впорядкування нормативно-правових актів здійснюється за 

часом їх опублікування та набуття законної сили. У хронологічній 

інкорпорації кожний нормативний акт має порядковий номер, зазначається 

його назва, рік, місяць, день видання, а також номер статті. У спеціальних 

офіційних виданнях акти законодавчої та виконавчої влади подаються в 

хронологічному порядку [540, c. 268]. У контексті вищенаведеного 

зазначимо, що задля забезпечення доступності законодавства України для 

користування громадянами, підприємствами, установами, організаціями, 

створення комплексного державного джерела офіційного видання актів 

законодавства було прийнято указ Президента України «Про видання актів 

законодавства України» від 22 січня 1996 року № 73/96. Відповідно до 

положень вищенаведеного нормативно-правового акта з 1996 року необхідно 

видавати збірники актів законодавства. При цьому до збірників актів 

законодавства України вміщуються закони України, постанови Верховної 

Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний 
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характер, нормативні акти міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації [301]. Значення ж 

систематичної офіційної інкорпорації полягає у впорядкуванні нормативно-

правових актів за предметною ознакою, тобто за галузями права, 

інститутами, сферами державної діяльності. У систематизованих збірниках 

чи зібраннях законодавчих актів нормативний матеріал об’єднується за 

видами та сферами правового регулювання (державне будівництво, 

громадські організації, освіта, оборона, кримінальна відповідальність тощо) 

[536, c. 691]. Щодо неофіційної інкорпорації, то вона являє собою видання 

збірника нормативно-правових актів, що здійснюється без офіційного 

схвалення правотворчого органу: з ініціативи видавництв, наукових і 

навчальних установ, практичних органів, окремих фахівців або за 

дорученням правотворчого органу [427, c. 378]. Неофіційна інкорпорація 

обслуговує специфічні потреби установ, організацій, окремих спеціалістів у 

нормативно-правовому матеріалі. Вони не мають сили офіційного документа, 

тому на них не можна посилатися в процесі правотворчості та застосування 

норм права [536, c. 691]. 

Варто наголосити на існуванні зв’язку між такими способами 

систематизації, як кодифікація та інкорпорація законодавства. Зокрема, 

процес кодифікації передбачає три стадії: виявлення законодавчих недоліків 

тієї чи іншої галузі; усунення цих недоліків; зведення обробленого матеріалу 

в єдине ціле. А тому кодифікація законодавства заснована на його 

інкорпорації. Однак має свої характерні риси, якими відрізняється від 

інкорпорації. По-перше, інкорпорація — функція державних органів, 

спрямована на підтримання «робочого стану» діючого законодавства без 

зміни його змісту; кодифікація, навпаки, здійснюється періодично, залежно 

від нагромадження нормативного матеріалу й об’єктивної необхідності його 

всебічної переробки й об’єднання в цілому чи по окремим галузях. По-друге, 

у цих категорій різний предмет впливу: кодифікація має справу з правовими 
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приписами й юридичними інститутами, а інкорпорація — з нормативно-

правовими актами, їх технічною обробкою. По-третє, відрізняються вони й 

своїми результатами: процес інкорпорації завершується здебільшого 

збірником виданих у різний час нормативно-правових актів без зміни 

сформульованого законодавцем змісту, а кодифікація — прийняттям нового 

як за формою, так і змістом правового акта, текст якого є оригінальним та 

офіційним [540, c. 140]. Отже, значення інкорпорації трудового 

законодавства полягає в двох аспектах. По-перше, завдяки проведенню 

інкорпорації трудового законодавства воно стає більш зручним у 

користуванні для своїх кінцевих адресатів — роботодавців та їх організацій; 

працівників і профспілок; органів держави, їх посадових і службових осіб, 

що здійснюють правозастосування. По-друге, здійснення інкорпорації 

трудового законодавства є ефективним заходом перед проведенням його 

кодифікації. Так, перед прийняттям нового Трудового кодексу України, 

необхідним є проведення інкорпорації всього трудового законодавства, що 

дозволить значно облегшити роботу уповноважених суб’єктів із аналізу й 

подальшої систематизації масиву нормативного матеріалу.  

