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Основні функції трудо-правового 
режиму 

 
Лыгзла жа пвмєы нозомгмы, як 

ноавзйм, є пакмгмпрарлщмы бімпмуіа-
йщлмы іпрмрмы. Позомга лагійзйа її 
ноавмк ла езрря. А цмб езрз, вмла 
нмвзлла їпрз. А цмб їпрз вмла нм-
взлла ноауыварз, карз нмродбу у 
ноауі. Агед пакд ноауды првмоыырщ-
пя кардоіайщлі і гутмвлі бйага. Мард-
оіайщлі нмродбз є ндохммплмвмы іп-
лувалля йыгзлз, якзт вмла нмродбує 
лд оажмвм, а нмпріилм. Сакд роугмва 
гіяйщліпрщ кмед лагарз ракі нмродбз 
як пакмку ноауівлзку – взомблзку 
узт бйаг, рак і пупнійщпрву, і гдоеаві. 
Тмку ваейзвм, цм пакд роугмвд ноа-
вм ра одезк уієї гайужі жабджндфуырщ 
лмокарзвлм рі укмвз, в якзт і жавгя-
кз якзк номрікає роугмва гіяйщліпрщ і 
првмоыырщпя кардоіайщлі і гутмвлі 
бйага.  

Помбйдкак ноавмвмгм одезку ра 
имгм сулкуіи нозгійяйз увагу вігмкі 
вфдлі як рдмоії ноава, рак і гайужд- 
взт лаук, жмкодка: С. С. Айдкпєєв, 
В. С.  Алгоєєв, В. В.  Бєйєвудва, 
В. С.  Вдлдгікрмв, В. М. Гмохдлщмв, 
Н. Д.  Гдрщкалудва, С. А.  Івалмв, 
В. Б. Іпакмв, О. В. Змоіла, О. В.  Майщ-
км, М. І.  Маружмв,  В. Я.  Напрык, 
С. П.  Пмгодбляк, О. І.  Помудвпщкзи, 

О. С.  Рмгімлмв, І. С.  Сакмцдлкм, 
І. О.  Смкмймва, В. М.  Тмйкулмва, 
Є. О.  Хаозрмлмв, Е. Ф. Шакпукмва 
ра ілхі вфдлі.  

Мдрмы праррі є нмгайщха рдмод-
рзфла омжомбка пурлмпрі мплмвлзт 
сулкуіи роугм-ноавмвмгм одезку, 
ж’япувалля їт вйапрзвмпрди ра ноз-
жлафдлля. 

Як жауваеує О. І. Помудвпщкзи, 
нозомгла пурліпрщ сулкуії – нмхук 
наорлдоа. Тійщкз в наоі ж ілхзк 
явзцдк сулкуія взноавгмвує пвмє 
іплувалля. Позєглавхзпщ гм ілхмгм 
явзца, сулкуія, хйятмк омжкозрря 
ндвлзт якмпрди ущмгм гоугмгм явз-
ца, взноавгмвує пвмє нозомглд іп-
лувалля [1, п. 229]. Фулкуія як кард-
гмоія, номгмвеує гайі вфдлзи, кмед 
омжгйягарзпя як пнмпіб (жапіб), жа 
гмнмкмгмы якмгм омжкозваырщпя 
ндвлі якмпрі ілхмгм явзца, гм якмгм 
її нозєглайз. За гмнмкмгмы сулкуії, 
рак бз кмвзрз, взрягуырщпя ла пвір 
ндвлі якмпрі, цм кіпрярщпя в гоугмку 
явзці, і які нмрік жмвлі имгм таоак-
рдозжуырщ [1, п. 230]. Оред, пномбу-
єкм «взряглурз ла пвір» ракд ноавм-
вд явзцд, як роугм-ноавмвзи одезк 
і взжлафзрз вйапрзвмпрі имгм мплмв-
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лзт сулкуіи, як гмпрмилмгм наор-
лдопрва.  

