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УДК 349.2

Питання централізованого 
та локального регулювання праці 

у країнах колишнього СРСР

Процес удосконалення вітчизня-
ного трудового права неможливий 
без урахування новітніх напрямів 
розвитку цієї галузі, зокрема у краї-
нах колишнього СРСР. Для вітчизня-
них юристів-науковців і практиків,
зважаючи на потребу в прийнятті
Трудового кодексу України, аналіз
сучасного досвіду нормативно-право-
вої регламентації трудових і пов’я-
заннях із ними відносин у цих країнах,
який може бути використано в роз-
робленні кодексу, є доволі актуальним.
У такому контексті дослідження пи-
тань, що стосуються централізовано-
го та локального регулювання праці,
як основних методів впорядкування
трудових відносин, стає важливою
умовою для опрацювання вітчизняної
моделі трудового права, яка врахо-
вувала би оптимальні варіанти їх 
реалізації. Зазначені питання досліджу-
валися, зокрема, у працях Л. І. Анто-
нова, І. Я. Киселева, Т. А. Коляди,
В. М. Лебедєва, Г. В. Малова, Г. В. Риб-
ницького, К. Л.Томашевского, Н. Ф.Чу-
бохи,О.М.Ярошенко та багатьох інших

фахівців із трудового права. Аналіз
наукових досліджень централізованого
та локального нормативно-правового
регулювання праці вказує, що основ-
на увага в наукових статтях, моно-
графіях приділялася загальній харак-
теристиці цих методів правового
регулювання. Але виявлення та уза-
гальнення саме сучасних тенденцій їх
розвитку, співвідношення між собою,
а також впливу на вказані методи тих
чи тих чинників, зокрема у країнах
колишнього СРСР, були відсутні. Таке
становище не дозволяє в достатній
мірі використати наявний позитивний
досвід цих країн у розробленні нового
Трудового кодексу України. Тому
метою та завданнями цієї статті є вияв-
лення тенденцій розвитку централі-
зованого та локального регулювання
праці, які мають місце в країнах
колишнього СРСР, а також надання
пропозицій щодо їх урахування у пра-
вовому регулюванні праці в Україні.

Попри все відзначмо, що характер-
ними рисами етапу розвитку центра-
лізованого і локального регулювання
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праці, який мав місце за часів завер-
шення існування СРСР, стало розши-
рення сфери дії саме локальних норм,
особливо стосовно самоврядування
трудових колективів. Це підтверджує-
ться аналізом низки законів, що були
прийняті в той час (Закон СРСР «Про
трудові колективи і підвищення їхньої
ролі в управлінні підприємствами,
установами, організаціями» від 17 черв-
ня 1983 р., Закон СРСР «Про держав-
не підприємство (об’єднання)» від 
30 червня 1987 р.). Хоча за часів Ра-
дянського Союзу існував обов’язок
працювати, що фактично призводило
до застосовування лише централізо-
ваного методу, як наслідок системи
управління, заснованій на жорсткому
централізмі [1, с. 8].

Процес розпаду СРСР був пов’я-
заний із переходом від командно-
адміністративної до ринкової моделі
економіки, що було неможливе без
кардинального реформування трудо-
вого законодавства. У цьому аспекті 
Г. В. Рибницький вказує, що особливі-
стю існування трудового права в умо-
вах ринкової економіки (необхідність
реагування на зміни у виробництві,
впровадження досягнень науково-
технічного прогресу, визнання плюра-
лізму форм власності) є розширення
прав підприємств, установ, організа-
цій щодо встановлення умов праці, реа-
лізація цього розширення прав мож-
лива лише на базі інтенсивного роз-
витку локально-правого регулювання
[2, с. 7].

На думку російських фахівців із
трудового права, між централізова-
ним і децентралізованим методами
регулювання праці є певне співвідно-
шення, сутність якого розкриває харак-
тер державно-правового її регулю-
вання в суспільстві, де за допомоги
цих методів упорядкування суспіль-
них відносин у цій сфері праці забез-
печуються єдність і диференціація
умов праці, що можуть залежати як
від галузевих, так і регіональних осо-
бливостей, і, відповідно, краще врахо-

вуються як загальні, так і особливі
умови праці [3, с. 13]. Погодьмося з
позицією Л. І. Антонової, яка вказує,
що децентралізоване правове регу-
лювання, що реалізується за допо-
моги локальних правових норм,
спрямоване на самоорганізацію та
саморегуляцію трудовим колективом
суспільних відносин, які виникають у
межах цього підприємства, і є похід-
ним від централізованого регулюван-
ня [4, с. 10–11]. Слушною видається
думка О. М. Ярошенко, що на сучас-
ному етапі розвитку суспільства і
країни локальну нормотворчість уже
не можна ототожнювати з тією чи
тією формою конкретизації норма-
тивно-правових актів, прийнятих у
централізованому порядку, бо практи-
ка застосування чинного законодав-
ства дає можливість ширше тлумачити
роль і місце локальної норми у право-
вому регулюванні праці [5, с. 47].