Окремою формою систематизації законодавства виступає його 

консолідація. Слово «консолідація» походить з латинської мови від слова 

«consolidatio», де «con» — префікс, що означає об’єднання, спільність, 

сумісність, а «solidatio» — укріплення, зміцнення [540, c. 140]. Консолідація 

являє собою щось середнє між кодифікацією й інкорпорацією [427, c.  379], а 

її значення полягає в систематизації законодавства, в процесі якого декілька 

актів об’єднуються в одному документ [540, c. 267]. Зазначені акти 

законодавства, які підлягають об’єднанню в процесі консолідації, як правило 

є розрізненими, були видані в різні часи, але здійснюють правове 

регулювання одних і тих самих суспільних відносин. У процесі консолідації 

шляхом об’єднання зазначених актів в єдиний укрупнений акт здійснюється 

усунення повторень і протиріч, як правило без зміни їх змісту. Цілями 
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консолідації є: систематизація нормативного матеріалу, який неможливо 

кодифікувати; усунення множинності нормативно-правових актів, 

позбавлення їх надмірної роздробленості; об’єднання загальних положень 

поточної правотворчості в родині групи [427, c.  379]. Отже, новий акт 

повністю заміняє об’єднані, оскільки заново приймається компетентним 

правотворчим органом. Особливістю консолідації є те, що зміст правового 

регулювання суспільних відносин не змінюється. Усі нормативні положення 

раніше прийнятих актів об’єднуються в новому без змін. Як правило, 

здійснюється їх редакційна правка: усуваються суперечності, повтори тощо 

[427, c.  379]. Результатом консолідації нормативного матеріалу є видання 

Зводу законів — нової форми колишніх законів, що має силу за умови 

відповідності справжньому тексту цих законів, тобто Звід законів служить 

офіційною заміною діючих раніше актів, а правові приписи, що містяться в 

ньому, виражають чинні норми права, які підлягають офіційному 

використанню [427, c.  379]. Як цілком слушно зауважує І. Ю. Марчук, що 

якщо чітко й ясно визначити цілі створення зводу закону, як вищої форми 

систематизації законодавства країни, надати йому вищу юридичну силу та 

статус основи для подальшої нормотворчої діяльності всіх без виключення 

нормотворчих органів усіх рівнів, то в такому випадку необхідність його 

створення, прийняття та введення в дію не викликає сумнівів. Інша ситуація 

це ті складнощі, які очікують законодавця в процесі створення зводу законів. 

Ці складнощі не тільки слід розглядати в контексті їх глибини, а й 

враховувати їх широту — це труднощі від науково-теоретичного, 

організаційного, фінансових тощо характеру. У той же час, наголошує 

науковець, уявляється, що не зважаючи на всі проблеми та складнощі, які 

пов’язані зі створенням зводу законів, робота по його формуванню та 

запровадженню в українську правову систему є необхідною потребою 

сьогодення [220, c. 5]. Увагу слід звернути на те, що Звід законів 

відрізняється від збірників нормативних актів такими ознаками: може бути 
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лише офіційним виданням: здійснюється від імені і за дорученням 

правотворчих органів з подальшим схваленням у цілому або кожного тому 

окремо; є результатом великої законотворчої, юридико-технічної роботи: 

ліквідацією множинності актів, прийнятих по тому ж питанню, які втратили 

силу, застаріли або фактично не діють; усуненням наявних прогалин у 

законодавстві в результаті прийняття нових законів і підзаконних актів; являє 

собою зведення в єдине ціле чинного законодавства [427, c.  379]. Зазначимо, 

що в Україні вже були спроби по виданню Зводу законів. Зокрема, 5 березня 

1998 року Верховною Радою України було прийнято постанову «Про 

підготовку до видання Зводу законів України» № 89/98-ВР, у рамках якої 

Секретаріату Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної 

Ради України та Парламентському видавництву було доручено провести 

необхідну підготовку видання Зводу законів України [368]. Отже, значення 

консолідації полягає в тому, що за допомогою її проведення створюється 

єдиний нормативно-правовий акт, який у подальшому може слугувати 

нормативним орієнтиром для всього трудового законодавства.  

