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ця. Усіх nрацюючих об'єднує один роботодавець [7). 
Насамкінець, зазначимо, що Міністерству праці та соціальної nолі

тики України слід розробити :-.tетоди<Іні рекаменданії щодо nорядку ор

ганізації та проведення зага.пьних зборів трудових колективів аналогічно 
методичним рекомендаціям про запровадження підсумованого обліку 
робочого часу та гнуч.коrо режи~rу робочого часу на підприємствах, в 
установах і організаціях r.uJyзeй народного госnодарства. Ці акти мають 

рекомендаційпий характер, але чесно кажучи, кожне с,1ово цих рекомен
дацій є цінним дпя запровадження таких режимів роботи. 
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Національна юридична акаде,иія Україпu імепі Ярослава Мудрого 

Р АЦІОНАЛЬН:Е ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

1. Проблема використання раціональних і ірраціональних засобів 

при т;rумаченні актів законодавства про nрацю вікони не тільки не 

дос,1іджувалась, а навіть не ставилась вченим.и, що досліджували 
проблеми колізій на матеріалах трудового законодавства [1]. Не 
зверталась увага на шо проблему і в загальнотеоретичних і галузевих 

дослідженнях nроблем тлумачення актів законодавства (права, правових 
норм). Але вона не ~оже буди вирішена сама собою. Не виключено, що 
воно так і буде, тоді цю проблему треба осмис.1ити та зробити висновок 
або про необхідність їі вирі:цення на науковому nідгрунті або про те, шо 
науковому пізнанню вона не піддається . 

Д.1я потреб тлумачення. актів законодавства npo працю nроблема 
використання раціона..тьних і ірраціональних засобів є особливо 

актуа.аьною. бо ·грудове право є молодою галуззю права. а наука 
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трудового права - молодою гаJтуззю науки. Для порівняння зазначимо, 

що досвід тлумачення цивільно-правових актів накопичувався більwе 

двох тисячоліть. Найгостріші проблеми т.1умачення кримінальних 

законів зачіпав ще Uиuерон [2, с. 360]. 
Суть nроблеми nолягає в тому, що науковці і фахівці-практики 

недвозначно скеmично вис.1овлювались стосовно можливості 
використання раціональних засобів ТJтумачення актів законодавства. 

Йдеться про Ф.К. ф. Савіньї, ЯКОГО вважають ОСИОВОПОЛОЖНИІ<ОМ 
юридичної герменевтики (мабуть же,- ірраціональноі) та npo його учня 
- Г.Ф. Пухту. Дещо пізніше серед прибічників ірраціонального 

тлумачення актів законодавства повста.1а могутня постать 

американського судді і професора О. Голмса. В енцик..1опедичному 

виданні nишуть, що, на його думку, «життя права ... не має логіки. Воно 
.'tає досвід» [3, с. 337). Судячи за епіграфо;.~. який С.В. Шевчук вибрав 
дпя своєї монографії (це слова Ю. Темірканова: «МузьІка таится не в 
чернь1х значках, исnещряющих nартитуру, а в незаnолненном 

nространстве между ними<<) [4), як раз цей науковець і nрактик є 

сучасним nос,1ідовником концепції ірраціонального тлумачення актів 

законодавства. 

Є.В. Васьковський, на противагу ірраціоналістячній концеnції, 

створив раціоналістичне вчення про тлумачення ІUіВільних законів, яке є 

прийнятним в основній своїй частині д..1Я ncix галузей nрава [5]. Воно 
було розвинуте в наші дні [6]. 

Якшо оцінювати ці дві протилежні концепції за критерієм 
авторитету їх творців у світовій юридичній науці, то автори 

раціоналістичної концепції явно Програють. Якщо ж вибирати 
концеnцію, якої потребує правова система України за сучасних умов, то 

спід надати перевагу раuіоналісПІ'ІНій концепц11. Цей вибір 
обумовлений тією ситуацією, що склалась в Україні. Усі визнають, що в 

Україні здійснюється розбудова nравової держави і правової системи. У 

розвинених країнах Європи та Північної Америки правові системи 
створювались методом спроб та nомилок впродовж століть. Україна має 
побудувати сучасну nравову систему впродовж найкоротшого строку. 