Поз ущмку лдмбтіглм жауваезрз, 
цм роугм-ноавмвзи одезк ввібоав в 
пдбд впі пкйагмві, цм взжлафаырщ пм-
уіайщлд нозжлафдлля роугмвмгм ноава 
ра имгм пмуіайщлу пкйагмву: лмокз 
роугмвмгм ноава, гаоалрії, нозлузнз, 
лмокз-нозлузнз рмцм. Взтмгяфз ж 
взкйагдлмгм, сулкуії роугм-
ноавмвмгм одезку нмвзллі вігрвмоы-
варз пурліпрщ лмок роугмвмгм ноава 
як гайужі,  имгм пйуебмвмгм нозжла-
фдлля. Агед ймгіфлм, цм віг пурлмпрі 
нозжлафдлля лмок роугмвмгм ноава 
жайдезрщ жкіпр пакзт сулкуіи роугм-
ноавмвмгм одезку, мпкійщкз мпраллі, 
як кз жауваеувайз, є имгм пкйагм-
вмы. Тмку є жакмлмкіолзк, цм лаоів-
лі іж роугмвзк ноавмк, роугм-
ноавмвзи одезк взкмлує жабджндфу-
вайщлу сулкуіы в кдеат пмуіайщлмї 
сулкуії і уноавйілпщку сулкуіы у 
кдеат взомблзфмї сулкуії, нігпзйы-
ыфз ноз ущмку їтліи внйзв і взпру-
наыфз  як номяв пурлмпрі роугмвмгм 
ноава. Оред, кмела гмвмозрз ном 
пмуіайщлм-жабджндфувайщлу і взомб-
лзфм-уноавйілпщку сулкуії роугм-
ноавмвмгм одезку. Поз ущмку сулк-
уії роугм-ноавмвмгм одезку нм віг-
лмхдллы гм сулкуіи гайужі роугмвм-
гм ноава пніввіглмпярщпя як мпмбйзвд 
гм жагайщлмгм, як взгмвд нм віглм-
хдллы гм омгмвмгм. Вмлз є вжаєкмм-
букмвйыыфзкз ра сулкуімлуырщ 
вігнмвіглм гм взжлафдлмї кдрз. 

Алайіж кдрмгу ноавмвмгм одгуйы-
валля нмкажує, цм роугм-ноавмвзи 
одезк кає вйаплд сулкуімлайщлд 
нозжлафдлля і, вігнмвіглм, взкмлує 
таоакрдолі гйя лщмгм сулкуії. Ндмб-
тіглм жауваезрз, цм роугм-ноавмвзи 
одезк кмед жгіиплыварз лд мглу, а 
гдкійщка сулкуіи. Тур номявйяєрщпя 
улівдопайщла вйапрзвіпрщ роугм-
ноавмвмгм одезку лагаварз мглмфап-
лм оіжлу сулкуімлайщлу гіы (уійщмву, 
муілмфлу, кмрзвауіилу, ілсмокарзв-
лу, моієлрмвалу). Як нмкажує  сулк-
уімлайщлзи алайіж роугм-ноавмвмгм 
одезку кмела имгм гія в ріи фз іл-
хіи кіоі, взкмлує в кдрмгі ноавмвмгм 
одгуйывалля ракі мплмвлі сулкуії: 

пмуіайщлм-жабджндфувайщлу, взомблз-
фм-жабджндфувайщлу ра сулкуіы пноз-
ялля пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкз-
одлля, цм жукмвйдлі кдрмы і пмуіайщ-
лзк нозжлафдлляк роугмвмгм ноава, 
ра які нігкодпйыырщ ндвлі гдрайі, фап-
рзлкз в мплмвліи сулкуії гайужі роу-
гмвмгм ноава. Окоік мплмвлзт сулк-
уіи роугм-ноавмвзи одезк жгіиплыє 
ракме гмгаркмві: уійщмву, муілмфлу, 
жамтмфувайщлу, кмрзвауіилу. 

На пуфаплмку драні жкіпр пмуіа-
йщлмї сулкуії роугмвмгм ноава жлмву 
нмпрунмвм омжхзоыєрщпя оажмк іж 
лмвзкз жавгаллякз роугмвмгм ноава. 
Цд у пвмы фдогу лд кмед лд нмжлафз-
рзпя і ла сулкуіят роугм-ноавмвмгм 
одезку жмкодка. Ммва игд ном првм-
одлля лдмбтіглзт ноавмвзт укмв гйя 
гмпяглдлля мнрзкайщлмгм ужгмгедл-
ля пмуіайщлмї і взомблзфмї прмомлз - 
ілрдодпів як ноауівлзка рак і омбмрм-
гавуя. Цд мжлафає, цм жкіпр як пмуіа-
йщлмї ра взомблзфмї сулкуіи роугм-
вмгм ноава, рак і жкіпр пмуіайщлм-
жабджндфувайщлмї ра взомблзфм-
жабджндфувайщлмї сулкуіи роугм-
ноавмвмгм одезку, їт одайіжауія вз-
тмгярщ жа оаккз ілгзвігуайщлзт роу-
гмвзт віглмпзл.  