Аналіз наведеного матеріалу надав змогу дійти висновків стосовно 

того, що систематизація трудового законодавства являє собою комплекс дій, 

пов’язаних із визначенням і подальшим аналізом масиву нормативно-

правових актів, на основі й у відповідності до яких здійснюється правове 

регулювання трудових і близьких до них відносин, впорядкуванням цього 

масиву заздалегідь визначеними критеріями, внаслідок чого відбувається 

усунення протиріч, застарілих і повторюваних норм у такому законодавстві 

тощо. Систематизація законодавства є тривалою та складною роботою, що 

може відбуватися в декількох формах (кодифікація, інкорпорація, 

консолідація), які можуть доповнювати одна одну. Найпоширенішим 

способом систематизації законодавства, в тому числі й трудового, виступає 

кодифікація. Найбільш вживаним у сучасній правотворчій діяльності видом 

кодифікації виступає галузева кодифікація, яка з огляду на необхідність 
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систематизації трудового законодавства може бути використана в якості 

ефективного інструменту підвищення ефективності його дії. При цьому до 

прийняття нового кодифікованого акта (Трудового кодексу України), на 

основі якого здійснювалося б комплексне регулювання трудових і пов’язаних 

із ними правовідносин, тобто проведення основної роботи із систематизації 

трудового законодавства, ефективним інструментом підвищення його дії 

може слугувати внутрішньогалузева кодифікація. Великого значення під час 

систематизації трудового законодавства набуває його інкорпорація. 

Зазначене обумовлено, по-перше, тим, що внаслідок її проведення трудове 

законодавство стає більш зручним у користуванні для своїх кінцевих 

адресатів. По-друге, здійснення інкорпорації трудового законодавства є 

ефективним заходом перед проведенням його кодифікації. Значення 

консолідації полягає в тому, що за допомогою її проведення створюється 

єдиний нормативно-правовий акт, який у подальшому може слугувати 

нормативним орієнтиром для всього трудового законодавства. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Поняття «трудове законодавство» охарактеризовано в його широкому 

сенсі як сукупність чинних законів України, міжнародно-правових актів, що 

ратифіковані Верховною Радою України або легалізовані в іншій спосіб, а 

також підзаконних нормативно-правових актів (вищих та виконавчих органів 

влади, органів місцевого самоврядування). 

Систему трудового законодавства 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 пов’язаних із ними 
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правовідносин, які регулюють загальнообов’язкові приписи, що містяться в 

їх складі. 

Основною відмінністю структури системи трудового права від 

структури системи трудового законодавства є більш дрібна побудова першої. 

Структура системи трудового права буде починатися із норми права, що 

регулює трудові та пов’язані із ними правовідносини. У своєї сукупності 

норми трудового права, які регулюють однотипні суспільні відносини будуть 

утворювати правові інститути трудового права, які в подальшому будуть 

представляти більш складні його елементи. Тоді як основним і первинним 

структурним елементом системи законодавства буде виступати нормативно-

правовий акт. Разом із тим конкретні приписи, що входять у систему 

трудового права будуть знаходити своє відображення в положеннях 

трудового законодавства, що в своєї сукупності, як ми зазначали вище будуть 

створювати його систему. 

