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Поряд із предметом і методом понятійний апарат виступає од-
ним із критеріїв поділу права на галузі. Призначення понятійного 
апарату будь-якої галузі права виявляється в його інформаційній 
сутності, оскільки за його допомогою здійснюється передача право-
вої інформації й роз’яснюється зміст правових норм. Будучи смисло-
вим фундаментом галузі, понятійний апарат трудового права одно-
часно виступає інструментом формування галузевих норм. Особливої 
актуальності  проблема його вивчення набуває у зв’язку з перспекти-
вою прийняття нового Трудового кодексу України. Чинний КЗпП, на 
жаль, не відрізняється достатніми термінологічними розробками, що 
пояснюється невідповідністю окремих положень Кодексу сучасним 
доктринальним дослідженням.1 

Так, О. С. Пашков стверджував, що необхідність розроблення 
чіткого, зрозумілого поняття очевидна, тому що самі норми тру-
дового права, як правило, не дають чіткого уявлення про коло 
правозастосовних суб’єктів та їх компетенцію, не регламентують 
правозастосовної процедури та її оформлення, що, звичайно, при-
зводить до невиправданого, так би мовити, «різнобою» у правоза-
стосовній  практиці, іноді навіть до порушень закону.2 Має рацію С. 
В. Вишновецька, яка відзначає, що лінгвістичний і правовий аналіз 
термінів, їх чітке тлумачення дозволяє виробити одностайне ро-
зуміння і вживання термінів з метою точного застосування норм 
права. Адже зрілість наукової теорії, її висновків, здатність адек-
ватно віддзеркалити глибинні процеси і приховані закономірності 
значною мірою вирізняються досконалістю понять, що входять до 
її складу.3 

                                                 
1 Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від 

роботи за законодавством України: кол. моногр. / І. Л. Лосиця, С. М. При-
липко,  Д. В. Трубіцин,  О. М.  Ярошенко. Х.:  Вид-во  ФІНН,  2011. 224 с. 

2 Пашков А. С. Проблемы правового регулирования труда в разви-
том социалистическом обществе: моногр. / А. С. Пашков. Л.: Изд-во  ЛГУ, 
1984. 256 с. 

3 Вишновецька С. В. Понятійний апарат науки трудового права: ме-
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За висловом С. Ю. Головіної, понятійний апарат права ста-
новить собою сукупність засобів, що відбивають предмети і явища 
правової дійсності. Такими засобами виступають поняття (катего-
рії, терміни),  способами – їх тлумачення (правові дефініції та інші 
методи).1 Згідно з Великим тлумачним словником сучасної україн-
ської мови визначення – це формулювання, вислів, у якому розк-
ривається зміст чого-небудь, його істотні ознаки.2 

П. Т. Подвисоцький, наприклад, доходить висновку, що нор-
мативне правове регулювання умов праці включає встановлення в 
централізованому й локальному порядку норм, що окреслюють 
права і юридичні обов’язки суб’єктів трудових правовідносин сто-
совно робочого часу, оплати праці, її охорони та ін. Саме в такому 
розумінні розглядається правова регламентація трудових відно-
син, тобто встановлення умов праці трудівників конкретної орга-
нізації.3 

У радянській правовій літературі під правовим регулюван-
ням заробітної плати малася на увазі діяльність державних орга-
нів і підприємств, здійснювана ними в тісному контакті з профспі-
лками, по встановленню й застосуванню норм права, що мають на 
меті досягнення найбільшої відповідності між мірою праці й мі-
рою її оплати і створення матеріальної заінтересованості праців-
ників у поліпшенні праці.4 

Що стосується безпосередньо локального регулювання, то 
його дослідженням займалися такі вчені, як А. К. Абдуллаєв,  
Л. І. Антонова, Б. А. Архипова, Н. О. Брилліантова, С. С. Каринський, 
І. Н. Каширін,  Р. І. Кондратьєв, Ф. М. Левіант, С. С. Лукаш, В. А. Тара-
сова, Г. В. Хникін,  О. М. Ярошенко та ін. Однак проблеми, що існу-
ють у цій царині, в тому числі й у сфері оплати праці, зумовлюють 
актуальність порушеної теми, а проведення їх наукового дослі-
дження є своєчасним і практично необхідним. 

