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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Зміна соціально-економічних умов розвитку 

України повною мірою знаходить своє відображення у багатьох сферах 

суспільних відносин, і трудові відносини не є винятком. Нині у сфері праці 

отримали розвиток нові форми зайнятості, які дедалі частіше зустрічаються 

на практиці, зокрема, мова йде про дистанційну зайнятість, запозичену 

працю тощо. У зв’язку з цим змінюються і виробничі завдання окремих 

категорій працівників, а також набувають актуальності питання підвищення 

дисципліни праці та удосконалення методів і способів її забезпечення.  

У сучасних умовах оновлення правового механізму забезпечення 

дисципліни праці вимагає уваги не лише з позиції визначення умов 

організації колективної праці, а й виявлення правових можливостей, 

закладених у праві щодо реалізації функцій трудового права. Захист прав 

працівників як необхідна умова існування трудового права вимагає 

максимальної реалізації соціальної, виробничої та виховної функцій 

дисципліни праці як правового інституту. Водночас забарвлення трудових 

відносин економічними мотивами, що продиктовані динамікою розвитку 

ринкових відносин, певною мірою нівелює соціальне та виховне 

призначення інституту дисципліни праці і викликає полеміку щодо заходів 

впливу на працівника за неналежне виконання або невиконання ним своїх 

трудових обов’язків. Незадоволеність працівників у розмірі оплати їх праці 

все частіше стає причиною нехтування та невиконання покладених на них 

трудових обов’язків. Попри це, будь-яка колективна суспільно-корисна 

праця потребує впорядкування та підпорядкування певним правилам 

поведінки. Саме тому наукове дослідження правового механізму 

забезпечення дисципліни праці в сучасних умовах має не лише теоретичне, 

а й практичне значення. 

Необхідно відзначити, що питання забезпечення дисципліни праці у 

трудових відносинах були предметом наукових пошуків таких відомих 

науковців, як: В. М. Андріїв, С. С. Алексєєв, С. Я. Вавженчук,  

І. М. Ваганова, С. В. Вишновецька, Л. Я. Гінзбург, Ю. М. Гришина,  

К. М. Гусов, Т. А. Занфірова, Г.  С. Іванова, М. І. Іншин, Д. А. Керімов,  

М. М. Клемпарський, С. І. Кожушко, В. Л. Костюк, Д. Є. Кутоманов,  

В. М. Лєбєдєв, С. С. Лукаш, П. С. Луцюк, А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, 

А. Р. Мацюк, К. Ю. Мельник, Н. О. Мельничук, О. В. Москаленко,  

М. О. Міщук, В. І. Нікітинський, А. Ю. Пашерстник, П. Д. Пилипенко,  

О. І. Процевський, Є. Ю. Подорожній, С. В. Попов, С. М. Прилипко,  

В. І. Прокопенко, В. М. Смірнов, А. М. Соцький, О. В. Тищенко,  

В. М. Толкунова, Л.  С. Таль, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, С. М. Черноус, 

Н. М. Швець, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. Проте у питаннях 

формування ефективного правового механізму забезпечення дисципліни 
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праці наукові роботи зазначених авторів переважно зводяться до аналізу 

лише окремих його елементів без комплексного підходу до визначення та 

характеристики всіх його складових, що є дуже важливим моментом. Разом 

з тим, сьогодні негайного вирішення потребують проблеми оновлення 

способів та методів забезпечення дисципліни праці в умовах розвитку 

різних форм власності, зокрема важливим є переосмислення значення 

заохочення як основного методу забезпечення дисципліни праці.  

Враховуючи викладене, всебічний аналіз і теоретичне осмислення 

суті та значення дисципліни праці, причин її порушення та правового 

механізму забезпечення виступає важливим науково-практичним завданням 

науки трудового права. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проводилося відповідно до п. 4 Пріоритетних 

напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2015–2019 років, затверджених наказом МВС України від 

16 березня 2015 р. – №  275, пп. 4.6, 4.7, 12.1, 12.6 Пріоритетних напрямів 

наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх 

справ на період 2016–2019 років, схвалених Вченою радою Харківського 

національного університету внутрішніх справ 23 лютого 2016 р. (протокол 

№ 2), та відповідно до Пріоритетних напрямків наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2016–2019 років, 

затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. – №  275, 

пп.12,13, 12.14, а також в рамках науково-дослідної теми Харківського 

національного університету внутрішніх справ «Законотворча та 

законодавча діяльність в Україні» (номер державної реєстрації 

0113U008189). 

Мета і завдання дослідження. Мета представленого дослідження 

полягає в узагальненні основних нормативних положень у частині 

забезпечення дисципліни праці, обґрунтуванні пропозицій та рекомендацій 

щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити 

наступні завдання: 

− визначити етапи історичного розвитку інституту дисципліни праці 

як самостійного інституту трудового права; 

− охарактеризувати правову природу і значення забезпечення 

дисципліни праці; 

− визначити причини порушення дисципліни праці в сучасних 

умовах; 

− розкрити складові механізму забезпечення дисципліни праці в 

сучасних умовах розвитку; 

− надати характеристику правовим засадам забезпечення дисципліни 

праці за чинним законодавством і проектом Трудового кодексу та 
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визначити перспективи нормативно-правового удосконалення інституту 

дисципліни праці; 

− розкрити суть та значення способів і методів забезпечення 

дисципліни праці; 

− виокремити організаційні заходи та економічні засоби забезпечення 

дисципліни праці; 

− охарактеризувати застосування методів примусу, переконання, 

виховання і перевиховання у процесі забезпечення дисципліни праці та 

окреслити правові можливості комбінування різних методів і способів при 

забезпеченні дисципліни праці; 

− охарактеризувати заохочення як основний метод забезпечення 

дисципліни праці в сучасних умовах та виділити види заохочень у трудових 

правовідносинах; 

− розкрити поняття та сутність дисциплінарної відповідальності в 

механізмі забезпечення дисципліни праці; 

− визначити підстави дисциплінарної відповідальності працівників; 

− узагальнити правові наслідки накладення та зняття дисциплінарних 

стягнень, застосованих до працівників; 

− визначити особливості притягнення до дисциплінарної 

відповідальності окремих категорій працівників; 

− запропонувати шляхи вирішення теоретико-правових та практичних 

проблем застосування до працівників дисциплінарної відповідальності; 

− обґрунтувати пропозиції та рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення чинного трудового законодавства України та практику його 

застосування в частині забезпечення дисципліни праці. 

