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Трудовые отношения — это социальные ком-

муникации, которые образуются на соглашении, за-
ключаемом между работодателем и сотрудником. 
Трудовые отношения — это основной аспект разви-
тия любой организации и насколько они соответ-
ствуют закону. При этом данные взаимодействие 
субъектов должны осуществляться при соблюде-
нии закона. Сторонами трудовых отношений явля-
ются работник — физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работодателем, а работода-
тель — физическое или юридическое лицо, всту-
пившее в трудовые отношения с сотрудником. 

В соответствии со ст. 56 Трудового Кодекса 
РФ трудовой договор — соглашение между работо-
дателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется обеспечить сотруднику ра-
боту по обусловленной трудовой функции, гаран-
тировать условия труда, предусмотренные Трудо-
вым Кодексом РФ, законами и иными норматив-
ными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, содержащими нормы трудового 
права, своевременно и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную плату, а работник обя-
зуется лично выполнять определенную этим согла-
шением трудовую функцию, соблюдать действую-
щие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка. 

30 июня 2006 N 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации, призна-
нии не действующими на территории Российской 
Федерации некоторых нормативных актов СССР и 
утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации». По истечению вре-
мени, все статьи Трудового кодекса РФ испытали 
изменения и еще появились новые нормы [1, с. 
135]. 

Как указывает Л.А. Бердегулова, мы не можем 
назвать хотя бы одну страну, которая существовала 
бы изолировано, и не воспринимала нормотворче-
ские новшества и тенденции в свою правовую си-
стему. Правовая система публично-правового обра-
зования не существует в статике, это всегда дина-
мично развивающийся механизм, двигателем 
которого являются прогрессивные направления, 
обусловленные стремлением к лучшему, может 
быть более простому, но эффективному. В усло-
виях всеобщей глобализации эти потребности мо-
гут быть навязаны извне, как факторы для дальней-
шего сотрудничества [2, с. 169]. 

В современном трудовом законодательстве су-
ществуют различные проблемы, решение которых 
нереально без принятия соответствующих норма-
тивно-правовых актов. Трудовые отношения явля-
ются значимой частью социально-экономической 
жизни общества. Например, правил заключения 

срочных договоров и заключенным на неопреде-
ленный срок. 

Договоры могут заключаться на неопределен-
ный срок и на определенный срок в соответствии со 
статьей 58 Трудового кодекса РФ. Разберем для 
начала, что представляют собой данные трудовые 
договора. 

Срочный трудовой договор — это трудовой 
договор, заключаемый на определённый срок. Тру-
довым законодательством учтено, что срочный тру-
довой договор состоит на определенный срок при 
условиях, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на постоянной основе. Срочный дого-
вор может быть заключён с лицами, направляе-
мыми на работу за границу, кроме того стоит отме-
тить, также заключается с преподавателями вузов 
на период, на не превышающий срок занятия соот-
ветствующей должности по конкурсу. К примеру, 
срочный трудовой договор заключён с целью вы-
полнения сезонных работ или для приёма в органи-
зацию, создаваемую для выполнения определён-
ного объёма работ в определённый срок. Все без ис-
ключения основания заключения срочного 
трудового договора перечислены в статье 59 Тру-
дового кодекса РФ. 

Запрещается заключение срочных трудовых 
договоров в целях уклонения от предоставления 
прав и гарантий, предусмотренных для работников, 
с которыми заключается трудовой договор на не-
определенный срок [3, c. 342]. Трудовой договор, 
заключенный на определенный срок при отсут-
ствии достаточных к тому оснований, установлен-
ных судом, является заключенным на неопределен-
ный срок. 

По данной причине в современных условиях 
очевидна потребность в обновлении российского 
трудового законодательства, приспособлении его к 
процессу возникновения и формированию новых 
трудовых отношений и новых форм организации 
труда. Таким образом, выходит, что система нети-
пичного трудового договора играет значимую роль 
для участников трудовых отношений и для законо-
дательства, так как устраняет существующие про-
белы в регулировании трудовых отношений.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

китайська держава звертає на себе увагу як вітчиз-
няних, так й зарубіжних дослідників. Особливості 
історичного, політичного, соціального та економіч-
ного розвитку даної країни потребують комплекс-
ного дослідження, оскільки саме ця держава на су-
часному етапі розвитку відіграє ключову роль на 
міжнародній арені та більшість країн світу намага-
ються до співробітництва з Китаєм. 