Дослідження питань розвитку зако-
нодавства Росії, враховуючи до того ж
її федеральний устрій, показує, що
основні проблеми, які виникають у
характеристиці нормативно-правових
актів централізованого та децентралі-
зованого характеру, пов’язуються із:
відповідністю регіональних норма-
тивних актів федеральним; розме-
жуванням правотворчої компетенції 
у сфері трудового права та права соці-
ального забезпечення [6, с. 158–159].
Відзначено, що ефективність децен-
тралізованих форм трудового права
повинна забезпечуватися законодав-
чим урегулюванням розподілу нормо-
творчої компетенції та закріпленням
процедури децентралізованої нормо-
творчості [7, с. 13].

Розгорнуту характеристику сучас-
ного трудового права та законодав-
ства Білорусії та Росії подано К. Л. То-
машевським [8].Проаналізувавши наве-
дене ним, можна дійти до висновку, що
засадничі моменти, які визначають
сутність і зміст трудового права Біло-
русі та Росії, безумовно, регулюю-
ться за допомоги централізованого
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методу, а вирізнені ним індивідуальна
та колективна частини трудового пра-
ва можуть бути регламентовані су-
купністю інших нормативно-правових
актів про працю, тобто –  локальних.
У цьому контексті звернімо увагу на
позицію російського фахівця з трудо-
вого права В. М. Лебедєва, який зазна-
чив, що ринковим умовам праці біль-
ше відповідає договірний характер
визначення юридичного стану суб’єк-
тів трудового права, тому основною
рисою методу трудового права на
сучасному етапі є дедалі більше поши-
рення, таке, що об’єктивно набирає
силу, індивідуальне й колективне до-
говірне визначення юридичного стану
суб’єктів трудового права [9, с. 13].

Отже, можна підкреслити, що на
сучасному етапі розвитку трудового
права Білорусі та Росії йому об’єктив-
но притаманне поширення індивіду-
ального й колективного договірного
визначення юридичного стану суб’єк-
тів трудового права, що в більшості
випадків може здійснюватися завдяки
локальному правому регулюванню
праці, яке своїм завданням має покра-
щення умов праці для найманих пра-
цівників, установлення і закріплення
взаємовигідних умов регулювання
праці між ними та роботодавцями.

При цьому треба звернути увагу
на два моменти. Перший – це те, що
локальна нормотворчість повинна від-
буватися, відповідати засадничим
принципам-нормам трудового права 
(статті 2, 5 ТК РФ [10]). Другий – 
це те, що спрямування локального ре-
гулювання праці повинно мати лише
один напрямок – встановлювати більш
пільгові трудові та соціально-еконо-
мічні умови для працівників порівняно
з нормами й положеннями, встанов-
леними законодавством.

К. Л. Томашевський прямо вказує,
що у прийнятому 1999 р. Трудово-
му кодексі Республіки Білорусь вра-
ховано як радянські, так і закордонні
історичні традиції: прийняття саме
кодексу, як єдиного центрального

нормативного акта (радянські тради-
ції); закріплення в кодексі мінімаль-
них трудових гарантій, які можуть
розширюватися в колективно-дого-
вірному, індивідуально-договірному,
локальному порядку, а також більшої
гнучкості в регулюванні трудових відно-
син (закордонний досвід) [11, с. 156–158].
Звертає на себе увагу, що визнання та
розширення локального регулювання
праці в Республіці Білорусь фактич-
но закріплено на законодавчому рівні
(ст. 1 «Основні терміни» та ст. 7 «Дже-
рела регулювання трудових та пов’я-
заних з ними відносин» ТК РБ) [12].

Тому стосовно локального регу-
лювання праці в Республіці Білорусь
відзначмо таке: істотний вплив на
співвідношення централізованого та
локального регулювання праці мав
досвід країн Західної Європи; законо-
давець визнає за локальним регулю-
ванням значення регуляторів суспіль-
них відносин у сфері праці; локальні
нормативні акти можуть прийматися
лише згідно із законодавством, вони
не можуть містити умов, які погіршу-
ють положення робітників порівняно
з ним; білоруський законодавець ча-
стково наводить перелік тих видів нор-
мативно-правових актів, які належать
до локальних і, відповідно, виконують
роль регулятора відносин із праці.