Система трудового права знаходить свій зовнішній прояв у системі 

трудового законодавства, внутрішня побудова й організація якого, в свою 

чергу обумовлена наявністю системи трудового права. У такому разі 

вищенаведені поняття співвідносяться як форма та зміст. При цьому, навіть у 

разі сприйняття законодавства у її найширшому значенні її не можна 

прирівнювати до категорії «право», так як воно є найбільш широким 

поняттям, визначає основи формування законодавства. Основною 

відмінністю структури системи трудового права від структури системи 

трудового законодавства є більш дрібна побудова першої. Первинним 

елементом системи трудового права буде його норма, тоді як первинним 

елементом системи трудового законодавства буде нормативно-правовий акт, 

що входить до його складу. 

Запропоновано проаналізувати всі нормативно-правові акти трудового 

законодавства, які були прийнятті за часів існування СРСР та УРСР, 

внаслідок чого визначити акти національного законодавства, які повинні 
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бути прийняті як найскоріше, щоб їх положення регулювали відповідні 

суспільні відносини, в тому числі й трудові та тісно пов’язані з ними, з 

урахуванням сучасних потреб суспільного життя. Після проведення 

вищенаведеної «ревізії» трудового законодавства, запропоновано визнати всі 

акти колишнього СРСР та УРСР такими, що втратили чинність. Звичайно 

вищенаведені заходи потребують чимало часових, людських і матеріальних 

ресурсів і не можуть бути здійсненні протягом короткого строку. Однак й 

Україна отримала свою незалежність не так недавно, а тому такі заходи слід 

вже було здійснити ще декілька років тому. 

Дія трудового законодавства в просторі пов’язана із територією, в 

межах якої на основі такого акта здійснюється правове регулювання 

трудових і тісно пов’язаних із ними правовідносин. Територіальний аспект 

дії трудового законодавства вказує на те, що юридична сила акта в 

залежності від суб’єкта правотворчості може поширюватися на всю без 

винятку територію, що підпадає під юрисдикцію України, а також такий акт 

може діяти лише в межах окремо взятої адміністративно-територіальної 

одиниці держави. Винятком із загального правила дії трудового 

законодавства в просторі є принцип екстериторіальності, який може бути 

розглянутий з урахуванням двох аспектів. По-перше, екстериторіальність 

передбачає, що територіальна юрисдикція України не обмежена її фактичною 

територією й може бути визнана внаслідок перебування або знаходження 

об’єктів зі спеціальним статусом на території іноземної держави. І навпаки, 

по-друге, зазначені об’єкти, але вже іноземних держав, користуються 

імунітетом щодо поширення на них дії трудового законодавства України. 

Дія трудового законодавства за колом осіб може бути спрямована як на 

всіх без винятку суб’єктів трудових правовідносин, так і на їх окремі 

категорії. В залежності від кількісного складу учасників правовідносин вона 

може бути поширена на індивідуальні або не індивідуальні (колективні) 

трудові правовідносини та, в такому разі, визначати взаємні права й 
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обов’язки об’єднань роботодавців (організації роботодавців) та/або об’єднань 

працівників (профспілки). Окрім цього, дія трудового законодавства може 

визначатися по відношенню до окремих категорій суб’єктів трудових 

правовідносин — трудових мігрантів, працівників правоохоронних органів, 

медичних та науково-педагогічних працівників тощо.   

Дія трудового законодавства пов’язана із набуттям чинності 

(юридичної сили) та її втратою конкретним нормативно-правовим актом, що 

входить до його складу й на основі якого здійснюється правове регулювання 

трудових і пов’язаних із ними правовідносин. При цьому дія трудового 

законодавства побудована із урахуванням таких загальноправових принципів 

як його дія в часі, в просторі та за колом осіб. Наявність у складі системи 

трудового права власного інституту юридичної відповідальності вказує на те, 

що дія трудового законодавства в часі має зворотну силу. Окрім цього, 

особливістю дії трудового законодавства в часі виступає його ультраактивна 

форма. Зокрема, на сьогодні в складі трудового законодавства залишається 

чимала кількість нормативно-правових актів, що були прийняті за часи СРСР 

та УРСР. Дія трудового законодавства в просторі передбачає можливість 

його поширення як на всю територію України, так і на її окремі 

адміністративно-територіальні одиниці. За колом осіб дія трудового 

законодавства застосовується: до всіх суб’єктів трудових правовідносин; до 

індивідуальних та/або колективних суб’єктів трудових правовідносин; до 

спеціальних суб’єктів трудових правовідносин тощо. 