Аналіз поняття «локальне правове регулювання» має деякі 
ускладнення, перш за все тому, що в теорії права бракує його офі-

                                                                                                        
тодологічне значення / С. В. Вишновецька // Бюл. М-ва юстиції України. 
2008. № 2 (76). С. 55 – 63. 

1 Головина С. Ю. Понятийный аппарат трудового права / С. Ю. Го-
ловина. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1997. 180 с. 

2 Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і 
голов. ред. В.Т. Бусел]. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002 . 1440 с. 

3 Подвысоцкий П. Т. Локальное нормативное регулирование тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Подвысоцкий Петр Тимофеевич. М., 2002. 188 c. 

4 Каринский С. С. Правовое регулирование заработной платы: мо-
ногр. / С. С. Каринский. М.: Госюриздат, 1963. 210 с. 
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ційної, легальної дефініції. Відзначимо, що термін  «локальний»  
набув значного поширення в науці, в тому числі і в юридичній, де 
дослідники оперують такими категоріями, як «локальна норма», 
«локальний акт», «локальна правотворчість», «локальна нормот-
ворчість» тощо.  

Використання  терміна  «локальний акт»  уперше ввів у пра-
вовий обіг М. Г. Александров. «Норми трудового права, – писав він, 
– що встановлюються законом, указами або постановою уряду, 
конкретизуються стосовно завдань та умов окремого підприємст-
ва в особливих локальних актах».1 Юридична енциклопедія визна-
чає акт (лат. actus – дія, actum –  документ) як дію, вчинок грома-
дянина або посадової особи; документ, який видається державним 
органом, органом місцевого самоврядування, посадовою особою 
або громадською організацією в межах їх компетенції.2 

У загальній формі сфера локального правового регулювання 
трактується як широке коло суспільних відносин, що виникають у 
внутрішній діяльності підприємства по керівництву виробницт-
вом і працею.3 Конкретно до цієї царини відносять умови праці та 
її оплати, які необхідно встановити з урахуванням конкретної ви-
робничої обстановки на підприємстві.4 

Характеризуючи локальні правові норми у сфері праці та її 
оплати, треба, насамперед, указати на їх специфічні ознаки. Так,  
В. А. Тарасова вважає, що це норма, яка: (а) має обмежену царину 
дії; (б) встановлюється адміністрацією підприємств, об’єднань і їх 
виробничих одиниць разом або за погодженням з відповідними 
профспілками, і як правило, за участю трудових колективів у ме-
жах їх компетенції, визначеної державою в централізованих при-
писах; (в) має договірний характер, що відбивається в норматив-
них угодах по локальному регулюванню умов праці та її оплати; 
(г) служить підставою для створення централізованих норм тру-
дового права; (д) регулює комплекс суспільних відносин, не вре-
гульований приписами загальної дії.5 

                                                 
1 Александров Н. Г. Трудовое правоотношение: моногр. / Н. Г. Алек-

сандров. М.: Юриздат, 1948. 336 с. 
2 Юридическая энциклопедия [В 6-ти т. Т. 1] / голова редкол.  

Ю. С. Шемшученко. К.: Укр. енцикл., 1998. 325 с. 
3 Каширин И. Н. Роль локальных правовых норм в совершенство-

вании организации труда на промышленных предприятиях: дис. … канд. 
юрид. наук / Каширин И. Н. Воронеж, 1975. 396 с. 

4 Тарасова В. А. Локальное регулирование труда на предприятии / 
В. А. Тарасова // Сов. гос-во и право. 1970. № 6. С. 108 – 112. 

