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також подали заяву в поліцію. Представники робочої групи ДСНС, 
які розслідували звернення, зафіксували факти неетичної поведі-
нки у вигляді пропозицій інтимного характеру, але жодних нас-
лідків для начальника це не спричинило. А поліція не встановила 
будь-яких ознак вчинення кримінального злочину. Потім керівник 
подав позов до співробітниць, вимагаючи спростування звинува-
чень і відшкодування моральної шкоди. Суд першої інстанції задо-
вольнив позов начальника. Апеляційний суд скасував це рішення.  

Але в цій історії так і залишилося нез’ясованим, чи було вчинено 
харасмент, і чому ніхто не був притягнутий до відповідальності. 
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Демократизація суспільних відносин, надання якомога бі-
льшої самостійності суб’єктам матеріального виробництва у при-
йнятті й реалізації своїх підприємницьких задумів сприяють по-
дальшому розширенню локально-правового регулювання трудо-
вої діяльності на підприємствах, в установах, організаціях. З точки 
зору С. О. Іванова, саме значне розширення локального регулю-
вання праці – одна з найважливіших умов ефективного і раціона-
льного використання на підприємствах трудових ресурсів, а в 
більш загальному плані – активізації людського фактору1. Лока-
льна нормотворчість здійснюється безпосередньо учасниками 
трудових відносин, які беруть участь у створенні цих норм та мо-
жуть впливати на їх зміст, відповідно вона тісно пов’язана з самим 
процесом праці. Це дає можливість працівникам знати обсяг на-
лежних їм прав та обов'язків, що визначені локальними нормами, 
максимально пристосовуючи їх для реалізації своїх інтересів та 
задоволення потреб. 

У правовій літературі існують різні точки зору щодо юриди-
чної природи та сутності локальних норм. Так, окремі автори ви-

                                                 
1 Советское трудовое право: проблемы использования трудовых 

ресурсов / Под ред. С. А. Иванова. М.: Наука, 1990. С. 31. 
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значають, що локальна норма – це правило загальнообов’язкової 
поведінки, санкціоноване державою, прийняте в погоджувально-
договірному порядку трудовим колективом з метою встановлення 
та захисту прав, закріплення обов’язків членів даного колективу. 
Необхідно наголосити на тому, що при цьому під правилом зага-
льнообов’язкової поведінки розуміється необмежене коло осіб на 
конкретному підприємстві, на яких поширюється дія локальних 
норм. Головне, щоб вони були учасниками тих суспільних відно-
син, які регулюються локальними нормами1. Р. І. Кондратьєв ви-
значає локальну правову норму як правило загальнообов’язкової 
поведінки, попередньо санкціоноване державою, прийняте в уста-
новленому порядку безпосередньо на підприємстві (об’єднанні) та 
діюче в його межах, конкретизуючи (доповнюючи) загальну нор-
му відповідно до особливостей трудових відносин на даному кон-
кретному виробництві та заповнюючи (при певних обставинах) 
прогалини в трудовому законодавстві2. Найбільш повно поняття 
локальної норми, на нашу думку, розкривається С. В. Ухіною, яка 
визначає її як правило поведінки, що приймається в конкретній 
організації колективом або його представницьким органом, від-
повідно до повноважень, що регулює внутрішньоорганізаційні 
відносини в межах цієї організації та не повинно суперечити дію-
чому законодавству.3 

Тим самим локальна правова норма є правовою підставою 
(базою) для локальної нормотворчості, оскільки являє собою пра-
вило поведінки загального характеру, розраховане на членів да-
ного трудового колективу. Загальний характер локальної правової 
норми, як і будь-якої норми права, полягає в тому, що вона покли-
кана регулювати не поодинокі, а багаторазово повторювані або 
триваючі суспільні відносини та впорядковувати відносини пев-
ного виду4. Як наслідок, таке регулювання здійснюється шляхом 
встановлення конкретних прав та обов’язків працівників на підп-
риємстві, його структурних та функціональних підрозділах у від-
повідних нормативних документах, що мають локальний харак-

                                                 
1 Левиант Ф. М. О юридической природе локальных норм права, ре-

гулирующих трудовые отношения на промышленных предприятиях / 
Правоведение. 1970. № 5. С. 66. 