Систематизація трудового законодавства являє собою комплекс дій, 

пов’язаних із визначенням і подальшим аналізом масиву нормативно-

правових актів, на основі й у відповідності до яких здійснюється правове 

регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин, впорядкуванням цього 

масиву заздалегідь визначеними критеріями, внаслідок чого відбувається 

усунення протиріч, застарілих і повторюваних норм у такому законодавстві. 
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Сутність кодифікації трудового законодавства полягає у створенні 

нового комплексного правового акта шляхом об’єднання актів, що діяли до 

його прийняття й регулювали трудові та тісно пов’язані із ними 

правовідносини. Новостворений акт за своїм змістом значно відрізняється від 

актів, на зміну яким його було прийнято. При цьому найпоширенішим видом 

кодифікації, що застосовується й по відношенню до трудового 

законодавства, виступає галузева кодифікація, яка в подальшому може бути 

доповнена внутрішньогалузевою. Таке доповнення повинно мати тимчасовий 

характер, так як акт, що має бути прийнятий у рамках проведення галузевої 

кодифікації повинен включати в себе всі норми, на підставі яких 

здійснюється правове регулювання трудових правовідносин. 

Внутрішньогалузева кодифікація наразі є необхідною до прийняття 

Трудового кодексу України. 

Значення інкорпорації трудового законодавства полягає в двох 

аспектах. По-перше, завдяки проведенню інкорпорації трудового 

законодавства воно стає більш зручним у користуванні для своїх кінцевих 

адресатів — роботодавців та їх організацій; працівників і профспілок; органів 

держави, їх посадових і службових осіб, що здійснюють правозастосування. 

По-друге, здійснення інкорпорації трудового законодавства є ефективним 

заходом перед проведенням його кодифікації. Перед прийняттям нового 

Трудового кодексу України, необхідним є проведення інкорпорації всього 

трудового законодавства, що дозволить значно облегшити роботу 

уповноважених суб’єктів із аналізу й подальшої систематизації масиву 

нормативного матеріалу. 

Значення консолідації полягає в тому, що за допомогою її проведення 

створюється єдиний нормативно-правовий акт, який у подальшому може 

слугувати нормативним орієнтиром для всього трудового законодавства. 

Систематизація трудового законодавства являє собою комплекс дій, 

пов’язаних із визначенням і подальшим аналізом масиву нормативно-
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правових актів, на основі й у відповідності до яких здійснюється правове 

регулювання трудових і близьких до них відносин, впорядкуванням цього 

масиву заздалегідь визначеними критеріями, внаслідок чого відбувається 

усунення протиріч, застарілих і повторюваних норм у такому законодавстві 

тощо. Систематизація законодавства є тривалою та складною роботою, що 

може відбуватися в декількох формах (кодифікація, інкорпорація, 

консолідація), які можуть доповнювати одна одну. Найпоширенішим 

способом систематизації законодавства, в тому числі й трудового, виступає 

кодифікація. Найбільш вживаним у сучасній правотворчій діяльності видом 

кодифікації виступає галузева кодифікація, яка з огляду на необхідність 

систематизації трудового законодавства може бути використана в якості 

ефективного інструменту підвищення ефективності його дії. При цьому до 

прийняття нового кодифікованого акта (Трудового кодексу України), на 

основі якого здійснювалося б комплексне регулювання трудових і пов’язаних 

із ними правовідносин, тобто проведення основної роботи із систематизації 

трудового законодавства, ефективним інструментом підвищення його дії 

може слугувати внутрішньогалузева кодифікація. Великого значення під час 

систематизації трудового законодавства набуває його інкорпорація. 