Об’єктом дослідження виступає сукупність правових відносин, які 

виникають у зв’язку із забезпеченням дисципліни праці. 

Предметом дослідження є правовий механізм забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної 

роботи є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів 

наукового пізнання, використання яких дозволило сформувати цілісне та 

комплексне уявлення про правовий механізм забезпечення дисципліни 

праці в умовах ринкової економіки та виокремити сучасні способи і методи 

забезпечення трудової дисципліни. За допомогою логіко-семантичного і 

дедуктивного методів та методів абстрагування і узагальнення поглиблено 

понятійний апарат – визначено поняття «трудова дисципліна», 

«забезпечення дисципліни праці», обґрунтовано авторське визначення 

дефініції «безповоротні дисциплінарні стягнення» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 

4.3). Діалектичний метод став у нагоді при розкритті підстав та умов 

порушення трудової дисципліни, застосування до працівників заохочень і 

накладення дисциплінарних стягнень (підрозділи 1.3, 3.1, 3.3, 4.2). На 
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основі дедуктивного методу розкрито особливості умов і порядок 

застосування економічних та організаційних способів і заходів 

забезпечення дисципліни праці (підрозділи 2.2, 2.3). Індуктивний метод 

сприяв розкриттю правових і практичних (фактичних) проблем 

застосування заохочення в нових умовах ринкової економіки (підрозділ 

5.4). Системно-структурний метод було застосовано при визначенні 

складових механізму забезпечення дисципліни праці в сучасних умовах 

господарювання (підрозділи 1.4, 1.5). Структурно-функціональний метод 

сприяв з’ясовуванню сутності і призначення методів примусу та 

переконання під час забезпечення дисципліни праці, значення методів 

виховання та перевиховання у забезпеченні трудової дисципліни 

(підрозділи 2.4, 2.5). Формально-логічний метод використано при 

визначенні особливостей комбінування різних методів і способів при 

забезпеченні дисципліни праці та умов притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності як одного з правових засобів забезпечення 

дисципліни праці на підприємствах, в установах, організаціях (підрозділи 

4.1, 5.1, 5.3). Теоретико-прогностичний метод застосовано при 

обґрунтуванні пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення чинного 

трудового законодавства та доопрацювання проекту Трудового кодексу 

України з питань забезпечення дисципліни праці (підрозділи 3.2, 5.2).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що подана 

на захист дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній науці 

трудового права самостійним завершеним науковим дослідженням 

теоретичних і практичних проблем забезпечення дисципліни праці в умовах 

ринкової економіки, в якому представлені нові ідеї та визначені сучасні 

тенденції розвитку правового механізму регулювання інституту дисципліни 

праці. 

У рамках проведеного дослідження одержано наступні результати, що 

мають наукову новизну і виносяться на захист. 

Уперше: 

− обґрунтовано, що в новітніх умовах розвитку України правова 

природа та значення забезпечення дисципліни праці випливають із самої 

сутності правопорядку, тому забезпечення дисципліни праці має на меті 

багатовекторне спрямування, що прямо стосується прав та законних 

інтересів працівника, роботодавця, суспільства і держави у цілому, а саме: 

1) впорядкування трудових правовідносин; 2) оптимізацію трудової 

діяльності працівників і трудового колективу та функціонування 

підприємства; 3) забезпечення росту економіки на макрорівні; 

− здійснено комплексну характеристику сучасного механізму 

забезпечення дисципліни праці та його елементів через розкриття 

юридичних, економічних і психологічних методів та способів впливу на 
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працівника, що характеризуються його стимулюванням до дотримання 

дисципліни праці;  

− доведено, що ефективність забезпечення трудової дисципліни 

залежить від усебічності, всеосяжності обумовлених забезпечувальних 

заходів, що можливо досягти шляхом комбінування різних методів і 

способів забезпечення трудової дисципліни, головним чином поєднання 

методів примусу та переконання, а також матеріальних і моральних 

стимулів, на підставі чого запропоновано нові моделі комбінації таких 

методів у залежності від конкретних виробничих завдань;  

− охарактеризовано найбільш поширені сучасні форми порушення 

трудової дисципліни, зокрема непокори, яка проявляється: а) в ігноруванні 

працівником вказівок уповноваженої особи чи безпосередньо керівника; 

б) організації чи участі в заходах, метою яких є підрив авторитету і влади 

адміністрації підприємства чи безпосередньо роботодавця (за винятком 

правомірного мітингування, бойкоту чи самозахисту); в) порушенні 

субординації; г) прямій чи опосередкованій недобросовісній відмові 

працівника виконувати свої обов’язки, а саме дотримуватися виробничих 

норм праці; ґ) в умисному затягуванні і невиконанні завдань у встановлений 

строк або іншому неналежному виконанні своєї роботи; д) користуванні 

соціальними мережами в робочий час, коли такі дії не є способом 

виконання трудових обов’язків та прямо заборонені локальними актами; 

− виділено серед видів дисциплінарних стягнень (загальних та 

спеціальних) безповоротні дисциплінарні стягнення та сформульовано 

визначення цього поняття, де під безповоротними дисциплінарними 

стягненнями необхідно розуміти міру впливу на порушника трудової 

дисципліни, виражену в невідновлювальних негативних правових наслідках 

при її застосуванні. 

