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РЕФОРМУВАННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: АНАЛІЗ 

ПРОЕКТУ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 
 

В статті досліджено питання необхідності і доцільності прийняття нового Трудового кодексу, що має з’явитися 

на зміну чинному Кодексу законів про працю України, прийнятому ще 1971 року. Здійснено аналіз основних новації 

Трудового кодексу, порівняно із чинним трудовим законодавством, обґрунтовано власне бачення деяких змін.  

Акцентовано, що проект трудового договору містить цікаві пропозиції, проте потребує детальнішого, 

прогресивнішого, європейського підходу до реалізації громадянами права на працю. Запропоновано основоположні 

принципи розробки нового Трудового кодексу України для сучасного регулювання умов праці. 
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Постановка проблеми: Перехід до 

ринкових відносин, бажання України 

інтегруватися у світову економічну систему, 

вимагають визначення основних напрямів 

розвитку сучасного трудового законодавства. 

Трудові відносини зазнають суттєвого 

коригування, у зв’язку з чим постає питання 

прийняття нового трудового законодавства, що 

й підтверджує актуальність зазначеної теми. 

За часи незалежності України трудове 

законодавство перебуває у процесі реформування 

та адаптації трудових норм до міжнародних 

стандартів. Процес гармонізації українського 

законодавства з міжнародно-правовими нормами 

в сфері захисту трудових прав працівників 

відбувається протягом тривалого часу в силу 

таких об’єктивних причин: 

1) наявність відмінності історичного та 

соціокультурного розвитку правових систем;  

2) корупцією державних службовців та 

бюрократичною системою [5, с.647]. 

З метою оптимального розвитку трудових 

відносин в унісон із сьогоденням, необхідно 

удосконалювати трудове законодавство та 

здійснювати відповідні реформи [5, с.80]. 

Аналіз останніх досліджень: Необхідність 

розробки проекту Трудового кодексу 

неодноразово виступала предметом наукових 

дискусій. Зокрема, цьому присвячено праці 

таких вчених, як Р. Я. Бутинська, П. Д. 

Пилипенко, А. Р. Мацюк, К.В. Мельник, Г.С. 

Хаварівська та ін. однак безліч питань 

залишаються дискусійними та вимагають 

нового вирішення. 

Мета статті: дослідити проект Трудового 

кодексу, порівняно з чинним Кодексом законів 

про працю. Запропонувати принципи та 

методи регулювання трудових і тісно 

пов’язаних із ними відносин, які відповідали 

би потребам сьогодення. 

Основні результати досліджень: 
Основними новаціями Трудового кодексу, 

порівняно із чинним трудовим законодавством, є: 

− переведення трудових книжок в 

електронний формат, шляхом запровадження 

Єдиного реєстру відомостей про трудову 

діяльність працівників; 

− надається роботодавцю право видавати 

власні нормативні акти у сфері праці – накази, 

розпорядження, рішення, які не суперечать 

актам трудового законодавства. Проте правова 

природа таких актів про працю, які видають 

роботодавці, не визначена; 

− запроваджуються тестування та конкурси 

під час відбору на будь-яку роботу. У випадку 

перемоги на конкурсному відборі для таких 

категорій працівників не можна встановлювати 

випробувальний термін; 

− вводиться поняття «професійної (службової) 

кар'єри», під якою розуміється професійне 

зростання чи просування (підвищення) працівника 

по службі шляхом присвоєння йому вищого 

кваліфікаційного розряду чи призначення його на 

більш високу та відповідальну посаду, доручення 

роботи більш високої кваліфікації, результатом 

чого є зростання оплати праці (винагороди), 

підвищення гарантій та збільшення розміру 

компенсацій; 
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− закріплюється можливість працювати 

дітям і до настання 14 років. 

− прийняття нових працівників 

здійснюватиметься виключно на основі 

підписаного сторонами письмового трудового 

договору, в той час як зараз достатньо й видачі 

наказу чи розпорядження; 

− запровадження можливості виконання 

працівником роботи вдома (надомна праця). 

Додатково може передбачатись компенсація 

працівнику за амортизацію обладнання, яке 

він використовує для роботи, та оплата 

комунальних платежів; 

− оплата праці у понаднормовий час буде 

здійснюватися в двократному розмірі, як і 

зараз. Однак, якщо протягом року працівник 

відпрацював більше 120 таких надурочних годин, 

тоді вони оплачуються в трикратному розмірі; 

− визначено нові підстави звільнення 

працівника: 1) за розголошення державної 

таємниці, комерційної або іншої захищеної 

законом інформації; 2) настання надзвичайних 

обставин; 3) звільнення неповнолітнього 

працівника за вимогою його батьків або особи, 

які їх замінюють; 4) ухилення від медогляду; 

− у разі порушення встановлених законом 

строків виплати роботодавець зобов’язаний 

сплатити працівнику компенсацію за кожний 

день затримки та всю суму заборгованості з 

урахуванням індексу інфляції та процентами 

річних від простроченої суми; 

− вводиться поняття «гнучкого режиму 

робочого часу»; 

− визначено новий вид дисциплінарного 

стягнення, а саме зауваження; 

− запроваджуються соціальні відпустки 

чоловікам у зв’язку з народженням дитини, які 

надаватимуться після пологів дружини і 

триватимуть до 14 календарних днів. 

Висновки та пропозиції: Отже, проект 

Трудового кодексу є і прогресивним, і 

суперечливим водночас. Законопроект містить 

в собі низку положень, які тривалий час були 

необхідними викликами сьогодення. Вперше 

на законодавчому рівні пропонується 

закріпити можливість працювати вдома, мати 

гнучкий графік роботи та отримувати 

додаткову відпустку по догляду за дитиною 

чоловікам. Водночас, пропонуються й деякі 

сумнівні зміни, пов'язані із розширенням 

переліку підстав для відсторонення та 

звільнення працівника. 

Новий кодекс має бути побудований, 

передусім, на верховенстві права, дотриманні 

основоположних прав і свобод людини, 

забезпеченні балансу прав між найманими 

працівниками і роботодавцем.  
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REFORMING NORMS OF LABOR LAW: ANALYSIS OF THE PROJECT OF THE NEW LABOR CODE 

The article investigates the issue of the necessity and appropriateness of adopting a new Labor Code, which should be 

replaced by the current Code of Labor Laws of Ukraine, adopted as early as 1971. The analysis of the main innovations of the 

Labor Code, comparable with the current labor legislation, substantiates the actual vision of some changes. 

It is emphasized that the draft labor contract contains interesting proposals, but requires a more detailed, more progressive, 

European approach to the realization of the right to work by citizens. The basic principles of the review of the Labor Code of 

Ukraine for the modern regulation of labor skills are proposed. 

Key words: draft Labor Code, labor legislation, normative act, labor relations, employee, employer. 
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