На nідставі інтуїції та досвіду вирішити цю проб;~ему можна тільки 
впродовж століть. Вnровапження раціональної конuеnuії тлумачення 

нормативио-nравових актів дасть змогу створити сучасну nравову 

систему впродовж найкоротщого строку. 

3. Звертаючись до нормативних положень, що регулюють трудові та 
пов' язані з ними відносини, можна, однак, помітити, шо вимозі 

раціоналізму не слідують Ht nравотворчі органи, ні 11рактика 
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nравозастосування, tli наука. Це rroмi1'HO уже на nрикладі законів. 

Стосовно підприємницької діяльності в Конституції УкраТни не тільки 

визнається відповідне право кожного, а й встановлюються обмеження 1'а 

передбачається \Южливість їх встанов:тення законами (ст. 42). Стосовно 
права на працю Конституція не встановлює: і не передбачає 
встановлення законами будь-яких обмежень (ст. 4З). 1 все ж 

законодавець встановлює численні обмеження права на працю, зокрема 

шляхом заборони сумісництва. Зрозуміпо , що при цьому він керувався 
найвищими мотивами, ймовірно, вищими, ніж Конституція Украі'ни. 
Навіть для нотаріусів, які ніколи нікому ніякої шкоди не робили, 

заборони.;1и виконання іншої оnлачуваної роботи, крім виюадащ>кої, 
наукової та творчої. Однак раціональне тлу~1ачення ст. 4З Конституції, в 

тому числі і з урахуванням nринципу верховенства права, закріпленого в 
ч. 1 ст. 8 Конституції, не дає: жодних підстав для висновку про те, що 

Конституція допускає будь-які обмеження права на працю, крім тих, шо 

встанов;уені нею самою. І все ж практика nравозастосування пішла 

шляхом не раціонального, а ірраціонального тлумачення і застосування 
ст. 43 Конституції. 

4. Інше вогtщще ірраціоналізму - це тлумачення засад (основних 

засад, принципів) законодавства про працю. Є радянський спадок не 

просто ірраціонального тлумачення засад, а навіть їх ігнорування. Цей 
с.падок треба долати : раз засади (основні засади, принципи) включили до 
змісту законодавчого акту, їх треба раціонально тлумач.ити і 
застосовувати. AJ1e ж, як це зробити, коли до ст. 3 проекту Трудового 
кодексу nід рубрикою «основні засалю> вк.:1ючили норми nрямої дії 
(заборона примусової nраці , заборона дитячої nраці, забезпечення права 
працівників і роботодавнів на свободу об'єднання для захисту своїх прав 
та інтересів тощо), дек..rшраuії (забезпечення nовної зайнятості 
працівників, створення належних, безnечних і здорових умов nраці та 

відnочинку) і норми-гібриди, в яких поєднуються норми прямої дії і 
декларації (свобода праці, рівність прав і можливостей працівників, у 
тому числі 1·евдерної рівності, створення працівника:v~ рівних 
можливостей щодо їх професіонального зростання, підготовки , 

перепідготовки і підвишения кваліфікації тощо). Якщо не йти ш.1яхом 
суто раціоналістичного тлумачення положень ст. З проекту Трудового 

кодексу, а керуватись інтущІЄЮ, що є ірраціона.1ьним засобо~1 
тлумачення, то можна знайти тільки один варіант, який буде nолягати в 
ігноруванні ст. З проекту Трудового кодексу. 

Виправдовуючи r;равильність змісту ст. З проекту Трудового 

кодексу, його розробники можуть nослатись тільки на вину колег із 
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Росії, ЯІсі не доопрацюва:Іи ст. 2 ТК РФ, із якої скомпонована ст. 3 
nроекту Трулового кодексу України. Але ж їх ніхто не застав.1яв 

залозичувати у сусідів гірше, а не краще. 