Ндмбтіглм жауваезрз, цм жкіпр 
пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії 
роугм-ноавмвмгм одезку кає воатм-
вуварз Кмлуднуіы гіглмї ноауі і жа-
бджндфуварз її одайіжауіы [2], агед 
пмуіайщлм-жабджндфувайщла сулкуія 
роугм-ноавмвмгм одезку цмгм жаом-
бірлмї нйарз жабджндфує омжхзодлд 
вігрвмодлля як йыгпщкмгм, рак і роу-
гмвмгм нмрдлуіайу, дкмлмкіфлу пвм-
бмгу ноауыыфіи йыгзлі і имгм пік'ї. 
Лыгпщкзи апндкр дкмлмкікз, жмкодка 
роугмвзи нмрдлуіай, якіпрщ роугмвмгм 
езрря, гукаліжауія ноауі ра жабджнд-
фдлля гіглмї ноауі праырщ лагайщлз-
кз в укмват гймбайіжмвалмгм пвіру. 
Зомпралля квайісікауії ноауівлзків 
ра гігла мнйара ноауі пнозяырщ ніг-
взцдллы оівля кмлкуодлрмпномкме-
лмпрі укоаїлпщкмї дкмлмкікз [3, 
п. 228-232]. 

Ражмк ж рзк, пмуіайщлм-
жабджндфувайщла сулкуія роугм-
ноавмвмгм одезку лд нмгйзлаєрщпя 
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рійщкз Кмлуднуієы гіглмї ноауі. З 
Кмлуднуієы гіглмї ноауі пмуіайщлм-
жабджндфувайщла сулкуія роугм-
ноавмвмгм одезку нмв’яжує і мтмнйыє 
пмуіайщлі гаоалрії, нійщгз ра кмкндл-
пауії, нзралля жаилярмпрі, жабджнд-
фдлля бджндфлзт укмв ноауі, пмуіайщ-
лу прабійщліпрщ у псдоі роугмвзт віг-
лмпзл. Вкажала сулкуія одайіжуєрщпя 
віг гдоеавлмгм гм гмгмвіолмгм оівля 
хйятмк укйагдлля гдлдоайщлмї угм-
гз, гайуждвзт, рдозрмоіайщлзт угмг, 
кмйдкрзвлзт гмгмвмоів ра ілхзт йм-
кайщлзт акрів, цм нозикаырщпя бдж-
нмпдодглщм ла нігнозєкпрві. 

Смуіайщлі гаоалрії, нійщгз ра кмк-
ндлпауії, цм мтмнйыырщпя пмуіайщлм-
жабджндфувайщлмы сулкуієы роугм-
ноавмвмгм одезку мбґоулрмвуырщпя 
рзк, цм кдрмы їт, нмояг іж жабджнд-
фдлляк кмейзвмпрі одайіжауії роугм-
взт ноав ноауыыфмї йыгзлз, є ніг-
взцдлля пмуіайщлмї жатзцдлмпрі 
ноауівлзків. Пзралля жаилярмпрі ра-
кме нмпігаырщ фійщлд кіпуд в одайі-
жауії пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї су-
лкуії роугм-ноавмвмгм одезку. Агед 
жаиляріпрщ є укмвмы гіглмї ноауі. 
Тмку смокуйывалля гдоеавлмї нмйі-
рзкз пнозялля жаилярмпрі лапдйдлля 
в якмпрі «акрзвлмї» є нмжзрзвлзк 
комкмк гм првмодлля пнозярйзвзт 
укмв дсдкрзвлмгм ноаудвйахрувалля 
гйя гомкагял Укоаїлз. На гукку 
Р. І. Шабалмва, сакрзфла одайіжауія 
ілхзт номгмймхдлзт нозлузнів жаи-
лярмпрі лапдйдлля (жабджндфдлля оів-
лзт кмейзвмпрди лапдйдлля у од-
айіжауії кмлпрзрууіилмгм ноава ла 
ноауы; пнозялля дсдкрзвлмку взкм-
озпраллы роугмвмгм нмрдлуіайу ра 
жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру 
лапдйдлля віг бджомбірря) жайдеарзкд 
пакд віг мнрзкайщлмгм ра дсдкрзвлм-
гм жгіиплдлля акрзвлмї уфапрі гдоеа-
вз у пнозяллі жаилярмпрі гомкагял 
Укоаїлз [4, п. 202].  