Зазначене обумовлено, по-перше, тим, що внаслідок її проведення трудове 

законодавство стає більш зручним у користуванні для своїх кінцевих 

адресатів. По-друге, здійснення інкорпорації трудового законодавства є 

ефективним заходом перед проведенням його кодифікації. Значення 

консолідації полягає в тому, що за допомогою її проведення створюється 

єдиний нормативно-правовий акт, який у подальшому може слугувати 

нормативним орієнтиром для всього трудового законодавства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у визначенні сутності та особливостей 

системи трудового права України, а також надані наукові рекомендації щодо 

подальшого розвитку та удосконалення системи трудового права України. В 

результаті проведеного дослідження сформульовано ряд концептуальних 

висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети. Основні з них такі. 

1. Виокремлено наступні етапи становлення та розвитку системи 

трудового права України:  

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 
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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. 

Очевидним є той факт, що наступний період розвитку трудового права 

України почнеться з прийняттям довгоочікуваного Трудового кодексу 

України, оскільки основне джерело трудового права в Україні, його головний 

системоутворюючий кодифікований нормативно-правовий акт – Кодекс 

законів про працю, вже є концептуально застарілим і не відповідає наявним 

соціально-економічним потребам та умовам життя ні за змістом, ні за 

формою. 

2. Система трудового права – це обумовлене 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 
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тісно пов’язаних з ними відносин, що регулюються цими правовими 

нормами. 

3. Система трудового права має цілий ряд особливостей, які 

відрізняють його від систем інших галузей права. До таких особливостей 

віднесено такі, як-от:  

а) предметне спрямування;  

б) трудове право включає велику кількість міжнародних актів, що 

визначають відповідні стандарти і принципи у сфері права, яким мають 

відповідати трудо-правові норми прийняті на національному рівні;  

в) поєднання централізованого та локального регулювання, при цьому 

сфера застосування останнього є доволі широкою;  

г) ступінь та зміст регулювання відносин, що належать до предмету 

трудового права, може залежати від певних об’єктивних та суб’єктних умов 

праці, в залежності від підстав диференціація правового регулювання 

трудових відносин;  

д) єдність трудового права;  

е) поєднання різних методів регулювання (договірного, імперативного 

способів регулювання тощо). 

4. Визначено структуру системи трудового права, як внутрішню 

побудову даної системи, що визначається порядком розміщення та 

характером зв’язків між її структурними елементами, ланками. Система 

трудового права складається з великої кількості елементів, які є як 

специфічними (властивими лише для галузі трудового права), так і 

загальними (характерні майже для всіх галузей системи національного права 

України). Головною метою структури системи трудового права є 

забезпечення ефективного та дієвого функціонування регулятивно-виховного 

й охоронного спрямування даної правової галузі. 

5. Розкрито сутність системності трудового права в двох площинах.  
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З одного боку як спосіб або форму існування матерії, що виникає в 

наслідок появи певних зв’язків між елементами об’єктивної дійсності. Саме 

ці зв’язки і обумовлюють порядок розташування, розміщення зазначених 

елементів. Тобто системність – це, перш за все, порядок, впорядкованість, що 

протистоїть хаосу і безладу. Відповідно системне існування певного 

матеріального змісту – це таке існування, що має у своїй основі певний, 

заснований на відповідних зв’язках, порядок.  

З другого боку системність охарактеризована як спосіб наукового 

пізнання та (або) соціальної практики. Головною тезою даного підходу є те, 

що об’єкт, який пізнається чи перебуває у центрі соціальної практичної 

діяльності, представляється як система з притаманними їй зв’язками і 

закономірностями, що забезпечують цілісність, єдність та функціональність 

даної системи.  