Удосконалено:  

– періодизацію становлення та розвитку правового забезпечення 

дисципліни праці, зокрема виділено такі етапи: 1) локальна регламентація  

(з 1835 року до середини ХІХ століття); 2) централізація регламентації 

дисципліни праці (з другої половини ХІХ століття до 1917 року); 

3) централізована регламентація дисципліни праці (з 1917 до 1945 року); 

4) лібералізація у регулюванні дисципліни праці (з 1945 до 1971 року); 

5) поєднувальна регламентація (з 1971 до 1991 року); 6) демократизація 

регламентації обов’язку дотримання дисципліни праці (з 1991 року по т. ч.);  

− визначення поняття «трудова дисципліна», під яким слід розуміти 

один із основних інститутів трудового права; сукупність загальних та 

спеціальних законодавчих та/або договірних правил (правила внутрішнього 

трудового розпорядку, колективний договір, трудовий договір чи контракт 

та низка інших локальних нормативно-правових актів, що не суперечать 

національним нормам чинного законодавства), норм, стандартів поведінки 
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працівників, які підлягають чіткому і усвідомленому дотриманню та 

визначають права і обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, порядок їх 

взаємодії у процесі праці, а разом із тим заохочення та заходи впливу за 

невиконання або порушення встановлених правил поведінки; 

− визначення поняття «забезпечення дисципліни праці», яке 

запропоновано розуміти як комплекс правових, економічних та 

психологічних заходів стимулювання належного (добросовісного) 

виконання усіма учасниками колективної праці не заборонених чинним 

законодавством та передбачених трудовим договором чи контрактом та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, груповими чи 

персональними інструкціями трудових обов’язків у спосіб, формі та у 

термін, передбачені відповідною нормою, виконувати яку погодився такий 

учасник (норми трудового договору чи контракту і локальної 

правотворчості) або яку він змушений виконувати (норми чинного 

законодавства, які, приміром, зобов’язують суб’єкта утримуватися від 

певних діянь); 

− розуміння правових наслідків притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності, що мають строковий характер і 

реалізуються у формі позбавлень особистого, організаційного та майнового 

характеру. При цьому стрижнем вказаних позбавлень є обов’язок 

працівника зазнати відповідних втрат, обмежень та вилучень; 

− системний підхід до основних методів забезпечення дисципліни 

праці, які запропоновано розглядати у вузькому сенсі та виділити серед 

них: 1) педагогічні методи (методи переконання, виховання та 

перевиховання); 2) метод заохочення; 3) метод примусу; 

− умови та ознаки застосування заходів заохочення, до яких 

відносяться наступні: 1) застосовуються до суб’єктів заохочення;  

2) застосовуються лише за наявності певної заслуги працівника; 

3) застосовуються лише з урахуванням добровільності заохочувальної 

поведінки (хоча така «добровільність» є умовною); 4) базуються на 

правилах процедурності; 5) застосовуються лише у такому вигляді, що 

передбачений у правилах внутрішнього розпорядку підприємства; 6) інколи 

застосовуються лише із попереднім погодженням даного факту із 

профспілкою (за наявності їх згоди); 7) застосовуються лише до тих 

працівників, які не притягалися до дисциплінарної відповідальності, а якщо 

і притягались, то така відповідальність на момент застосування заохочення 

погашена; 8) застосовуються лише із урахуванням принципів 

справедливості, об’єктивності та недискримінації. 

Дістали подальший розвиток: 

− класифікація видів порушень дисципліни праці, до яких віднесені: 

1) виробничо-технологічні; 2) організаційно-трудові; 3) адміністративно-

карні; 4) організаційно-етичні; 
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− характеристика виховної функції дисциплінарної відповідальності 

як основної, що спрямована на забезпечення правопорядку у сфері праці та 

спонукання працівників до свідомого сумлінного ставлення до своїх 

трудових обов’язків;  

− розуміння призначення дисциплінарної відповідальності у 

забезпеченні дисципліни праці, де відповідальність як інструмент впливу 

виконує службову роль у правовому механізмі, забезпечуючи у правовий 

спосіб підтримку правопорядку у сфері праці на конкретному підприємстві, 

в установі, організації; 

− класифікація основних видів заохочень: 1) за юридичним змістом: 

матеріальні та моральні; 2) за територією поширення: загальнодержавні, 

регіональні та локальні; 3) за ознакою самостійності: первинні та вторинні; 

4) за критерієм суб’єкта заохочення: індивідуальні та колективні; 

− пропозиції щодо вдосконалення чинного трудового законодавства з 

питань реалізації правового механізму забезпечення дисципліни праці і 

відповідної практики його застосування, зокрема запропоновано зміни та 

доповнення до Кодексу законів про працю України, проекту Трудового 

кодексу України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

− у науково-дослідній діяльності − з метою поглиблення правових 

знань у загальнотеоретичних та інституціональних дослідженнях, зокрема 

щодо особливостей забезпечення дисципліни праці в ринкових умовах; 

− у правотворчості − при доопрацюванні проекту Трудового кодексу 

України, при внесенні змін та доповнень до Глави X «Трудова дисципліна» 

Кодексу законів про працю України, а також підзаконних актів, що 

регулюють питання, пов’язані із забезпеченням дисципліни праці;  

− у правозастосовній діяльності − при підготовці інформаційно-

аналітичної та методичної літератури для удосконалення практики 

застосування норм чинного законодавства, яке регулює дисципліну праці на 

підприємствах, в установах, організаціях, а також при розробці локальних 

нормативних актів роботодавців з питань трудової дисципліни незалежно 

від форми власності; 

− у навчальному процесі − під час підготовки відповідних розділів 

підручників та навчальних посібників та при викладанні навчальних 

дисциплін «Трудове право України», «Відповідальність у трудовому праві».  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми у 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

на спільному засіданні міжкафедрального семінару кафедри правового 

забезпечення господарської діяльності факультету № 6, кафедри цивільного 

права та процесу факультету № 6 і кафедри трудового та господарського 

права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх 
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справ, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Правове регулювання економічної безпеки в умовах 

Євроінтеграції» (м. Харків, 21 лютого 2013 р.), «Трудове законодавство: 

шляхи реформування» (м. Харків, 12 квітня 2013 р.), «Проблеми та стан 

дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 21–22 червня 2013 

р.), «Юридична наука: виклик і сьогодення» (м. Одеса, 2–3 серпня 2013 р.), 

«Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 р.), 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2014 р.), «Сучасний стан 

і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 27–28 червня 2014 р.), 

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи 

розвитку» (м. Херсон, 12–13 лютого 2016 р.), «Юридична наука у ХХІ 

столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 

13–14 травня 2016 р.), «25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід 