Вивчення китайського права, правової куль-
тури та правосвідомості китайських мешканців до-
зволить зрозуміти особливості національного зако-
нодавства цієї держави, допоможе встановити 
сприятливі відносини з цією країною. Важливу 
роль у сучасній китайській державі відіграє його 
правова система, тому дослідження її характерних 
особливостей дозволить зрозуміти весь механізм 
правового регулювання Китаю. 

Стан дослідження. На жаль, у вітчизняних те-
оретико-правових джерелах практично відсутні 
спеціальні наукові праці, які присвячені дослі-
дженню сучасної правової системи Китаю. Ваго-
мий внесок у розроблення теоретичних аспектів 
правових систем сучасності зробили С. Алексєєв, 
Б. Бенсон, О. Васильєв, О. Зайчук, О. Лукашова, 
Л. Луць, О. Малько, М. Марченко, Н. Оніщенко, 
О. Скакун, П. Рабінович та інші. 

Мета дослідження. Метою цієї публікації є 
виокремлення особливостей правової системи су-
часного Китаю та віднесення даної правової сис-
теми до певної класифікації. 

Основний зміст дослідження. Правова сис-
тема Китайської народної республіки абсолютно 
унікальна, вона охоплює норми традиційного ки-
тайського права, основні ознаки соціалістичного 

права, деякі правові норми західної правової тради-
ції та норми міжнародного права, які стали части-
ною національного законодавства. Формування 
правової системи Китаю відбулося під суттєвим 
впливом політико-правових, релігійних, філософ-
ських, етичних вчень давнього Китаю, які існують 
в китайській правосвідомості та китайській правот-
ворчій культурі. Також необхідно зауважити, що 
правова система Китаю неоднорідна, тому що дер-
жаву складають континентальний Китай, Гонконг, 
Макао та Тайвань, яким притаманні досить суттєві 
особливості, що мають бути розглянуті окремо. У 
своєму досліджені розглянемо лише правову сис-
тему сучасного континентального Китаю. З нашої 
точки зору, на даному етапі історичного розвитку її 
можна віднести до так званої «змішаної правової 
системи», основні ознаки якої були виокремлені 
нами у попередніх дослідженнях. Зі усіх розгляну-
тих нами та взагалі існуючих у світі, саме китайська 
правова система втілює в собі риси як соціалістич-
ного права, так й національні особливості, які збе-
реглися з давніх часів. 

З історичної точки зору, деякі школи філософії 
мали незгладимий вплив на еволюцію правової си-
стеми сучасного Китаю. Історія китайського права 
налічує більш ніж дві тисячі років, правові школи 
та засади правової системи формувалися та розви-
валися під впливом наступних основних філософ-
сько-етичних напрямків: конфуціанства, даосизму 
та легізму [1, с. 36–40]. Основні положення даних 
концепцій можна звести до наступного: закон є ін-
струментом контролю та дисципліни; закон є жор-
стоким по відношенню до правопорушників; лю-
дина у своєї поведінці керується насамперед мора-
льними принципами та діє під впливом суспільного 
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осуду; в цілому, ставлення до професії юриста та 
судового вирішення спорів є негативним; недопу-
щення конфліктів та підтримка соціальної гармонії 
шляхом встановлення шанування до влади. 

Іншу особливість китайська правова система 
придбала під час формування так званої «соціаліс-
тичної системи права», тобто у XX столітті. На да-
ному етапі було встановлено, що усі громадяни Ки-
таю рівні перед законом, але це була скоріше полі-
тична норма, ніж правова. Але на практиці ця норма 
не діяла, а найкращим регулятором суспільних від-
носин можна вважати загрозу застосування смерт-
ної кари. Китайська правова традиція не включала 
верховенство права та демократію, як й правові си-
стеми інших країн «соціалістичного табору». 

Необхідно також зазначити, що після офіцій-
ного проголошення Китаю народною республікою 
1 жовтня 1949 року [2], правова система формува-
лась під впливом радянської юридичної науки та 
радянського законодавства. Але окрім конституцій-
них документів (1954, 1975 рр.) [3], не було прийн-
ято жодного кодифікованого нормативно-право-
вого акту. 