6. Доведено, що існування в системі трудового права окремих 

інститутів має дуже важливе як теоретичне, так й практичне значення. 

Об’єднання спорідненого нормативного матеріальну трудового права в 

окремі інститути, по-перше, полегшує вивчення сутнісного змісту, 

регулятивних властивостей та характеру зв’язків цілих груп норм права, а по-

друге, забезпечує більш ефективну реалізацію нормами права своїх 

регулятивних та охоронних функцій. Аналіз системи трудового права, 

свідчить про те, що більшість інститутів трудового права хоча й орієнтовано 

на забезпечення трудових прав та законних інтересів слабшої сторони 

трудових правовідносин – найманих працівників, втім в цілому мають на 

меті підтримку балансу взаємних прав та обов’язків працівників і 

роботодавців. 

7. Запропоновано визначення норми трудового права як 

фундаментального елементу побудови системи трудового права, під яким 

слід розуміти загальнообов’язкове, формалізоване, прийняте у 

централізованому або локальному порядку, правило поведінки у сфері 
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трудових і тісно пов’язаних з ними відносин, що наділяє їх учасників 

відповідними суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, належне 

виконання яких гарантується чинним законодавством. 

8. Під джерелами трудового права розуміються 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. В свою чергу, система джерел трудового права являє 

собою сукупність окремо взятих чинних джерел права, які виступають її 

структурними елементами та розташовані в ній з урахуванням їх 

взаємозв’язків (взаємозалежності) задля впливу й урегулювання суспільних 

відносин у межах трудового права.  

9. Структура системи джерел трудового права України представляє 

собою спосіб взаєморозміщення структурних елементів (окремих джерел) 

системи джерел трудового права; вказує на те, яким чином побудована 

система джерел трудового права.  

Як окремі елементи структури системи джерел трудового права 

визначено:  

1) правові акти, які являють собою комплексне багатоаспектне явище й 

включають: закони та підзаконні правові акти, міжнародні договори України, 

соціально-партнерські та локальні нормативно-правові акти;  

2) судовий прецедент, місце якого в системі джерел трудового права як 

окремого структурного елементу формально не обумовлено: (а) 

обов’язковістю рішень Європейського суду з прав людині в законодавчій та 

правозастосовній практиці; б) повноваженнями Конституційного Суду 

України щодо прийняття рішень з питань неконституційності актів 

нормативно-правового характеру; (в) повноваженнями Верховного Суду 

України в частині прийняття обов’язкового для всіх суб’єктів 

правозастосовної діяльності рішення, в якому міститься висновок щодо 
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однакового застосування норм матеріального права в подібних 

правовідносинах; 3 

3) релігійно-правову норму, місце якої в якості структурного елементу 

системи джерел трудового права обумовлено тим, що в чинному 

національному трудовому законодавстві України є вказівка на релігійні події 

як на неробочі дні.  

Наведений перелік структурних елементів системи джерел трудового 

права не претендує на абсолютність і може бути змінений, зокрема, шляхом 

його доповнення, внаслідок проведення інших наукових досліджень по даній 

тематиці. 

10. Під нормативно-правовим актом як структурним елементом 

системи джерел трудового права запропоновано розуміти прийнятий 

суб’єктами правотворчості й такий, що пройшов законодавчо встановлені 

процедури державної реєстрації й оприлюднення, правовий акт, який з 

урахуванням компетенції зазначених суб’єктів має відповідну юридичну 

силу, містить у своєму складі норми трудового права, за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання трудових і пов’язаних з ними суспільних 

відносин. 

11. Міжнародно-правовий акт як структурний елемент системи джерел 

трудового права являє собою укладений відповідно до законодавчо 

встановлених процедур офіційний акт між Україною й іншою стороною 

(сторонами) міжнародного права, форма якого встановлена міжнародними 

стандартами та правилами, що набув статус частини чинного національного 

законодавства й на основі положень якого здійснюється правове 

регулювання трудових та інших, пов’язаних з ними суспільних 

правовідносин. 