та перспективи» (м. Харків, 20 травня 2016 р.), «Актуальні питання 

розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» 

(м. Запоріжжя, 28–29 жовтня 2016 р.), «Правоохоронна функція держави: 

теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» (м. Харків, 

25 листопада 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у 35 працях автора, серед них − одноосібна монографія, 

16 наукових статей у фахових виданнях України, 6 − у міжнародних 

виданнях інших держав, 12 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Відповідно до мети, завдання і 

предмета дослідження дисертація складається зі вступу, 5 розділів, які 

об’єднують 22 підрозділи, висновків і списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 444 сторінки, з них основного тексту — 

408 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, розкрито її 

зв’язок з науковими програмами, планами, темами, окреслено мету і задачі 

дослідження, визначено його об’єкт та предмет, висвітлено наукову 

новизну і методологію, найбільш значущі приклади апробації проведеної 

роботи, а також її практичне значення. 

Розділ 1 «Загально-теоретичні засади забезпечення дисципліни 

праці» містить п’ять підрозділів, в яких розкривається сутність і значення 

забезпечення дисципліни праці та окреслено причини її порушення, а також 
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охарактеризовано методологічні засади забезпечення дисципліни в умовах 

ринкової економіки. 

У підрозділі 1.1 «Становлення та історичний розвиток інституту 

дисципліни праці» охарактеризовано основні етапи становлення цього 

інституту, зокрема: 

1-й етап – локальної регламентації (з 1835 року до середини ХІХ 

століття), протягом якого спостерігалося регулювання дисципліни праці 

лише на локальному рівні та наявність широкої господарської влади 

роботодавця, який мав виключне право вказувати своїм працівникам, за 

якими правилами їм працювати. Основним засобом забезпечення 

дисципліни праці була дисциплінарна відповідальність працівників за 

порушення трудової дисципліни; 

2-й етап – централізації регламентації дисципліни праці (з другої 

половини ХІХ століття до 1917 року) – характеризувався становленням 

інституту дисципліни праці та його інтенсивним розвитком на 

законодавчому та підзаконному рівнях, зокрема було вдосконалено 

понятійний апарат, а також визначено межі врегулювання питання 

дисципліни праці на локальному рівні; 

3-й етап – подальшої централізації регламентації дисципліни праці (з 

1917 до 1945 року) – продовжується процес подальшого нормативного 

закріплення інституту дисципліни праці, однак у формі засобу підтримки 

тоталітарного адміністративно-командного режиму. Також у цей період 

було скасовано штрафну відповідальність за порушення дисципліни праці 

до подальшої її криміналізації; утверджено безумовний пріоритет 

централізованого регулювання інституту дисципліни праці; 

4-й етап – лібералізація у регулюванні дисципліни праці (з 1945 до 

1971 року) – відбувається зміна концептуальних підходів до феномену 

праці, що було пов’язано із лібералізацією трудового права в УРСР та 

союзних республіках. Лібералізація трудового права значно відобразилася 

на регулюванні дисципліни праці, разом із цим, цей період також 

характеризується зміною сутнісного розуміння дисципліни праці 

радянським законодавцем поетапним зміщенням від категорії покарань до 

категорії застосування заохочувальних заходів та скорочення сфери 

адміністративного і кримінального впливу на трудове право.  

5-й етап – поєднувальної регламентації (з 1971 до 1991 року) – прямо 

пов’язаний із процесом здійснення третьої радянської кодифікації 

трудового законодавства, а також із прийняттям Основних Законів СРСР 

1977 року та Української РСР 1978 року. Усі ці чинники та вимоги часу 

значно вплинули на розуміння поняття трудової дисципліни, чим було 

зумовлено поєднання централізованого і локального регулювання цього 

інституту. На всесоюзному рівні було остаточно декриміналізовано 

дисциплінарні правопорушення та визнано, що забезпечення дисципліни 
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праці повинно досягатися шляхом поєднання методів примусу і заохочення, 

а також заходів колективного (громадського) впливу (громадський осуд, 

розміщення оголошення про порушника у газеті чи на стінгазеті 

підприємства тощо). 

6-й етап – демократизації регламентації обов’язку дотримання 

дисципліни праці (з 1991 року по т. ч.) − пов'язаний з розвитком нових 

форм зайнятості в сучасних демократичних економічних умовах.  

Встановлено, що дисципліна праці є системним поняттям, що 

відображає такі його прояви, як: 1) дисципліна праці як один з основних 

принципів трудового права; 2) дисципліна праці як елемент трудового 

правовідношення; 3) дисципліна праці як інститут трудового права;  

4) дисципліна праці як фактична поведінка учасників трудового процесу. 

Сформульовано авторське поняття «трудова дисципліна», під яким 

слід розуміти один із основних інститутів трудового права; сукупність 

загальних та спеціальних законодавчих та/або договірних правил (правила 

внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, трудовий 

договір чи контракт та низка інших локальних нормативно-правових актів, 

що не суперечать національним нормам чинного законодавства), норм, 

стандартів поведінки працівників, які підлягають чіткому і усвідомленому 

дотриманню та визначають права і обов’язки суб’єктів трудових 

правовідносин, порядок їх взаємодії у процесі праці, а разом із тим 

заохочення та заходи впливу за невиконання або порушення встановлених 

правил поведінки. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, сутність і значення забезпечення 

дисципліни праці: теоретичний аспект» визначено правову природу та 

поняття забезпечення дисципліни праці у доктрині трудового права. 

Зазначено, що забезпечення дисципліни праці в сучасній Україні 

відбувається на двох рівнях: 1) централізованому, при якому основні 

загальні норми і правила щодо забезпечення дисципліни праці 

розробляються на рівні законів та підзаконних нормативно-правових актів. 

2) локальному, який базується на дії правових норм, прийнятих на рівні 

конкретного підприємства, установи, організації, що спрямовані на 

регламентацію специфічних питань забезпечення дисципліни праці на 

місцях, проте в порядку, у формі й у спосіб, що не суперечать чинному 

законодавству. Як правило, на місцях деталізуються та конкретизуються 

централізовані норми, правила і стандарти. 