Враховуючи наведене, можна ді-
йти висновку, що засадничі моменти,
які визначають сутність і зміст тру-
дового права Білорусі та Росії, без-
умовно, регулюються за допомоги
централізованого методу правового
регулювання, а подальша деталіза-
ція цих положень, а також розши-
рення прав працівників і введення
додаткових гарантій, з урахуванням
специфіки та особливостей виконан-
ня ними своїх трудових обов’язків на
конкретному підприємстві, в установі,
організації, має місце через систему
локальних нормативно-правових актів.

Дещо схожа ситуація з регулюван-
ням праці за допомоги централізо-
ваного та децентралізованого методів
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має місце в Республіці Казахстан. Це
підтверджується аналізом ст. 3 «Мета
й завдання трудового законодавства
Республіки Казахстан», а також ст. 10
«Трудові договори, угоди сторін со-
ціального партнерства, колективні
договори, акти роботодавця у сфері
праці» Трудового кодексу Республіки
Казахстан. Так, ст. 3 закріплює, що
метою трудового законодавства Рес-
публіки Казахстан є правове регулю-
вання трудових відносин та інших від-
носин, безпосередньо пов’язаних із
трудовими, спрямоване на захист прав
та інтересів сторін трудових відносин,
установлення мінімальних гарантій
прав і свобод у сфері праці [13]. Тобто,
знову можна відзначити, що централі-
зований метод правового регулюван-
ня праці застосовується для визначен-
ня та закріплення на рівні принципів
трудового права мінімальних гарантій
прав працівників у сфері праці.

Своєю чергою, ст. 10 ТК РК перед-
бачає, що регуляторами відносин із
приводу праці, а також споріднених із
ними, виступають трудовий догово-
ром, акти роботодавця, угода й колек-
тивний договор, при цьому її ч. 2 за-
кріплює норму, що положення угод
сторін соціального партнерства, колек-
тивних, трудових договорів, актів ро-
ботодавців, що погіршують положення
працівників порівняно з трудовим
законодавством Республіки Казах-
стан, визнаються недійсними. Тобто,
ми знову можемо відзначити, що мета
децентралізованого (локального) регу-
лювання праці пов’язана з необхідні-
стю як деталізації нормативно-право-
вих приписів, що містяться в загальних
нормах, зокрема ТК РК, так і введення
додаткових прав, гарантій для праців-
ників, а звідси основне значення ло-
кального регулювання праці полягає
в тому, щоби запровадити додаткові,
порівняно із законами про працю,
права та свободи для суб’єктів трудо-
вих правовідносин або встановити
додаткові їх гарантії.Треба відзначити,
що в трудовому законодавстві Респуб-

ліки Казахстан передбачено наявність
елементів соціального партнерства в
опрацюванні та прийнятті локальних
нормативно-правових актів, зокрема
про це свідчить аналіз тексту ст. 11 
«Акти роботодавця», ст. 12 «Порядок
урахування думки або узгодження із
представниками працівників при
виданні актів роботодавця» ТК РК.

Згідно з п. 45 ч. 1 ст. 1 ТК Респуб-
ліки Казахстан до актів роботодавця
віднесено накази, розпорядження,
інструкції, положення, правила трудо-
вого розпорядку, видавані роботодав-
цем [13]. На відміну від Казахстану, не
всі республіки колишнього СРСР
приділили увагу нормативному закріп-
ленню цього моменту. Вважаємо, що
для України закріплення аналогічних
за призначенням положень було би
доцільним у майбутньому Трудовому
кодексі.

Ознайомлення з Трудовим кодек-
сом Азербайджанської Республіки
також дає підстави для висновку, що
основним призначенням централізо-
ваного регулювання праці є закріп-
лення принципів її організації та регу-
лювання, а також визначення та за-
кріплення на законодавчому рівні (цент-
ралізовано) основних прав і свобод
працівників (ч. 2 ст. 2 «Завдання й прин-
ципи Трудового кодексу Азербайджан-
ської Республіки»). Однак, на відміну
від розглянутих вище Трудових ко-
дексів Республіки Білорусь (ст. 7), Ка-
захстану (ст. 10) та Російської Федера-
ції (ст. 5), ТК АР прямо не вводить
локальних нормативно-правових актів
у систему трудового законодавства
Азербайджанської Республіки. Вва-
жаємо, що це підтверджується аналі-
зом положень ст. 1 «Нормативно-
правові акти, що входять у систему
трудового законодавства Азербай-
джанської Республіки», та ч. 1 ст. 7
«Законодавче й договірне регулюван-
ня трудових відносин» ТК АР [14].

