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Ефективність права безпосередньо залежить від різних факто-
рів, основним із них є дієвість державного механізму правового регу-
лювання: здатність законотворчих органів вчасно виявити суспільні 
потреби і досконало їх врегулювати нормами права. Іншим фактором 
є рівень професійних навичок виконавчих органів, які реалізують і 
дбають про виконання норм права, тим самим забезпечують ефекти-
вну їх дію. Ефективність норм права також залежить від сприйняття 
самим суспільством регулюючого фактору – впливу норм права на 
поведінку учасників, тобто здатності суспільства сприймати правові 
ідеї, відповідності цих ідей правилам суспільної моралі, від економіч-
них, організаційних здібностей суспільства реалізовувати правові 
норми, від відповідності цих правових ідей основним потребам і за-
кономірностям суспільного розвитку. 

Що ж стосується досліджень ефективності норм трудового 
права, то варто відзначити, що науковцями1 висловлюється позиція 
про те, що застосування законодавства у  сфері трудових відносин 
залежить від багатьох факторів або умов. Серед них можна виділити: 
особистість того, хто застосовує закони, його кругозір, обізнаність з 
чинним законодавством, наявність юридичної служби на підприємс-
тві, в установі, організації, рішучість профспілкової організації, наяв-
ність правового механізму, який забезпечує виконання закону, взає-
модія закону з іншими соціальними нормами тощо. 

Вказане підтверджує нашу позицію про те, що до визначен-
ня умов ефективності норм трудового права можна застосувати 
загальні уявлення про ефективність норм права, зважаючи на осо-
бливості, притаманні саме трудовим правовідносинам. 

Таким чином, дослідження ефективності норм трудового 
права передбачає обов’язкове встановлення умов (факторів), що її 

                                                 
1 Теория государства и права / под ред. С. С. Алексеева. М. : Юриди-

ческая литература, 1985. С. 128. 
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забезпечують. Ми дотримуємося тієї позиції, що умови ефективно-
сті норм трудового права можна поділити на три великі групи: 
умови, які характеризують рівень розвитку та досконалості самої 
системи трудового права, оскільки тільки науково обґрунтовані, 
зрозумілі та актуальні, викликані потребами поточного рівня роз-
витку суспільства та трудових відносин, норми трудового права 
можуть бути ефективними; умови, які характеризують стан пра-
возастосовної діяльності, який визначається найбільшою мірою 
моральними якостями керівного складу підприємств, установ, ор-
ганізацій та професійних спілок, оскільки тільки при визнанні, з 
одного боку, працівниками авторитету представників роботодав-
ця та профспілкових організацій, та при визнанні, з іншого – робо-
тодавцем та профспілковими організаціями прав та інтересів пра-
цівників, готовності їх забезпечити та не порушувати можна гово-
рити про ефективне застосування норм трудового права; умови, 
які характеризують стан правової свідомості та правової культури 
учасників трудових правовідносин, оскільки трудове право може 
бути ефективним тільки там, де працівники обізнані в своїх пра-
вах та обов’язках, сумлінно їх виконують та готові захищати їх від 
порушень правовими засобами. 

Також варто відзначити, що юридична думка виробила до-
сить всебічну і гнучку систему показників оцінки правової ефек-
тивності законодавчих приписів і правових дій. Вони, в дещо змі-
неному вигляді, можуть бути використані також при аналізі і су-
дженнях про соціальну ефективність права.  

Значення слова «показник» у тлумачних словниках подаєть-
ся як свідчення, доказ, ознака чого-небудь; наочні дані про ре-
зультати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про досягнення в 
чому-небудь; дані, які свідчать про кількість чого-небудь1.  

У доктринальних джерелах зазначається, що показниками 
ефективності норм права є: ознаки, за допомогою яких можна 
сформувати уявлення про ефективність або неефективність; озна-
ки, на підставі яких можна сформувати уявлення про досягнення 
поставлених цілей2. 

                                                 
1 Великий тлумачний словник української мови / упоряд. Т.В. Ко-

вальова. Х. : Фоліо, 2005. С. 488. 
2 Веремеенко И. И. Административно-правовые санкции : [моног-

рафия] / И. И. Веремеенко. М. : Юридическая литература, 1975. С. 178, 181. 
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Показник дозволяє вести мову про розвиток явища, розкри-
ває його сутність, виступає як форма, що наповнює його змістом1.  