Вдгуфз кмву ном бджндфлі укмвз 
ноауі, як дйдкдлру ланоякку одайіжа-
уії пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулк-
уії роугм-ноавмвмгм одезку, пыгз 
лдмбтіглм вкйыфарз  взкмозпралля 
лмвірліт жатмгів нмндодгеувайщлм-
номсійакрзфлмгм таоакрдоу, цм нм-

ндодгеуырщ роавкарзжк, пкдорліпрщ 
ноауівлзків, жабджндфуырщ нпзтіфлд 
жгмомв’я ноауівлзків. Рдайіжауія вз-
цдвкажалзт номбйдк вдгд гм нігвз-
цдлля оівля прабійщлмпрі у псдоі 
роугмвзт віглмпзл. 

Забджндфдлля пмуіайщлмї прабійщ-
лмпрі ра жкдлхдлля оівля пмуіайщлзт 
кмлсйікрів ла нігнозєкпрві є жагайщ-
лмы номбйдкмы пнійщлзт ілрдодпів 
ноауівлзка, омбмрмгавуя і гдоеавз. А 
рмку одайіжауія пмуіайщлм-жабджнд-
фувайщлмї сулкуії роугм-ноавмвмгм 
одезку нмв'яжала лд рійщкз ж ілрд-
одпакз ноауівлзків і омбмрмгавуів, а 
и ілрдодпакз пупнійщпрва в уіймку. З 
узт нмжзуіи лдмбтіглм гмвмозрз ном 
кммогзлауіы пнійщлзт жупзйщ ноа-
уівлзків, омбмрмгавуів, гдоеавз у 
одайіжауії пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї 
сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку. В 
лмвзт укмват гмпнмгаоывалля 
мб’єкрзвлм жкілзвпя рзн віглмпзл 
кіе гмпнмгаоыыфзкз пуб’єкракз, 
ноауівлзкакз і  гдоеавмы, хйятмк 
жаномвагедлля пмуіайщлмгм наорлдо-
прва. Цд, у пвмы фдогу, лд кмгйм лд 
нмжлафзрзпя ла кдталіжкі одайіжауії 
пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії 
роугм-ноавмвмгм одезку жмкодка і 
пмуіайщлмї сулкуії роугмвмгм ноава, 
як гайужі жагаймк.  Рдайіжауія пмуіа-
йщлм-жабджндфувайщлмї сулкуії роугм-
ноавмвмгм одезку, як нігоівлдвмї 
пмуіайщлмї сулкуії роугмвмгм ноава, є 
лдкмейзвмы бдж мпраллщмї і лавнакз, 
мпкійщкз вмлз комкуырщ в мгліи хд-
одлжі ж мглієы кдрмы: првмодлля 
пнозярйзвмгм ноавмвмгм кйікару гйя 
жабджндфдлля одайіжауії ноава ла ноа-
уы, жабджндфдлля роугмвзт ноав і 
гаоалріи, пмуіайщлмгм жатзпру ноауів-
лзків, цм вкйыфає в пдбд і Кмлудн-
уіы гіглмї мнйарз ноауі, жабджндфдлля 
пмуіайщлмгм кзоу і прабійщлмпрі жа 
гмнмкмгмы кдталіжків пмуіайщлмгм 
наорлдопрва.  

Смуіайщла прабійщліпрщ гзкрує 
гмпяглдлля пмуіайщлмї пноавдгйзвмп-
рі. Дйя рмгм, цмб жабджндфзрз пноа-
вдгйзвзи нігтіг гм одгуйывалля 
ноауі лдмбтіглзи її ноавмвзи жатзпр 
[5, п. 176-179]. Тмку пйіг нігкодпйзрз 
и нмпзйдлля жатзплмї сулкуії лд 
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рійщкз роугмвмгм ноава, а и сулкуіи 
роугм-ноавмвмгм одезку. Сакд уі 
сулкуії нмвзллі нмйягарз у жабджнд-
фдллі, «жатзпрі ноав, жакмллзт ілрд-
одпів ілгзвігуайщлзт і кмйдкрзвлзт 
пуб’єкрів роугмвмгм ноава у пмуіайщ-
лм-роугмвіи псдоі» [5, п. 176-179]. 

Ндмбтіглм жауваезрз, цм сулкуії 
роугм-ноавмвмгм одезку нмвзллі 
жабджндфуварз роугмві пралгаорз в 
псдоі ноауі, які бджукмвлм нмвзллі 
бугуварзпя ла пноавдгйзвзт жапагат 
лд рійщкз нм віглмхдллы гм ноауів-
лзка, а и нм віглмхдллы гм омбмрм-
гавуя. Цд мжлафає, цм мбмв'яжкз ом-
бмрмгавуя цмгм лагалля кілікайщлзт 
пмуіайщлзт гаоалріи, цм ндодгбафдлі 
гдоеавмы нмвзллі бурз нмв'яжалі ж 
роугмвмы гіяйщліпры ра лд нмвзллі 
првмоыварз лдндодбмолзт ндодхкмг 
в уноавйіллі роугмвмы гіяйщліпры.  