Аргументовано, що реалізація заходів забезпечення дисципліни праці 

не повинна суперечити принципам поваги до прав людини, трудових прав 

працівників, порушувати гідність та свободу працівника і роботодавця, що є 

можливим лише у випадках, коли роботодавець у процесі забезпечення 

дисципліни праці керуватиметься такими принципами: 1) добровільності; 

2) рівноправності (рівноправність працівника і роботодавця як елемент 
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принципу соціального партнерства, паритетності та рівноправність 

працівників між собою (принцип рівних можливостей) тощо). 

Відзначено, що сучасною метою забезпечення дисципліни праці є: 

1) впорядкування трудових правовідносин; 2) оптимізація трудової 

діяльності та функціонування підприємства; 3) забезпечення росту 

економіки на макрорівні. 

У підрозділі 1.3 «Причини порушення дисципліни праці» увагу автора 

зосереджено на аналізі наукових позицій вчених щодо розуміння причин 

порушення дисципліни праці. Здійснено класифікацію причин порушення 

дисципліни праці на наступні: 1) виробничо-технологічні причини 

(недостатні знання працівника щодо стандартів і технології виробництва 

або відсутність таких знань взагалі; відсутність у працівника досвіду 

виконання покладених на нього виробничих завдань; природна неуважність 

працівника чи неуважність у силу великих навантажень на нього, що 

спричиняє перевтому; недоліки виховної роботи, яку проводить 

роботодавець тощо); 2) організаційно-трудові причини (свідомий чи 

несвідомий прогул, запізнення або передчасне залишення робочого місця; 

безпідставна відсутність працівника на робочому місці; надання 

працівником лікарняних листів, які не пов’язані із реальними проблемами 

його здоров'я; вживання алкогольних напоїв, наркотичних, психотропних 

препаратів на робочому місці та/або схиляння до цього інших працівників; 

поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння; 

невиконання, неякісне, неповне або несвоєчасне виконання дій, які 

працівника було зобов’язано вчинити наказом, розпорядженням, іншим 

організаційно-розпорядчим документом або усною вказівкою тощо); 

3) адміністративно-карні причини (розкрадання працівником майна 

підприємства; крадіжка працівником особистого майна інших працівників 

на території підприємства; розробка, здійснення або сприяння до 

здійснення дій, що завдають пряму шкоду підприємству або спричинюють 

негативні наслідки, які можуть відобразитися на роботі підприємства в 

короткочасній чи довготривалій перспективі та ін.); 4) організаційно-етичні 

причини (лобіювання працівником власних інтересів чи інтересів третіх 

осіб, використовуючи свої службові можливості на шкоду будь-яким 

сьогоденним чи стратегічним інтересам підприємства; використання свого 

службового становища з метою отримання певних матеріальних чи 

моральних благ, які виходять за межі встановленої системи оплати праці; 

ведення прибуткової (комерційної) діяльності на іншому підприємстві-

конкуренті).  

Констатовано, що порушенням дисципліни праці є вчинення 

працівником певних негативних дій або негативне утримування його від 

вчинення позитивних дій, що йде врозріз із нормами чинного 

законодавства, а також локальними нормативно-правовими актами. Такими 
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негативними діями працівників можуть бути: a) недотримання вимог 

техніки безпеки; б) створення для роботодавця образу здійснення трудової 

функції у той час, коли сам працівник не виконує своїх трудових обов’язків; 

в) підбурювання або участь у змові проти адміністрації чи недобросовісна 

критика керівництва або власника підприємства у трудовому колективі чи 

на сторінках соціальних мереж (Facebook, Twitter, у власних інтренет-

блогах, на форумах тощо); г) недобросовісне взяття на себе надмірного 

трудового навантаження з метою отримання змоги послатися на 

надзвичайну зайнятість як виправдання того чи іншого порушення 

дисципліни праці або ж обґрунтування відмови отримувати нові, невигідні 

для працівника завдання; ґ) пасивне очікування подальших вказівок та 

інструкцій від керівництва; д) затягування справи, щоб у конкретний 

момент, посилаючись на відсутність можливості виконання ним одноосібно 

роботи у встановлений строк, скористатися допомогою керівника;  

е) приховування об’єктивного стану справ, відомих помилок, неточностей, 

прорахунків у виконаній роботи з тим, щоб уникнути зауважень з боку 

керівництва; є) використання слабкостей керівника. 

Визначено форми вираження ставлення працівника до керівництва в 

питаннях дотримання дисципліни праці: a) усвідомлене підпорядкування 

керівництву (працівник розуміє покладені на нього трудові обов’язки і на 

які він добровільно погодився; роль, функції, необхідність діянь, зазначених 

у локальних нормативно-правових актах, чи обов’язки, на виконання яких 

вказує адміністрація підприємства з урахуванням того, що такі вказівки не 

суперечать нормам чинного законодавства та локальним актам, і, головним 

чином, положенням трудового договору чи контракту, який підписав 

працівник); б) пасивне підпорядкування керівництву (працівник апатично 

ставиться до всіх розпоряджень, наказів та вказівок, що надходять від 

керівництва, проте виконує їх, хоча й формально); в) вимушене 

підпорядкування керівництву (працівник не задоволений своїм трудовим 

становищем, не розуміє усіх завдань і трудових вимог, що на нього 

покладаються, а разом із тим протиборствує розпорядженням, наказам і 

вказівкам адміністрації, що в подальшому може вилитись у відверті акти 

непокори працівника роботодавцю).  

У підрозділі 1.4 «Механізм забезпечення дисципліни праці в сучасних 

умовах та його складові» зазначається, що сучасний механізм забезпечення 

дисципліни праці являє собою комплекс юридичних, економічних та 

психологічних методів впливу на працівника, що характеризується 

стимулюванням останнього до дотримання ним дисципліни праці. 

Визначено основні складові механізму забезпечення дисципліни праці. 