Після завершення так званої «культурної рево-
люції» та прийнятті нової Конституції КНР 5 бере-
зня 1978 р. [1, с. 54], китайське право та уся правова 
система Китаю поступово набуває сучасного ви-
гляду. Змінюється ставлення до юриспруденції в ці-
лому, до законодавства та його виконання. З’явля-
ються юридичні вищі навчальні заклади, публіку-
ється юридична література, активізується 
правотворчий процес. В 1982 р. приймається четве-
рта Конституція КНР [4]. Починає застосовуватися 
нове юридичне поняття «соціалістична правова 
держава» (ст. 5 вказаної Конституції) [4]. 

Китай активно розвиває економічне законо-
давство. С 2001 року після вступу Китайської на-
родної республіки до СОТ було прийнято велику кі-
лькість нових законів та внесені зміни й допов-
нення у діючі нормативно-правові акти в таких 
сферах як захист прав інтелектуальної власності, 
інвестиційна діяльність, податкова, банківська, під-
приємницька галузі, процесуальне право [5]. В су-
часний період багато уваги законодавець приділяє 
розвитку соціального законодавства. 

Але, потрібно зауважити, що правове регулю-
вання насамперед здійснюється за допомогою пі-
дзаконних правових актів як загальнодержавного, 
так й місцевого значення. Місцева правотворчість в 
КНР надзвичайно розвинута, що сприяє залученню 
іноземних інвестицій та розвитку бізнесу на місцях. 
Відносна невелика кількість загальнодержавних 
нормативних актів у порівнянні з підзаконним пра-
вовим матеріалом – давня китайська традиція. 

У сучасному Китаї, як і раніше, одним з голов-
них регуляторів суспільних відносин є документи, 
які приймаються партійними органами (плани роз-
витку, державні програми та інші). В деяких випад-
ках такі документи не лише мають силу закону, а й 
стоять вище них та Конституції. 

Окремо потрібно зазначити, що текстам нор-
мативно-правових актів, що складають систему 
права КНР, властива неконкретність формулювань, 
неясність, нечіткість, що впливає на правильність 
тлумачення та застосування даних положень. Дані 
аспекти сприяють розвитку корупції у країні та мо-
жливості використання китайськими чиновниками 
нормативно-правових актів за власним розсудом. 

Слід також зазначити, що правосвідомість зви-
чайних китайців є специфічною. В їх розумінні 
право та закон завжди ототожнюються із інститу-
том покарання та юридичної відповідальності. Ме-
шканці Китаю віддають перевагу загальноприйня-
тим нормам моралі при керуванні своєю поведін-
кою, при цьому намагаються «зберегти обличчя», 
не піддатися осуду з боку родичів, а від права вони 
знаходяться на певній відстані. Тобто для китайсь-
кої правосвідомості характерна перевага моралі над 
правом. Протягом історії Китаю у свідомості на-
роду відбувалася боротьба між правом та мораллю. 
Та навіть у сучасний період мораль знаходиться 
вище права, та саме мораль є головним регулятором 
суспільних відносин. При цьому китайське законо-
давство достатньо жорстко реагує на будь-які пра-
вопорушення. Особливо розвинуто у Китаї кримі-
нальне законодавство та інститут кримінальної від-
повідальності, одну з ключових позицій в якому 
займає інститут смертної кари. Концепція карного 
характеру китайського права домінує у сучасному 
китайському суспільстві та серед китайських юри-
стів. 

Висновки. Правова система сучасного Китаю 
унікальна, вона містить у собі риси традиційного 
(давнього) права, риси соціалістичного права, а та-
кож певні риси романо-германської та англо-саксо-
нської правових сімей. Кримінальне право та інсти-
тут кримінального покарання є стрижнем системи 
китайського права та законодавства. Законодавство 
Китаю на даному етапі характеризується великою 
кількістю локальних нормативних актів та відсутні-
стю глобальної кодифікації. Таким чином, співісну-
вання усіх цих рис права дає можливість, з нашої 
точки зору, віднести китайську правову систему до 
«змішаних правових систем» [6]. 
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