Загальними показниками ефективності у доктринальних 
джерелах із теорії права радянського періоду вважали стан закон-
ності, рівень (стійкість) правопорядку, які мають вираження у кі-
лькісних показниках, тобто чіткий кількісний вимір ефективності.  

На думку С. С. Алексєєва, саме безпосередня (або найближ-
ча) мета правової норми є масштабом, еталоном оцінки результа-
тивності, і коли зіставити таку мету з реальним результатом, мо-
жливим є отримання кількісних параметрів фактичної ефективно-
сті норми2. 

Такий кількісний показник може мати полярні значення: як 
позитивні, так і негативні. Про негативну ефективність С. С. Алек-
сєєв згадує як про ефективність зі знаком «мінус», тобто відсут-
ність соціальної ефективності3. 

Заперечуючи таку позицію, П. М. Рабінович указує, що зако-
нів, які не дають зовсім ніякого ефекту, не існує. Будь-яка юриди-
чна норма, якщо вона оприлюднена, самим фактом свого існуван-
ня, самою інформацією, яку вона несе, змінює індивідуальну й сус-
пільну свідомість, здійснює виховний вплив4. 

Тобто йдеться про заперечення «нульової ефективності». 
Вказана думка є дискусійною, особливо стосовно виховного ефек-
ту, адже не всі норми розраховані на виховання. З аналізу змісту 
понять «виховувати», «виховання», «виховний», які надаються у 
тлумачних словниках, складовою частиною усіх їх є систематич-
ний вплив5. Лише одним фактом існування будь-якої норми такий 
вплив навряд чи здійснюється. Отже, щодо виховання як «засобу 
систематичного впливу на культурний розвиток, світогляд, мора-

                                                 
1 Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві 

України: теорія, досвід та практика реалізації : [монографія] / Т. О. Коло-
моєць ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. Запоріжжя : Поліграф, 2004. С. 114. 

2 Теория государства и права / под ред. С. С. Алексеева. М. : Юриди-
ческая литература, 1985. С. 436. 

3 Там само. С. 436. 
4 Рабінович П. Ефективність юридичних норм: загальнотеоретич-

но-поняттєвий інструментарій дослідження / П. Рабінович // Вісник Ака-
демії правових наук України. 2008. № 1 (52). С. 19. 

5 Великий тлумачний словник української мови / упоряд. Т. В. Ко-
вальова. Х. : Фоліо, 2005. С. 76. 
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льні принципи кого-небудь у певному напрямі»1  існування «ну-
льової ефективності» є можливим.  

Таким чином, якщо розглядати ефективність права в ціло-
му, то потрібно говорити про спільну мету права та його стратегі-
чну роль у регулюванні суспільних відносин з урахуванням різно-
го роду факторів та показників. З цієї точки зору, ефективність 
норм трудового права виражається в тому, якою мірою досягаєть-
ся стратегічна мета права як регулятора, як забезпечуються орга-
нізованість і порядок у суспільному житті, в тому числі точне і су-
воре виконання обов’язків суб'єктами трудових правовідносин, а 
також можливість повного здійснення суб'єктивного права. 

 
УДК 349.2 

ФУНКЦІЇ НОРМАТИВНИХ ЗАБОРОН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 
УКРАЇНИ 

Лежнєва Т.М.,  
доцент кафедри права Університету  

імені Альфреда Нобеля,  
канд. юрид. наук, доцент 

Черноп’ятов С.В.,  
доцент кафедри права Університету  

імені Альфреда Нобеля,  
канд. юрид. наук 

Заборона являє собою правове покладення на особу негати-
вного обов’язку, тобто обов’язку утриматися від вчинення визна-
чених діянь. Заборона є одним із способів правового регулювання. 
Заборона логічним чином може бути виведена шляхом тлумачен-
ня уповноважуючих та зобов’язуючих норм. Так, наприклад, якщо 
уповноважуюча норма закріплює абсолютне право суб’єкта, із неї 
також випливає адресована всім іншим суб’єктам заборона пору-
шувати таке право. Якщо уповноважуюча норма закріплює відно-
сне право суб’єкта, із неї також випливає відповідний обов’язок 
зобов’язаного суб’єкта та адресована йому заборона діяти іншим 
чином. Така ж заборона випливає і з зобов’язуючих норм. 

Тому, керуючись ознакою способу формалізації заборон, 
останні доцільно поділяти на: 1) нормативні (формальні, текстуа-
льні, експліцитні), тобто такі, що первісно сформульовані як забо-
рони у формально-текстуальному вираженні забороняючих пра-

                                                 
1 Там само. 
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