Але вести мову про те, що децент-
ралізоване (локальне) регулювання
праці невідомо трудовому праву Азер-
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байджанської Республіки та не вико-
ристовується у врегулюванні відно-
син із приводу праці ми не можемо.
Так, п. 6 ч. 1 ст. 6 «Зміст основних тер-
мінів, які використовуються у трудо-
вому законодавстві Азербайджан-
ської Республіки» містить положення,
що колективний договір, укладений 
у письмовій формі між роботодавцем,
трудовим колективом або профспіл-
ковою організацією, регулює трудові,
соціально-економічні, побутові та інші
відносини [14].Також у ч. 3 ст. 7 «Зако-
нодавче й договірне регулювання тру-
дових відносин» ТК АР міститься по-
ложення, що в колективних договорах,
угодах, а також у трудових договорах
можуть бути передбачені умови праці,
ширші, ніж у трудовому законодав-
стві, та як у трудових кодексах колиш-
ніх країн СРСР, які ми вже розглянули,
містить положення про те, що непри-
пустиме внесення у трудові договори
умов, що обмежують, порівняно з
чинним законодавством, колектив-
ним договором і угодою, права робіт-
ника [14]. Тобто, ми бачимо, що роль 
і призначення локального регулю-
вання праці в Азербайджанській Рес-
публіці відповідає, можна сказати, за-
гальній тенденції серед країн колиш-
нього СРСР.

Але, на наш погляд, треба зверну-
ти увагу на певну специфіку співвід-
ношення централізованого та локаль-
ного регулювання праці у трудовому
законодавстві Азербайджанської Рес-
публіки. Якщо в інших країнах (Ро-
сія, Білорусь, Казахстан) локальному
регулюванню, зокрема в межах со-
ціального партнерства, було присвя-
чено значну кількість статей трудових
кодексів відповідних країн і, як ми
вважаємо, вони мали характер фак-
тично основного засобу безпосеред-
нього врегулювання трудових відно-
син, що був оснований на приписах
Закону (централізованого регулю-
вання), то в ТК АР має місце зворотна
тенденція. Вважаємо, що її сутність
полягає в переважному застосуванні

все ж таки централізованого (автори-
тарного) методу регулювання праці.
Авторитарний метод є домінуючим,
а локальний не тільки базується на
приписах законів у сфері праці, а й
позбавляється вирішальної самостій-
ності, стає більшою мірою друго-
рядним, ніж в інших країнах. Зокрема,
такого висновку можна дійти на під-
ставі аналізу низки статей ТК АР 
(статті 1, 22, ч. 5 ст. 25, ст. 314). Це вка-
зує на певну орієнтованість регулю-
вання праці в Азербайджанській Рес-
публіці на потреби держави та робото-
давців, що проявляється в можливості
застосування переважно імператив-
ного методу регулювання праці, ніж
диспозитивного (договірного).

Аналіз відповідних положень Тру-
дового кодексу Республіки Вірменії
дає підстави для висновку, що і в цій
країні колишнього СРСР централізо-
ваний метод правового регулювання
праці пов’язаний з установленням
основних витоків організації та регла-
ментації трудових і споріднених із
ними відносин. Це прямо закріплено у
ст. 2 «Мета трудового законодавства»
ТК РВ, яка до мети цього кодексу,
як централізованого акта, відносить:
1) установлення державних гарантій
трудових прав і свобод фізичних осіб;
2) сприяння створенню сприятливих
умов праці; 3) захист прав та інтересів
працівників і роботодавців, а більш
докладний перелік питань, що регу-
люються централізовано, містить ч. 1
ст. 4 цього кодексу [15].

Що стосується локального регу-
лювання праці в Республіці Вірменія,
то його місце і значення чітко закріп-
лено законодавцем (статті 4,5,6 ТК РВ).
Зокрема, ст. 4 «Трудове законодавство
та інші правові акти» у ч. 3 містить
положення, що роботодавці в установ-
леному законодавством порядку мо-
жуть у межах своєї компетенції прийма-
ти внутрішні (локальні) та індивідуаль-
ні правові акти [15]. Їх призначення
прямо визначено у ст. 5, де закріплено,
що роботодавець може приймати внут-
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рішні та індивідуальні правові акти 
з метою встановлення більш сприят-
ливих умов порівняно з трудовими,
соціальними та іншими умовами, вста-
новленими для працівників або їхніх
окремих груп трудовим законодавством
та іншими нормативними правовими
актами, і, як у більшості країн колиш-
нього СРСР, містить указівку про
недійсність локальних актів, які мі-
стять положення менш сприятливі, ніж
умови, встановлені для працівників тру-
довим законодавством та іншими нор-
мативними правовими актами [15].
У ч. 2 цієї ж статті міститься перелік
основних видів локальних норматив-
но-правових актів (накази, розпоря-
дження, постанови, клопотання, наряди
тощо), а в ч. 3 ст. 5 встановлено поря-
док видання та введення їх у дію [15].