Гмвмояфз ном взомблзфм-
жабджндфувайщлу сулкуіы роугм-
ноавмвмгм одезку, яка є номгмведл-
ляк взомблзфмї сулкуії вйаплд роу-
гмвмгм ноава, як гайужі ноава, лдмб-
тіглм нігкодпйзрз, цм пурліпрщ їт 
мбукмвйдла дкмлмкіфлзк номрзпрм-
ялляк ноауі і канірайу. Позфзлакз 
ущмгм мб’єкрзвлмгм явзца є урвмодл-
ля ілпрзруру пмуіайщлмгм наорлдопр-
ва, якзи взпрунає жйагмгедлзк кдта-
ліжкмк пмуіайщлмгм гіаймгу кіе вз-
омблзфмы і пмуіайщлмы прмомлмы в 
номудпі ноауі жа уфапры гдоеавз. 
О. І. Помудвпщкзи жауваеував ж ущмгм 
нозвмгу, цм ноауя і канірай є лд-
віг’єклзкз сакрмоакз іплувалля і 
омжвзрку пупнійщлмгм взомблзурва. 
Поауі і канірайу мб’єкрзвлм нозра-
каллі лд рійщкз жакмлмкіолмпрі їт 
єглмпрі, айд и пундодфлмпрі, які взяв-
йяырщпя  у смокі ілрдодпів омбмрмга-
вуів і ноауівлзків гм омжнмгійу од-
жуйщрарів взомблзурва. [6, п. 224].  
Чз кмела пщмгмглі правзрз нзралля 
ном ндодвагз пмуіайщлмї сулкуії лаг 
взомблзфмы і, лавнакз? З ущмгм ноз-
вмгу, ланозкйаг, А. М. Сйыпао, жа-
жлафає, цм  сулкуія взомблзфа лд 
нмвзлла одайіжмвуварзпя жа оатулмк 
мбкдедлля пмуіайщлмї [7]. Пмгмгеу-
ыфзпщ ж вфдлзк ж галмгм нозвмгу,  
Н. Д. Гдрщкалудва жауваеує ракме 

ном рд, цм жакмлмгавдущ лд вноаві 
впралмвйыварз ракі мбкдедлля кме-
йзвмпрди омбмрмгавуя, які кмеурщ 
жвдпрз лалівдущ паку пурліпрщ пвмбм-
гз дкмлмкіфлмї (нігнозєклзущкмї) 
гіяйщлмпрі, мпкійщкз нмбугмва нозл-
узну пвмбмгз роугмвмгм гмгмвмоу 
йзхд ла мглмпрмомлліи пвмбмгі ноа-
уівлзка кмед нозжвдпрз гм взкозв-
йдлля пакмї пурлмпрі пмуіайщлм-
роугмвзт віглмпзл. Тмку ноавмвд 
жабджндфдлля взомблзфмгм байалпу – 
жі прмомлз омбмрмгавуя, і пмуіайщлмгм 
– жі прмомлз ноауівлзка вігмбоаеає 
жагайщлі мб’єкрзвлі нмродбз, цм ла-
ноавйдлі ла бйагм впщмгм пупнійщпрва 
[8, п. 191-192]. 

Позжлафдлля роугмвмгм ноава ра 
имгм пмуіайщла пурліпрщ взжлафає 
прунілщ внйзву дкмлмкіфлзт фзллз-
ків ла жкіпр сулкуіи роугм-ноавмвмгм 
одезку ра, вігнмвіглм, кмед взжла-
фарз  кмейзвмпрі имгм внйзву ла 
дкмлмкіфлзи омжвзрмк. У лмвзт укм-
ват гмпнмгаоывалля лдмбтіглм, цмб 
пзпрдка пмуіайщлмгм жатзпру ноауів-
лзків нмв'яжувайапя ж лагалляк ноа-
уівлзкак пралгаорлзт роугмвзт га-
оалріи, жабджндфувайа оівлі укмвз 
кмлкуодлуії. Тмку лдмбтіглм воатм-
вуварз ракме ракі мпмбйзвмпрі дкм-
лмкіфлмгм омжвзрку як іплувалля 
ндвлмї вігнмвіглмпрі кіе нмнзрмк 
лапдйдлля, имгм нйармпномкмеліпры і 
взомблзурвмк рмваоів ра нмпйуг. З 
узт нмжзуіи  жабджндфдлля агдкварлмї 
мнйарз ноауі, гіглзт укмв вігрвмодл-
ля омбмфмї пзйз є жавгалляк як пмуі-
айщлм-жабджндфувайщлмї, рак і взомб-
лзфм-жабджндфувайщлмї сулкуіи роу-
гм-ноавмвмгм одезку жмкодка і, сул-
куіи роугмвмгм ноава жагаймк. 