Запропоновано закріплювати на підприємстві нормативні орієнтири, 

які будуть обов'язковими для повсякденної роботи і ділової поведінки його 

працівників, а також сприяти забезпеченню дисципліни праці на 
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підприємстві, зокрема: a) Кодекс корпоративної поведінки або Кодекс 

корпоративної етики, Кодекс кадрової політики. У даних актах може бути 

регламентовано порядок взаємовідносин між роботодавцем, керівництвом 

компанії та працівниками; принципи, на яких мають будуватися відносини 

у трудовому колективі; правила недопущення корпоративних конфліктів; 

закріплено заборону дискримінації за будь-якими ознаками; б) Положення 

про систему оцінки роботи працівників та її зв'язок із системою заохочень. 

У даному акті керівництво компанії може закріпити свої принципи 

преміювання, що будуть більш прозорими, за рахунок чого кожен 

працівник буде чітко усвідомлювати, на які додаткові блага він може 

очікувати в разі виконання правил внутрішнього розпорядку, виконання 

норм праці або досягнення певних успіхів у праці; в) Положення про норми 

використання ресурсів. Знаючи про вичерпність або ж обмеженість певних 

ресурсів на підприємстві і в той же час маючи чітке уявлення про рамки та 

обсяги витрат таких ресурсів, працівник матиме змогу уникати 

ненавмисних порушень дисципліни праці. У підрозділі запропоновано 

типові структури зазначених актів. 

У підрозділі 1.5 «Теоретико-методологічні засади забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки» встановлено, що правова 

свідомість та правова культура виступають критерієм (еталоном), 

відповідно до якого виконується управління процесом праці та 

визначаються засоби забезпечення дисципліни праці у конкретного 

роботодавця. Не будучи елементами механізму правового регулювання, 

правосвідомість та правова культура входять до складу правового 

механізму забезпечення дисципліни праці.  

Підкреслено, що економічні цілі працівників і роботодавців 

реалізуються по-різному, хоча цільова орієнтація в організації виробничих 

процесів та забезпечення дисципліни праці за допомогою норм трудового 

права є шляхом досягнення економічних цілей. При цьому норми трудового 

права (загальнодержавні та локальні) надають прогнозований характер 

стосункам між учасниками трудових відносин, що має свою цінність для 

працівників і роботодавця. Відсутність чітких та прогнозованих правил 

поведінки у процесі колективної праці унеможливлює досягнення 

особистих цілей кожного члена трудового колективу і роботодавця. 

Доведено, що дисциплінованість як характеристика працівника не 

тільки формується через зобов’язання, а й через заохочення. У цілому 

дисциплінованість працівника формується через цільові настанови та 

ціннісні орієнтири, а також за допомогою зобов’язань, заборон і заохочень. 

У широкому розумінні забезпечення дисципліни праці у підсумку має 

сприяти формуванню дисциплінованого працівника, а отже, результатом дії 

норм, які забезпечують дисципліну праці, має бути дисциплінованість, що 

характеризує працівника як сумлінного та відповідального, який 



14 

дотримується встановлених правил у процесі колективної, несамостійної 

суспільно-корисної праці. 

Розділ 2 «Сучасні способи і методи забезпечення дисципліни праці 

та особливості їх реалізації» містить п’ять підрозділів, в яких 

розкривається сутність економічних та організаційних методів, а також 

методів переконання і примусу, виховання та перевиховання, їх 

комбінування. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та види способів і методів забезпечення 

дисципліни праці» звертається увага, що у всі часи, в тому числі у період 

воєнного комунізму (коли доктрина трудового права, законодавство і 

практика дещо розрізнялись), у доктрині трудового права наголошувалося 

на тому, що дисципліна праці не може бути забезпечена, коли сам 

працівник не бажає дотримуватися трудових обов’язків. У подальшому така 

концепція закріпилась спочатку в науці, а потім і в законодавстві та 

зумовлювала обрання комбінацій способів і методів забезпечення 

дисципліни праці. 

З’ясовано, що основними способами забезпечення дисципліни праці в 

умовах ринкової економіки є: 1) нормативно-правовий спосіб, тобто вплив 

на поведінку працівника здійснюється за допомогою правових норм, 

закріплених на нормативному рівні; 2) позанормативний спосіб, вплив 

якого забезпечується неписаними правилами корпоративної або 

професійної етики, менталітетом колективу, суспільною думкою тощо. 

На основі аналізу думок науковців виділено наступні сучасні методи 

забезпечення трудової дисципліни: 1) педагогічні методи, які охоплюють 

методи переконання, виховання; 2) метод заохочення як форму 

стимулювання та суспільного визнання заслуг конкретного працівника 

шляхом вираження йому пошани, нагородження, надання певних пільг і 

переваг тощо у зв'язку з досягнутими ним успіхами у роботі; 3) метод 

примусу, що забезпечує бажаний для роботодавця варіант поведінки 

працівника через застосування уповноваженою особою своїх владних 

повноважень всупереч волі працівника.  

Запропоновано під поняттям «забезпечення дисципліни праці» 

розуміти комплекс правових, економічних та психологічних заходів 

стимулювання належного (добросовісного) виконання усіма учасниками 

колективної праці не заборонених чинним законодавством та передбачених 

трудовим договором чи контрактом та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, груповими чи персональними інструкціями трудових 

обов’язків у спосіб, формі та у термін, що передбачені відповідною нормою, 

виконувати яку погодився такий учасник (норми трудового договору чи 

контракту і локальної правотворчості) чи яку він змушений виконувати 

(норми чинного законодавства, які, приміром, зобов’язують суб’єкта 

утримуватися від певних діянь). 
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У підрозділі 2.2 «Забезпечення дисципліни праці за допомогою 

економічних засобів» обґрунтовується позиція, що забезпечення дисципліни 

праці за допомогою позитивних і негативних економічних засобів в умовах 

ринкової економіки є проявом принципу «батога і пряника», який знайшов 

своє вираження і в період конкуренції трудових ресурсів: працівник має 

дотримуватися дисципліни праці, оскільки за таку поведінку він отримає 

позитивні економічні стимули, або, навпаки, повинен дотримуватись 

дисципліни праці, щоб не зазнати негативних економічних наслідків. 

