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Понятійний апарат нормативно-правової документації за своєю суттю є 

знаковою системою, яка обслуговує галузь трудового законодавства. А тому 

його розвиток обумовлено тими факторами, завдяки яким розвивається трудове 

право. Насамперед це економічні, соціально-політичні, ідеологічні, правові, 

мовні фактори. Нові економічні відношення у суспільстві потребують 

оновлення традиційних понять трудового права. Визначення поняття – це 

логічна операція. За правилами логіки визначення повинно бути пропорційне, а 

саме значення  виразу, яке визначаємо і його пояснення обов’язково повинно 

співпадати. Розкрити зміст поняття або значення терміну можливо тільки 

шляхом перелічення ознак, які його характеризують, а також засобом 

безпосереднього зазначення предметів, явищ, ситуацій, що позначають поняття. 

Не припустимо включення зайвих елементів у визначення поняття, тому що 

його нормативний зміст буде більше за фактичний. 

Понятійний апарат, яким користуються у нормативно-правовій 

документації є структурно  упорядкована сукупність понять. Об’єднання 

категорій і термінів відбувається на ґрунті їх взаємозалежності та 

взаємозв’язку, що обумовлено системними якостями нормативно-правової 

документації. В наслідок логічного зв’язку понять ні одне з них не є 

незалежним, всі вони взаємно визначають один одного і накладають обмеження 

на можливі інтерпретації кожного окремого поняття. Залежність понять 

виявляється у тому, що їх значення, або зміст розкривається один крізь одного, 

таким чином наступне поняття включає характеристику попереднього. Якщо 

один термін обумовлює зміст другого, то наступний є похідний. Похідні 

поняття ґрунтуються на первинних тобто базових, тому що складаються з їх 

змісту. Але за рахунок спеціальних кваліфікованих ознак похідні поняття 

набувають більш конкретній зміст, ніж базові. 

Таким чином, понятійний апарат, що використовується у нормативно-

правовій документації під час розслідування, аналізу та обліку нестандартних 

ситуацій - це ієрархічно організована система передачі інформації, яка включає 

у собі логічно взаємозв’язані та структурно упорядковані поняття, категорії, 

терміни та їх визначення. Основними рисами означеного понятійного апарату є 

цілісність, відносно самостійність для функціонування у правовім понятійним 

просторі, його спроможність бути інструментом формування норм трудового 

права. Цілі користування понятійним апаратом комунікативні та гносеологічні. 

Основною метою є досягнення однаковості у розумінні і використанні 

норм законодавства про працю, виключення протиріч у з’ясуванні термінів, 

встановлення місця кожного терміну і його правової дефініції у нормативно-

правових актах. 