Отже, можна цілком обґрунтовано
стверджувати, що і в Республіці Вірме-
нія зберігається загальна тенденція до
використання централізованого регу-
лювання праці як засобу її конститую-
вання та закріплення мінімальних прав
і свобод особи в цій сфері, а локальне
регулювання праці більше спрямо-
ване на деталізацію актів законодавця,
а також на розширення кола встанов-
лених ним прав, свобод у сфері праці.

З наведеного відзначимо такі мо-
менти.

Сучасний стан централізованого
та локального регулювання праці в
країнах колишнього СРСР обумовле-
но умовами ринкової економіки, де
зміни в їхньому трудовому законо-
давстві спричинено здобуттям ними
незалежності після розпаду СРСР.

Характерними рисами розвитку ло-
кального регулювання праці стало: роз-
ширення сфери дії локальних норм тру-
дового права; збільшення повноважень
підприємств щодо локальної нормотвор-
чості; запровадження договірних засад
між працівником і адміністрацією;швид-
ке реагування на зміни у виробництві.

Між цими методами врегулюван-
ня суспільних відносин у сфері праці є
співвідношення, пов’язане з характе-
ром державно-правового регулюван-

ня праці в суспільстві, що обумовлює
вирізнення двох моделей їх: переважно
централізована (авторитарна) та пере-
важно децентралізована (договірна) мо-
делі регулювання трудових відносин.

Взаємозв’язок централізованого
та децентралізованого методів регу-
лювання праці обумовлений тим, що
децентралізоване правове регулюван-
ня, яке реалізується за допомоги
локальних правових норм, є похідним
від централізованого. Взаємозв’язок
цих методів визначається: відповідні-
стю локальних нормативних актів
законам держави у сфері праці, де
локальна нормотворчість повинна
відбуватися, відповідати засадничим
принципам – нормам трудового права;
розмежуванням правотворчої ком-
петенції у сфері трудового права,
що обумовлює узгодження позицій
центральних і регіональних суб’єк-
тів нормотворчості; спрямування ло-
кального регулювання праці повинно
мати лише один напрямок – встано-
влювати більш пільгові трудові та
соціально-економічні умови для пра-
цівників порівняно з нормами та
положеннями, встановленими зако-
нодавством; централізований метод
правового регулювання праці застосо-
вується для визначення та закріплен-
ня мінімальних прав,свобод працівників
у сфері праці, а також їхніх гарантій.

Ринковим умовам праці більшою
мірою відповідає договірний характер
визначення юридичного стану суб’єк-
тів трудового права, тому основною
рисою методу трудового права на
сучасному етапі його розвитку є дедалі
більше поширення децентралізовано-
го правового регулювання праці.

Отже, врахування наведених вище
аспектів, які відображають сучасні тен-
денції розвитку централізованого та ло-
кального регулювання праці у країнах
колишнього СРСР, в розробленні нового
Трудового кодексу України як сприя-
тимуть узгодженню інтересів держа-
ви, роботодавців, працівників, так і
забезпечать існування реального меха-
нізму захисту прав останніх.
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Лукаш С. С. Питання централізованого та локального регулювання праці в
країнах колишнього СРСР

Виконано аналіз сучасних тенденцій розвитку централізованого та локаль-
ного регулювання праці, які мають місце у країнах колишнього СРСР, а та-
кож надано пропозиції щодо їх врахування у правовому регулюванні праці в
Україні.

Ключові слова: тенденції розвитку, централізоване та локальне регулювання,
праця.

Лукаш С. С. Вопросы централизованного и локального регулирования труда 
в странах бывшего СССР

Выполнен анализ современных тенденций развития централизованного и
локального регулирования труда, которые имеют место в странах бывшего
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СССР, а также даны предложения по их учету в правовом регулировании труда в
Украине.

Ключевые слова: тенденции развития, централизованное и локальное регули-
рование, труд.

Lukash S. The questions of central and local regulation of labor in the former 
USSR

The analysis of modern trends in central and local labor regulations, which take
place in the former Soviet Union, is made, also it was offered suggestions for their incor-
poration in the legal regulation of labor in Ukraine.

Key words: trends, central and local regulation, work.