Встановлено, що в широкому сенсі економічними засобами 

забезпечення дисципліни праці можуть бути: 1) прямі економічні засоби 

(тобто такі, що прямо виражаються у формі грошових доходів, пов'язаних із 

трудовою діяльністю працівника: заробітна плата, різного роду пільги, 

гарантії, компенсації і т. п.); 2) опосередковані економічні засоби (ті, що є 

стратегічними, тобто економічна вигода  від яких для працівника може 

настати в короткочасній чи довгостроковій перспективі, наприклад, 

дивіденди). 

Зазначено, що у вузькому значенні економічні засоби забезпечення 

дисципліни праці можна розглядати в такій формі: 1) забезпечення 

дисципліни праці за допомогою позитивних економічних засобів. 

Позитивними економічними засобами забезпечення дисципліни праці з 

позиції працівника є дисциплінарно-економічні заходи, об’єктивно 

спрямовані на задоволення потреб працівника, в результаті чого 

відбувається посилення мотивації такого працівника до праці, а разом із тим 

– підвищення рівня розуміння працівником економіко-правового сенсу його 

трудових функцій, дисципліни праці та праці загалом. До їх числа 

відносяться: фіксованість заробітної плати, пайове партнерство чи інша 

форма участі у прибутках підприємства, премії та надбавки, ріст знижок на 

отримання послуг чи товарів тощо; 2) забезпечення дисципліни праці за 

допомогою негативних економічних засобів. Такими засобами (з позиції 

працівника) є дисциплінарно-економічні заходи, що об’єктивно спрямовані, 

насамперед, на примушення працівника дотримуватися правил і принципів 

дисципліни праці, в результаті порушення яких такий працівник буде 

вимушений зазнати економічно-негативних санкцій щодо себе. У результаті 

можливості застосування таких санкцій до працівника останній, уникаючи 

можливості економічних втрат, буде дотримуватися дисципліни праці. 

У підрозділі 2.3 «Забезпечення дисципліни праці за допомогою 

організаційних заходів» зазначено, що основними та спеціальними 

завданнями організаційних заходів забезпечення трудової дисципліни є:  

1) розподіл праці на підприємстві, тобто розмежування діяльності 

працівників у процесі здійснення колективної праці, спільного 

виготовлення продукції та/або надання певних послуг; 2) кооперація праці, 

тобто об'єднання різних за своєю специфікою видів робіт та трудових 
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процесів у стійку систему трудо-правових відносин з метою отримання 

позитивного кінцевого результату від спільної праці; 3) створення системи 

нормативних актів, спрямованих на ефективне забезпечення належного 

виконання працівниками своєї трудової функції та досягнення результатів 

такої діяльності із урахуванням впливу технічних, економіко-правових, 

психофізіологічних, організаційних, а також соціальних факторів;  

4) перевірка та обґрунтоване уточнення норм виконання працівниками своїх 

трудових функцій; 5) контроль за дисципліною праці та побудова 

ефективного механізму керівництва підприємством. 

Аргументовано, що організаційні заходи, спрямовані на забезпечення 

дисципліни праці, існують двох видів: 1) базові організаційні заходи. 

Організаційне упорядкування праці як засіб забезпечення її дисципліни 

тісно пов'язане із нормуванням праці, зважаючи головним чином на 

завдання самих заходів. У свою чергу, базовими організаційними заходами 

забезпечення дисципліни праці будуть такі заходи, без яких існування 

оптимальної дисципліни праці є неможливим; 2) похідні (додаткові) 

організаційні заходи. Як додаткові організаційні заходи забезпечення 

дисципліни праці проводяться, як правило, ревізійні заходи чи заходи, 

спрямовані на «оздоровлення», оптимізацію трудової дисципліни. Основна 

мета проведення таких заходів залишається такою самою − забезпечення 

дисципліни праці, проте з’являються й інші, дві другорядні мети: а) 

ліквідація проблемних чинників, що зумовлюють порушення дисципліни 

праці на підприємстві, які не охоплюються базисними організаційними 

заходами; б) удосконалення дисципліни праці. 

У підрозділі 2.4 «Застосування методів примусу та переконання під 

час забезпечення дисципліни праці» доведено, що під дисциплінарним 

стягненням доцільно розуміти передбачений відповідними нормами захід 

примусового впливу на працівника-порушника (головним чином, догана та 

дисциплінарне звільнення), у результаті якого такий працівник зазнає 

негативних наслідків (головним чином, економічного та статусного 

характеру), з метою забезпечення трудової дисципліни. 

Встановлено, що функціями засобів переконання у трудовому праві 

відповідно є напрями впливу одного суб’єкта на поведінку інших з метою 

оволодіння останніми зразками поведінки, що відповідають загальному 

напряму – належному виконанню зобов’язань за трудовим договором. 

Доведено, що на відміну від методу примусу метод переконання є 

більш економічно вигідним для роботодавця у довгостроковій перспективі. 

Хоча, безперечно, на перший погляд складається інша думка, адже для 

переконання працівника витрачається низка ресурсів (час, праця штатного 

чи позаштатного лектора, фінанси і т. п.), а в результаті примусу 

роботодавець може позбавити працівника премії, надбавки тощо. Проте, 

якщо зважити на те, що за переконаним працівником в користі дотримання 
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дисципліни праці не потрібно встановлювати суворий контроль, а сама 

якість і оптимальність виконання трудових функцій «переконаного» 

працівника є близькими до встановлених стандартів чи навіть є зразковими, 

– все це прямо відображається на доходах, іміджі та перспективі 

економічного росту. 

У підрозділі 2.5 «Значення методів  виховання та перевиховання у 

забезпеченні трудової дисципліни» зазначено, що основними способами 

забезпечення дисципліни праці в разі застосування методу виховання 

доцільно вважати: 1) переконання; 2) примус; 3) стимулювання;  

4) контроль. 

Акцентується увага на певній відмінності і самостійності методів 

виховання та перевиховання у забезпеченні трудової дисципліни. Адже 

якщо під терміном «метод виховання у забезпеченні трудової дисципліни» 

доцільно розглядати як комплекс правових, економічних, педагогічних та 

психологічних способів, які застосовуються до працівника для того, щоб у 

майбутньому, виконуючи свої трудові функції, він не вчиняв порушення 

дисципліни праці, то під поняттям «метод перевиховання у забезпеченні 

трудової дисципліни» слід розуміти комплекс наведених способів, що 

застосовуються щодо працівника з метою переконання його в тому, що 

порушення дисципліни праці, допущене раніше, є негативним явищем, що 

виражається у відповідних наслідках. 