2 Кондратьев Р. И. . Сочетание централизованного и локального 
правового регулирования трудовых отношений. Львов, Вища школа, 
1977. С. 12. 

3 Ухина С. В. Локальное нормотворчество (вопросы теории и практи-
ки): дис. … канд. юрид. наук; специальность: 12.00.01.  Коломна, 2005. С. 42. 

4 Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование. Теоретиче-
ское исследование. Л.: ЛГУ, 1985. С.81. 
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тер, які є результатом нормотворчої діяльності уповноважених 
суб’єктів. 

Разом з тим не слід забувати, що поряд із централізованою 
нормотворчістю суб’єктів трудового права існує також корпора-
тивна нормотворчість, суб’єктами якої виступають виключно ро-
ботодавці та їх об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання або 
самостійні трудові колективи. Тому цілком закономірно постає 
питання щодо юридичної природи корпоративних норм та їх міс-
ця у системі локального нормотворення. 

Так, з позиції теорії держави та права корпоративні норми 
розглядаються як загальнообов’язкові правила поведінки, що 
приймаються організацією, поширюються на її членів, учасників, 
працівників, виражають узгоджену волю, регулюють внутрішні 
відносини та визначають правосуб’єктність організації. 
Є. О. Харитонов, вивчаючи цю тематику, взагалі доходить виснов-
ку, що корпоративні норми за своєю суттю є нормами права, пре-
дметом регулювання яких виступають цивілістичні аспекти кор-
поративних відносин, також є різновидом норм цивільного зако-
нодавства1. Тоді як С. Соляр корпоративні акти та норми, що міс-
тяться в них, відносить до актів, які приймаються різноманітними 
інститутами громадянського суспільства, дія яких поширюється 
на членів об’єднання. Локальні ж акти, на її погляд, доцільно від-
носити до актів, що приймаються та розробляються органами міс-
цевого самоврядування як одним із інститутів громадянського 
суспільства, які наділені повноваженнями нормотворення, оскіль-
ки дія актів місцевого самоврядування поширюється на відповід-
ну територію, і, таким чином, мають місцевий (локальний харак-
тер). Крім того, досліджуючи корпоративну нормотворчість гро-
мадянського суспільства, автор виокремлює наступні риси корпо-
ративних норм: 1) мають регулятивний характер; 2) характеризу-
ються багаторазовим їх використанням; 3) поширюють свою дію 
на заздалегідь не визначених осіб; 4) видаються у письмовій формі 
уповноваженим на те органом; 5) мають загальнообов’язковий та 
вольовий характер2. 

                                                 
1 Харитонов Є. О. Місце корпоративних норм у системі форм (дже-

рел права) / Є. О. Харитонов // Корпоративне право в Україні : становлен-
ня та розвиток : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіон. наук. практ. 
конф., м. Івано-Франківськ, 26-27 верес. 2003 р.). К., 2004. С. 33. 

2 Харитонов Є. О. Місце корпоративних норм у системі форм (дже-
рел права) / Є. О. Харитонов // Корпоративне право в Україні : становлен-
ня та розвиток : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіон. наук. практ. 
конф., м. Івано-Франківськ, 26-27 верес. 2003 р.).  К., 2004. С.  35. 
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На наше переконання, обидві наведені позиції є досить спі-
рними, і найбільш вдало це підтверджує М. О. Томашевська, з по-
зицією якої ми цілком погоджуємося. Так, вчена, досліджуючи 
проблеми корпоративних актів у системі джерел права України, 
виокремила найбільш характерні ознаки корпоративних норм, які 
скрупульозно висвітлюють їх правову природу, серед яких: 1) дія 
поширюється на певне коло суб’єктів, що є членами організації; 
2) корпоративні інорми фіксуються у документах локальної сфери 
дії; 3) якісна (персональна) характеристика колективу може змі-
нюватися, що наближає корпоративні норми до договірних, де 
склад учасників визначається поіменно, але, на відміну від остан-
ніх, корпоративні норми не персоніфіковані, у них відсутня вказів-
ка на конкретного адресата; 4) за сферою дії корпоративні норми 
обмежуються не територією організації, а членством або належні-
стю до цієї організації; 5) приймаються безпосередньо колективом 
шляхом узгодження волі його членів; 6) перевіряються з боку 
держави на відповідність чинному законодавству шляхом реєст-
рації; 7) належать до різних галузей права; 8) регулюють типові 
операції, види діяльності, вчинки, тобто є нормами, що повторю-
ються у діях більшості або навіть усіх членів колективу1. 