Міжнародно-правові акти, що приймаються в рамках діяльності такої 

міжнародної організації як ООН, посідають особливе місце в системі джерел 
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трудового права, так як на їх рівні визначені основоположні аспекти, 

пов’язані із реалізацією та захистом особами права на працю. 

12. Під законами про працю запропоновано розуміти нормативно-

правові акти вищої юридичної сили, які містять у своєму складі норми 

трудового права, прийняті в установленому законодавством порядку 

Верховною Радою України задля врегулювання найважливіших питань 

суспільного життя, пов’язаних із реалізацією громадянами права на працю та 

інших суміжних питань.  

13. Обстоюється позиція, що найчисельнішими структурними 

елементами в системі джерел трудового права України виступають 

підзаконні нормативно-правові акти, які можуть бути визначені як правові 

акти, що містить загальнообов’язкові приписи (норми права), на основі яких 

здійснюється правове регулювання трудових і близько пов’язаних із ними 

правовідносин, що видані компетентним органом влади на основі та на 

виконання закону. У залежності від суб’єкта видання, підзаконні 

нормативно-правові акти можуть бути різної юридичної сили й унаслідок 

чого посідати різне місце в ієрархії структурних елементів системи джерел 

трудового права.  

14. Під нормативно-правовими соціально-партнерськими актами як 

структурними елементами системи джерел трудового права запропоновано 

розуміти укладені між представниками держави, роботодавцем і 

працівником,  правові акти, які містять у своєму складі загальнообов’язкові 

формально визначені правила поведінки, у відповідності й на основі яких 

здійснюється правове регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними 

правовідносин. Наведені акти є тим правовим засобом, за допомогою якого 

досягається кінцева мета соціального діалогу зокрема та соціального 

партнерства взагалі. 

Окрема група структурних елементів системи джерел трудового права 

представлена локальними нормативно-правовими актами, головна 
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особливість яких полягає в тому, що вони розташовані «найближче» до своїх 

адресатів – працівників, а їх дія обмежена компетенцією роботодавця та 

територіальністю підприємства на якому працює працівник. 

15. Система трудового права знаходить свій зовнішній прояв у системі 

трудового законодавства, внутрішня побудова й організація якого, в свою 

чергу обумовлена наявністю системи трудового права. У такому разі 

вищенаведені поняття співвідносяться як форма та зміст. При цьому, навіть у 

разі сприйняття законодавства у найширшому значенні її не можна 

прирівнювати до категорії «право», так як воно є найбільш широким 

поняттям, визначає основи формування законодавства. Основною 

відмінністю структури системи трудового права від структури системи 

трудового законодавства є більш дрібна побудова першої. Первинним 

елементом системи трудового права буде його норма, тоді як первинним 

елементом системи трудового законодавства буде нормативно-правовий акт, 

що входить до його складу. 

16. Запропоновано провести «правову ревізію» всіх нормативно-

правових актів трудового законодавства, які були прийнятті за часів 

існування СРСР та УРСР, внаслідок чого визначити акти національного 

законодавства, які повинні бути прийняті як найскоріше, щоб їх положення 

регулювали відповідні суспільні відносини, в тому числі й трудові та тісно 

пов’язані з ними, з урахуванням сучасних потреб суспільного життя 

17. Систематизація трудового законодавства являє собою комплекс дій, 

пов’язаних із визначенням і подальшим аналізом масиву нормативно-

правових актів, на основі й у відповідності до яких здійснюється правове 

регулювання трудових і близьких до них відносин, впорядкуванням цього 

масиву заздалегідь визначеними критеріями, внаслідок чого відбувається 

усунення протиріч, застарілих та повторюваних норм у такому законодавстві. 
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