5 Тарасова В. А. Предмет и понятие локальных норм права  /  
В. А. Тарасова // Правоведение. 1968. № 4. С. 93 – 97. 
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Р. І. Кондратьєв стверджує, що локальна правова норма є 
правилом загальнообов’язкової поведінки, заздалегідь санкціоно-
ваним державою, прийнятим в установленому порядку безпосере-
дньо на підприємстві,  яке діє в межах останнього, конкретизує 
норму загальну відповідно до особливостей трудових відносин на 
даному виробництві, заповнюючи (за певних обставин) прогалини 
у трудовому законодавстві.1  

Л. І. Антонова трактує локальне правове регулювання як похі-
дне від централізованого, здійснюване за допомогою локальних пра-
вових норм і спрямоване на  самоорганізацію  й  саморегуляцію тру-
довим  колективом  тих відносин, що складаються в межах підприєм-
ства.2 Н. О. Брилліантова, узагальнюючи й уточнюючи поняття лока-
льного правового регулювання, що існують у науці трудового права, 
пропонує авторське визначення локального правового регулювання 
оплати праці як діяльність адміністрації підприємств, об’єднань, їх 
виробничих одиниць (в межах наданої їм компетенції) по встанов-
ленню й застосуванню разом або за погодженням з профспілковим 
комітетами, а в деяких випадках з трудовими колективами локаль-
них правових норм, у яких конкретизуються й доповнюються 
централізовані правові норми, й реалізуються умови оплати й мате-
ріального стимулювання праці відповідно до специфіки організації 
виробництва і праці й економічних можливостей  підприємства 
(об’єднання, виробничої одиниці).3 

А. Ю. Пашерстник відзначав значення локального регулю-
вання для формування законодавства про заробітну плату. Науко-
вець писав, що законодавче впорядкування останньої служить 
формою узагальнення й закріплення тих принципів її регламенту-
вання, що виробилися за активної участі мас господарськими і 
профспілковими органами й витримали перевірку на низовому 
досвіді.4  

У локальному регулюванні оплати праці спрацьовують 2 рі-
зновиди дозволу як найбільш поширеного прийому, що викорис-

                                                 
1 Кондратьев Р. И. Локальное правовое регулирование трудовых 

отношений в СССР: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук /  
Р. И. Кондратьев. М., 1979. 33 c. 

2 Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование: теоретиче-
ское исследование: моногр. / Л. И. Антонова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 152 c. 

3 . Бриллиантова Н. А. Локальное правовое регулирование оплаты 
труда рабочих и служащих: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 /  Нина Алек-
сеевна Бриллиантова. М., 1986. 207 c. 

4 Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд ра-
бочих и служащих: моногр. / А. Е. Пашерстник. М., Л.: Изд-во АН СССР, 
1949. 352 c. 
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товуються трудо-правовим методом для впливу на учасників сус-
пільно-трудових  відносин: (а) централізований, перенесений у 
локальну норму, і (б) делегований, який може бути встановлений 
у локальній нормі в межах розпорядження норми централізованої 
з урахуванням місцевих умов.1 

З використанням локального регулювання в роботодавця 
з’являються додаткові можливості впливати на продуктивність праці 
й на ставлення працівників підприємства  до праці в цілому. Він 
вправі вводити різні види доплат за якість праці, за її кінцевий ре-
зультат, з інших корпоративних підстав. Кожне питання оплати праці 
на локальному рівні повинне бути оформлено відповідним юридич-
ним актом підприємства й не може суперечити загальним положен-
ням про заробітну плату, встановленим чинним законодавством.2 

Таким чином, дослідження відомих у трудо-правовій доктрині 
дефініцій, узагальнення чинного законодавства та практики його 
застосування дозволили сформулювати розглядувану категорію: 
«Локальне правове регулювання заробітної плати – це спосіб фіксації, 
встановлення й закріплення в актах локального рівня  норм, розмі-
рів, окремих елементів системи оплати праці працівників безпосере-
дньо на підприємстві, в установі, організації». З метою покращення 
правозастосування пропонуємо це сформульоване нами визначення 
закріпити в проекті Трудового кодексу України.   
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