Зрештою можна констатувати, що корпоративні норми за-
повнюють прогалини в нормативній системі права і мають допо-
міжний характер. Предметом їх регулювання є відносини усере-
дині організації (встановлення порядку призначення окремих 
працівників, деталізація кваліфікаційних та посадових функцій 
окремих посадових осіб, визначення правового статусу відокрем-
леного підрозділу тощо). В цьому контексті є слушною думка 
М. О. Маргуліса, згідно з якою похідний характер і локальної, і кор-
поративної нормотворчості щодо централізованого регулювання 
дозволяє розглядати корпоративну нормотворчість по аналогії з 
локальною. Перш за все, відзначає автор, це проявляється в тому, 
що локальне регулювання ніби продовжує централізоване. Інши-
ми словами, якщо розглядати процес правового регулювання в 
динаміці як сукупність послідовних етапів нормативного правово-
го впливу, то локальне регулювання виступає завершальною час-
тиною цього процесу. Безсумнівно, що для досягнення мети пра-
вового регулювання необхідно знайти таке співвідношення 
централізованого та локального регулювання, яке б відповідало 

                                                 
1 Томашевська М. О. Корпоративні норми в системі джерел права 

України / Держава та право : зб.наук. пр. Юрид. і політ. науки. К., 2002. 
Вип. 18. С. 50. 
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вимогам оптимальності1. І саме корпоративні норми права є ре-
зультатом правової спеціалізації, встановлюються з метою конк-
ретизації та деталізації, обліку своєрідності конкретних відносин. 
Як можна відзначити з наведеного визначення, локальні нормати-
вні акти містять правила поведінки загального характеру, що від-
різняє їх від організаційно-розпорядчих документів підприємства, 
які є індивідуальними актами, або актів тлумачення, які викорис-
товуються для доведення до відома і роз’яснення норм централі-
зованого державного регулювання з урахуванням специфіки кон-
кретного підприємства. Локальні нормативні акти, оскільки при-
пускають свободу нормотворчості, не нав’язану ззовні, будуються, 
найчастіше, за принципом узгодження волі всіх або більшості 
суб’єктів таких відносин і виражають баланс їх інтересів, водночас 
корпоративне нормотворення носить характер визначення особ-
ливостей діяльності в окремих сферах діяльності конкретного пі-
дприємства, установи, організації чи сприяє уточненню розуміння 
регулювання окремної предметної  спрямованості діяльності чи 
деталізації його правового статусу.  

Узагальнюючи зазначене, можемо стверджувати, що лока-
льні нормативні акти приймаються, в основному, для виконання 
нормативно-правового акта, який наділений більшою юридичною 
силою (як правило, законодавчого акта), в якому зазначається про 
необхідність (можливість) прийняття такого акта (наприклад, 
правила внутрішнього трудового розпорядку, локальні акти у 
сфері  охорони праці тощо). Норми ж, які містяться в корпоратив-
ному акті, зазвичай, регулюють специфічні відносини корпорації, 
відносини, можливість регулювання яких правовими нормами не 
передбачена в нормативно-правових актах або вказівка на таку 
можливість подана в загальному вигляді (наприклад, регламенти 
корпоративних об’єднань). Тим самим сфера локальної нормотво-
рчості є ширшою, ніж сфера корпоративної нормотворчості, а пра-
во локального регулювання охоплює право корпоративного регу-
лювання.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Маргулис, М. А. Нормотворчество корпоративных объединений в 

области спорта: дис. … канд. юрид. наук; специальность: 12.00.01. М., 2006. 
С. 25. 




