










у 'JС8СРЇІРНЇІ ІІК ~ не можна не бачити =ііноі ~--= 
JIЇJUfWIOCТЇ ~ЦІ, ЩО RВВО ВИХОДИТЬ 38 Ме.і ко~j-·~ 

досааа npo nраЦІО і заn~вне~ йоrо. nроrаJІІан. ~ noкan..:~ 
мотвор'ІСJСТ>і є не ТЇJП,КК І 11811~ ~ С11J1ЬКН державний дозВЇВ, П С8Rкцj-._..-

11811ІUІ, сКЇJІІІКИ прнроJUІ ~raв~38W1 •х ~и громадина.коrо ?"У· 
тва, •к соціІІJІЬІІ()-еКОНОМtЧRОІ одиниЦІ, що володіє автономіао ~ 
НІDІ сшеJСНТОМ орrанізаційноі едиості •кою є rocnoдapcwra ~ ['і 
с. ІSІ]. 4, 

ЛoUJDrR~ нормативио-nравовий акт, nриінитий в орrанізацtІ, ввааа .. 
~ -~~ даерепом трудового права, результатом правотворч . 
труДОІІОІ'О КОJІСПІІВУ й poбaro.wusц. [ІХ nредставників), що ~ 
обо•'акові nравнла поведінки (25 .. с. 198]. 

ЛОІС8JІьні нормативно-правові акти надіпені обов'язковою силою. Тому 
ІІІІд8ЄП»СJІ nравИJІЬною думха Ф. М. Левіаm про те, ою правова система . . . .. 
норІІ8111ВНИХ arnв, встановпених в процес1 локально• нормотворчості .. рів-
нозначна правовій силі нормативних актів, ВІ!данИХ державою [26, с. 98]. 

При nорушенні суб'ЄІСТИвиих прав працівників, що виппивають з лоа-
• • 

пьвп нормативио-nравових aumв, nрацІвникам иадаєrьсsr право в порядху . . .. 
розгтщу труаов cnoptв ІІИМаrати ВІдновnеини tx порушених прав. При-
чому, по розr.п.цу трудовп сnорІВ зобоа'JІЗ&ІІі в цих випадках ви-
181811.,8._._"., аоеІІІІіІОІІІВС:• на JJOUJJьиi нормативио-правові u:ти, 

~.,_,[8111. •-llp81liвJIDilt. НaiJ.P1fi'JDд, при безІіід
ІІОІІС1ІD8&~rеа~Jї ~ВІDІ DOJJO.eнввt 





Необхідно відматити, що вjдСУfІІІсn. JJeraJ 
''локальних нормативно-правових aJCТJa" є CYJТt В.Ноrо 8Іr.ІІІа~
rо КЗпП Украіни, так і проекту Трудового ко 8010 npo~ ~ .... -
така ситуацU. 11е сприяє правотворчій робот,~ксу Y~pa~lhl ~~
у зв'язку з цим nропону~?, захршити 8 npociiC'"~~ ,._........_ 
нормативно-правових актав , а також в1wrм за ос I10iarrr. 
були вище зазначенІ. нову тt lioro ІQІІІь 
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