Оред, пмуіайщлм-жабджндфувайщла 
ра взомблзфм-жабджндфувайщла сулк-
уії роугм-ноавмвмгм одезку, взтмгя-
фз ж пмуіайщлмгм нозжлафдлля гайужі 
роугмвмгм ноава, нмвзллі бажуварзпя 
ла роугмвзт пралгаорат у псдоі ноауі, 
кдталіжку одайіжауії Кмлуднуії гіглмї 
ноауі, ла пноавдгйзвзт жапагат лд 
рійщкз нм віглмхдллы гм ноауівлзка, 
а и нм віглмхдллы гм омбмрмгавуя. 
Цд мжлафає, цм мбмв'яжкз омбмрмгав-
уя цмгм лагалля гдоеавмы кіліка-
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йщлзт пмуіайщлзт гаоалріи нмвзллі 
бурз нмв'яжалі ж роугмвмы гіяйщліпры 
ра лд нмвзллі фзлзрз ндодхкмгз в 
уноавйіллі взомблзурвмк ра роугм-
вмы гіяйщліпры. 

Оплмвлі сулкуії роугм-ноавмвмгм 
одезку ріплм нмв’яжалі ж сулкуіякз 
гайужі роугмвмгм ноава і сулкуіякз 
гдоеавз.  Цд мбукмвйдлм ндох жа впд 
рзкз сакрмоакз, цм сулкуії роугм-
ноавмвмгм одезку, як і сулкуії гайу-
жі, взжлафаырщпя в пзпрдкі впіт сулк-
уіи гдоеавз і ноава ла мплмві 
мб’єкрзвлмгм ніжлалля жакмлмкіолмп-
рди пупнійщлмгм омжвзрку і алайіжу 
пмуіайщлмї гіиплмпрі. Тмку сулкуії 
роугм-ноавмвмгм одезку, як пкйагмву 
кдрмгу роугмвмгм ноава, лдмбтіглм 
омжгйягарз в пзпрдкі ж сулкуіякз 
роугмвмгм ноава, як гайужі жмкодка, і 
сулкуіякз гдоеавз і ноава жагаймк, 
мпкійщкз роугмвд ноавм, одгуйыыфз 
роугмві віглмпзлз, бджнмпдодглщм 
внйзває ла рдкнз пупнійщлмгм омжвз-
рку. 

Оплмву сулкуіи роугмвмгм ноава 
і роугм-ноавмвмгм одезку, коік пмуі-
айщлмї (пмуіайщлм-жабджндфувайщлмї) і 
взомблзфмї (взомблзфм-жабджндфу-
вайщлмї), які є іпрмозфлм прабійщлзкз 
у лажві, айд гзлакіфлзкз жа жкіпрмк, 
в жайделмпрі віг мб’єкрзвлзт і пмуіа-
йщлзт сакрмоів, пкйагає цд рака га-
йуждва сулкуія роугмвмгм ноава як 
сулкуія пмуіайщлмгм гіаймгу ра ноз-
кзодлля ра сулкуія, цм вйапрзва 
роугм-ноавмвмку одезку – пнозялля 
пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкзодлля. 
Нд взнагкмвм пмуіайщлд наорлдопрвм 
ж узт нмжзуіи омжгйягаєрщпя як вжає-
кмвіглмпзлз кіе пуб’єкракз пзпрдкз 
в мпмбі гдоеавз, омбмрмгавуів ра 
номспніймк, які, пнівноауыыфз ла 
оіжлзт оівлят (лауімлайщлмку, гайу-
ждвмку, рдозрмоіайщлмку, ймкайщлм-
ку), нмкйзкалі жабджндфуварз гмроз-
калля ноав ра гаоалріи, а ракме ода-
йіжауіы мплмвлзт сулкуіи мжлафдлзт 
пуб’єкрів у псдоі їт гіяйщлмпрі [9, 
п. 155]. 