5. Законодавець nідштовхує до ірраціонального тлумачення 

nоложень актів законодавства про працю також шляхом невиnравданого 

ускладнення або нечіткого викладення нормативного матеріалу. Так, 
розірвання трудового доrовору з ініціативи працівника є масовим 
явищем. Але тільки недавно в науковій літературі за допомогою 

раціоналhІrnх засобів була дана задові.1ьна інтерпретація ст. 38 КЗnП у 
частині nрава nрацівника, який подав заяву про звільнення з роботи, 
відкликати цю заяву [6, с. 178-179]. Дуже важко інтерпретувати без 
застосування відповідних раціональних засобів ст. 95 КЗпП, відnовідно 
до якої мінімальна заробітна плата Rиnлачується «за виконану 
працівником місячну, а також погодинну норму nраці (обсяг робіт)». 
Раціональна інтерпретація цього законодавчого nоложення дається в 
одному із науково-nрактичних вида.чь [7, с. 267-269). Такі nриклади 
можна nродовжувати майже до безкінечності. 

Тенденція до ускладнення законодавства npo працю та до зниження 
рівня його формальної визначеності nомітна і nри порівнянні чинного 
Кодексу законів npo nрацю з проектом Трудового кодексу. Практика. 
роботи з проектом Трудового кодексу, якщо він набуде характеру 
законодавчого акта, nідштовхне до nосилення ірраціоналістичної 

тенденції тлумачення нормативно-правових актів. Для nрикладУ 
наведемо текст частини ст. 98 Проекrу Трудового кодексу: «За наявності 
умов економічного, технологічного, структурного, організаційного 

характеру (ліквідація, злитrя, приєднання, перетворення, 

перепрофілювання юридичної особи - роботодавця, зміни в організації 
виробиицтва та праці), якщо використання npaui працівника стає для 
роботодавця неможливим або недоцільним, доnускається розірвання 
трудового договору за його ініціз:rивою у зв' язку зі скороченням 

чисельності або штату nрацівників». Отже, ві:щоsідно до npoel'-'"1)' 
Трудового кодексу звільнення nрацівинків на nідставі, що 

розглядається, доuускаt-rься за умов, що не ті;;ьки мало місце 

скорочення, аде також мали місце зазначені зміни і nри цьому 
використання nраці працівника стало неможливим або недоцільним. Але 
ж як неможливість може тлумачитись тільки така ситуація, коли 

роботодавець узагалі не може створити нове робо<tе місце сnсuіально 

для даного nрацівника, тобто зазвичай роботодавеuь має можливість, 

npo ЯІ\У йдеться. Що стосується доцільності, то ue в ... -рай иевизна•Іене
nоняuя. І суду nри розгляді трудового спору буде вкрай трудно 
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вирішити питаю-1я про наявність такої умови, за наявності якої 
допускається розірвання трудового договору. Можна здогадуватись, шо 
ця nроблема буде вирішена за рахунок інтуїції. 

6. Слід також мати на увазі і схи.1ьність фахівnів-юристів ло 
інтуїтивного тлумачення актів законодавства. Отже, сnіл~:.ними 
зусиллями nравотворчих органів органів правозастосування 

створюються передумови д.,'1Я подальшого розвитку ірраціоналістичної 

тенд~нції тлумачення актів трудового законодавства . Між тим, цю 
тенденцію треба долати. 
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НАПРЯМКИ У ДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО 
ПРАВА УКРАЇНИ 

За умов реформування трудового права й законодавства, коли іс
н.ує безліч: різноманітних підходів до аналізу системи галузі трудового 
права, їі суттєвих характеристик, на нашу думку, найкраший шлях на
укового дослідження - застосування сис-тем.ноrо nідходу до аналізу та 
вивчення даної nроблематики. Важливість системного підходу у ви

вченні явищ і процесів соціальної дійсності неодІюразово підкреслю
вали у науковій літературі. Основною заслугою системного підходу є 
те, шо він .<Іає можливість зберегти та розвинути принuип цілісності у 
вивченні того •ш іншого предмета дослідження, охопити не тільки ос
новні, а й усі суnровідні явища і, таким чином, встановити та проаналі
зувати у сукушюсті цілісний пронес виникнення та розвитку ві;щовід

ноrо предмета, встановити йоїо основні зн' язки, зони вnливу. Саме 

зазначений підхід відповідає завданням реалізації у житті сvті діалек-
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