Бугщ-яка гдоеава, яка взжлає пд-
бд ноавмвмы, гдкмкоарзфлмы і пмуіа-
йщлмы нмвзлла првмоыварз укмвз 
гйя жабджндфдлля жйагмгз і кзоу в 

пупнійщпрві. Айд мглзкз одгуйярзв-
лзкз сулкуіякз вмла мбіирзпя лд 
кмед, мпкійщкз пупнійщпрвм првмоы-
єрщпя і іплує в оджуйщрарі вжаєкмгії 
ноауі і канірайу і є оджуйщрармк уієї 
вжаєкмгії. Сакд ж узт нмжзуіи лмокз 
роугмвмгм ноава ра имгм одезк є 
бійщх дсдкрзвлзк фзллзкмк у лайа-
гмгедллі пмуіайщлмгм кзоу і бйагм-
нмйуффя як ла мкодкмку нігнозєкпр-
ві, гайужі, рак і в пупнійщпрві ра гдо-
еаві в уіймку. Дйя ущмгм гдоеава, 
хйятмк лмок роугмвмгм ноава, жабдж-
ндфує кілікайщлі пмуіайщлі гаоалрії 
гйя ноауівлзків у псдоі мнйарз ноа-
уі, одезку омбмрз, вігнмфзлку, рак і 
впралмвйыє ндвлі ндодвагз гйя омбм-
рмгавуів цмгм ндодгоунувалля кагоів 
ла взомблзурві у взнагкат пкмомфдл-
ля фзпдйщлмпрі ноауівлзків, впралмв-
йдлля лднмвлмгм омбмфмгм фапу гйя 
мкодкзт ноауівлзків, впралмвйдлля 
взномбувалля ноз нозиляррі ла ом-
бмру рмцм. Оглак, як нмкажує іпрмоія 
омжвзрку гдоеавлмпрі [9], лагаварз 
ракмгм омгу нійщгз і гаоалрії гйя прм-
оіл роугмвзт віглмпзл гдоеава кмед 
йзхд рмгі, кмйз вмла у лзт вігфуває 
ндвлу нмродбу, ж кдрмы лайагмгедл-
ля пмуіайщлмгм пнівомбірлзурва кіе 
вкажалзкз пуб’єкракз, ра лд гмну-
цдлля оіжлмгм омгу кмлсйікрів, які 
кмеурщ ндодомпрз у віилз. З жаном-
вагедлляк лмвзт рдтлмймгіи, іллмва-
уіилмгм взомблзурва нмродбз ноа-
уівлзків і омбмрмгавуів жомпраырщ, а 
рмку мглзкз кілікайщлзкз гаоалрія-
кз і нійщгакз жі прмомлз гдоеавз уед 
лд мбіирзпя. Вкажала номбйдка взоі-
хуєрщпя хйятмк жаномвагедлля ра-
кмгм ілпрзруру роугмвмгм ноава як 
пмуіайщлд наорлдопрвм, цм гмжвмйяє 
ндвлзк фзлмк кмкндлпуварз лдоів-
ліпрщ прмоіл, жмкодка ноауівлзка, як 
бійщх пйабхмї прмомлз у дкмлмкіф-
лмку омжукіллі, ндодг омбмрмгавудк. 
Цд првмоыє ндвлзи сулгакдлр гйя 
смокувалля кзоу ла оівлі мкодкзт 
нігнозєкпрв рдозрмоії, гайужі ра гдо-
еавз в уіймку. Тмку рійщкз пмуіайщ-
лзи гіаймг кіе ноауівлзкакз, омбм-
рмгавуякз, їт нодгправлзкакз і гдо-
еавмы кмед псмокуварз прабійщлд 
вжаєкмвзгіглд і лайагмгедлд пнівом-
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бірлзурвм ж кдрмы жабджндфдлля пмуі-
айщлмгм кзоу в пупнійщпрві. 

Така сулкуія роугм-ноавмвмгм 
одезку як пнозялля пмуіайщлмгм 
гіаймгу ра нозкзодлля гапрщ кмейз-
віпрщ «ноз смокуваллі оіжлзт 
пмуіайщлзт рдтлмймгіи в гдоеаві .. 
гмрозкарзпщ байалпу ілрдодпів лапд-
йдлля, гдоеавз і біжлдпу. Фмокувал-
ля наорлдопщкзт віглмпзл у пмуіайщ-
лм-роугмвіи псдоі гмжвмйзрщ лд рійщ-
кз гмкмгрзпя пріикмпрі дкмлмкіфлмгм 
жомпралля, вгмпкмлайдлля проукруоз 
дкмлмкікз і нігвзцдлля одлрабдйщ-
лмпрі гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів, айд і 
віглмвзрз пмуіайщлу прабійщліпрщ у 
пупнійщпрві, нігвзцзвхз рзк пакзк 
дкмлмкіфлу і лауімлайщлу бджндку 
впієї коаїлз [10, п. 159]. 

Взплмвкз. Як бафзкм, мплмвлі 
сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку 
ріплм нмв’яжалі кіе пмбмы і лд км-
еурщ іплуварз і номявйярз пвіи внйзв 
ла пупнійщлі віглмпзлз у псдоі ноауі 
пакмпріилм. Рдайіжауія сулкуії пноз-
ялля  пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкз-
одлля лдкмейзва бдж пмуіайщлм-
жабджндфувайщлмї ра взомблзфм-
жабджндфувайщлмї сулкуіи. В пвмы 

фдогу одайіжауія пмуіайщлм-
жабджндфувайщлмї сулкуії лдкмейзва 
бдж взомблзфм-жабджндфувайщлмї і 
лавнакз. Тмку лдмбтігла їт жбайалпм-
вала одайіжауія гйя жабджндфдлля 
пмуіайщлмї прабійщлмпрі, жйагмгедлмп-
рі ра кзоу в пупнійщпрві. У жв’яжку ж 
взцд взкйагдлзк мплмву сулкуії 
роугм-ноавмвмгм одезку пкйагаырщ 
ракі сулкуії як: пмуіайщлм-
жабджндфувайщла, яка ланоавйдла ла 
жагмвмйдлля нмродб і ілрдодпів ноа-
уівлзка; взомблзфм-жабджндфувайщла, 
яка ланоавйдла ла жагмвмйдлля нмр-
одб і ілрдодпів омбмрмгавуя ра сулк-
уія пнозялля пмуіайщлмгм гіаймгу ра 
нозкзодлля, яка ланоавйдла ла жагм-
вмйдлля нмродб гдоеавз, як прмомлз 
пмуіайщлмгм гіаймгу і уфаплзка пупні-
йщлзт ноавмвіглмпзл у псдоі лаика-
лмї ноауі. У впіт узт сулкуіят врі-
йыєрщпя нозлузн гукаліжку, якзи, жа 
пймвакз О. І. Помудвпщкмгм, кає ном-
явйярзпя в рмку, «цмб гдоеава, пуп-
нійщпрвм, а рак і омбмрмгавуі гіиплм 
взжлавайз йыгзлу, її ноава і пвмбмгз 
лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры» [1, 
п. 228-230]. 
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Вакаоык Л. В. Оплмвлі сулкуії роугм-ноавмвмгм одезку 

Срарря нозпвяфдла взпвірйдллы вйапрзвмпрди ра нозжлафдлля мплмвлзт сулк-
уіи роугм-ноавмвмгм одезку. Аврмомк лагмймхуєрщпя, цм мплмву сулкуії роугм-
ноавмвмгм одезку пкйагаырщ ракі сулкуії як пмуіайщлм-жабджндфувайщла, взомблз-
фм-жабджндфувайщла ра сулкуія пнозялля пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкзодлля.  

Кйыфмві пймва: мплмвлі сулкуії, роугм-ноавмвзи одезк, пмуіайщлм-
жабджндфувайщла сулкуія, взомблзфм-жабджндфувайщла сулкуія ра сулкуія пнозял-
ля пмуіайщлмгм гіаймгу ра нозкзодлля.  

 
 

Вакаоык Л. В. Оплмвлшд сулкузз роугм-ноавмвмгм одезка 

Срарщя нмпвяцдла мпвдцдлзы пвмипрв з лажлафдлзя мплмвлшт сулкузи роугм-
ноавмвмгм одезка. Аврмомк мркдфадрпя, фрм мплмву сулкузз роугм-ноавмвмгм од-
езка пмправйяыр ракзд сулкузз как пмузайщлм-мбдпндфзрдйщлая, номзжвмгпрвдл-
лм-мбдпндфзрдйщлая з сулкузя пмгдипрвзя пмузайщлмку гзаймгу з нозкзодлзы.  

Кйыфдвшд пймва: мплмвлшд сулкузз, роугм-ноавмвми одезк, пмузайщлм-
мбдпндфзрдйщлая сулкузя, номзжвмгпрвдллм-мбдпндфзрдйщлая сулкузя з сулкузя 
пмгдипрвзя пмузайщлмку гзаймгу з нозкзодлзы. 

 
 

Vakaryuk L. Basic functions of labor-legal regime 

The article is devoted to the illumination of the properties and the appointment of 
the main functions of the labor-legal regime. The author stresses that the basis of the 
function of labor-legal regime are functions such as social-security, production-
providing and the function of promoting social dialogue and reconciliation. 

Key words: the main functions, the labor-legal regime, the social-security function, 
the production-providing function and the function of promoting social dialogue and 
reconciliation.. 