Встановлено, що існуюча практика, відповідно до якої роботодавці 

встановлюють для працівників блокування окремих веб-сайтів та веб-

порталів, як правило, соціально-розважального спрямування (блокуються 

музично-розважальні портали, такі як Soundcloud, PROMODJ, TopDJ, 

соціальні мережі Facebook, Twitter, ВКонтакті і т. п.), є позитивною для 

підвищення рівня дисципліни праці. Відсутність можливості порушувати 

дисципліну праці шляхом відвідування у робочий час веб-сайтів та веб-

порталів в особистих цілях у силу їх блокування роботодавцем,  внаслідок 

розуміння того, що такий віртуальний візит може помітити директор чи 

уповноважена особа, безперечно, виховує у працівника розуміння меж 

порушення дисципліни та добросовісного виконання трудових функцій у 

питанні користування мережею Інтернет. 

Розділ 3 «Заохочення як основний метод забезпечення дисципліни 

праці в ринкових умовах» містить три підрозділи, де розкривається 

сутність стимулюючих заходів забезпечення дисципліни праці. 

У підрозділі 3.1 «Характеристика заохочення як мотивуючого 

методу забезпечення дисципліни праці» розкривається та детально 

аналізується зміст заохочення як інструменту забезпечення дисципліни 

праці, під яким розуміється специфічний метод матеріального та/або 

морального стимулюючого характеру впливу на свідомість і, відповідно, 

поведінку працівника, який виражається у наданні працівнику додаткових 
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благ, пільг та переваг у порівнянні з іншими працівниками (в окремих 

випадках − абсолютне або ж часткове звільнення від певних трудових 

обтяжень), що є наслідком  дотримання ним трудової дисципліни та 

якісного і добровільного виконання своїх чи інших (у разі доручення 

роботодавця) трудових обов’язків, що заслуговує на особливу позитивну 

увагу. 

Наголошено на тому, що основною метою застосування заохочення 

до працівника є: виконання ролі внутрішнього (суб'єктивного) і 

зовнішнього (об'єктивного) стимулу в поведінці індивіда (суб'єктивну 

сторону поведінки характеризує зацікавленість як мотив сумлінного 

ставлення до праці з усвідомленням заслуги, що підлягає заохоченню; 

об'єктивна сторона відображає оцінку економічно значущої, активної 

правомірної поведінки, при цьому вона може мати форму не лише 

активних, але і пасивних дій, оцінкою яких є результати); спонукання до 

подальшої активної правомірної поведінки особи, яка заохочується, та 

орієнтування інших осіб до відповідного поводження; формування 

поведінки, значущої для працівника, який заохочується, роботодавця та 

держави. 

У підрозділі 3.2 «Види заохочень у трудових правовідносинах» 

зазначається, що в сучасних умовах господарювання на практиці у 

приватному секторі економіки окремі види заохочень можуть набувати 

змішаних форм. Їх багатоманітність з кожним роком розширюється завдяки 

запозиченню передового досвіду іноземних компаній, які відкривають свої 

представництва на території України. Водночас ефективність національного 

правового регулювання заохочень за трудові досягнення залишається 

низькою та в окремих випадках відстає від правових реалій, що в цілому 

негативно впливає на стан законності взагалі та дисципліну праці зокрема.   

Визначено основні види трудових заохочень за наступними 

критеріями: 1) за юридичним змістом: а) матеріальні – правові заохочення, 

які здійснюють позитивний вплив на свідомість і, відповідно, поведінку 

працівника шляхом надання йому певних матеріальних благ, що 

задовольняють його матеріальні та/або психологічні потреби як людини та 

індивіда. У свою чергу, за предметом потреби працівника матеріальні 

заохочення працівників можуть бути: матеріально-фінансові (грошові 

заохочення); матеріально-соціальні (негрошові заохочення);  

б) організаційні: просування працівників, що відзначилися, на більш 

відповідальну роботу; дострокове зняття накладеного раніше 

дисциплінарного стягнення; в) моральні: оголошення подяки; нагородження 

Почесною грамотою організації; присвоєння звання кращого за 

професійними якостями; занесення на Дошку пошани, до Галереї трудової 

слави, Книги пошани; корпоративні нагороди тощо; 2) за територією 

поширення: загальнодержавні, регіональні та локальні; 3). за ознакою 
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самостійності: первинні та вторинні; 4) за критерієм суб’єкта заохочення: 

індивідуальні та колективні. 

У підрозділі 3.3 «Підстави та умови застосування заохочення до 

працівника: теорія і практика» здійснено характеристику підстав та умов 

застосування заходів заохочення до працівника, зокрема: 1) передбачені 

законодавчими актами та загальними принципами права; 2) передбачені 

підзаконними нормативно-правовими актами; 3) передбачені локальними 

нормативно-правовими актами; 4) передбачені умовами трудового 

договору. 

Доведено, що основними умовами застосування трудового 

дисциплінарного заохочення є те, що вони: 1) застосовуються до суб’єктів 

заохочення; 2) застосовуються лише за наявності  певної заслуги 

працівника; 3) застосовуються лише з урахуванням добровільності 

заохочувальної поведінки (хоча така «добровільність» є умовною);  

4) базуються на правилах процедурності; 5) застосовуються лише у такому 

вигляді, що передбачений у правилах внутрішнього розпорядку 

підприємства; 6) інколи застосовуються лише із попереднім погодженням 

даного факту із профспілкою (за наявності їх згоди); 7) застосовуються 

лише до тих працівників, які не притягалися до дисциплінарної 

відповідальності, а якщо і притягались, то така відповідальність на момент 

застосування заохочення погашена; 8) застосовуються лише із урахуванням 

принципів справедливості, об’єктивності та недискримінації.  

Розділ 4 «Характеристика дисциплінарної відповідальності як 

складової методу забезпечення дисципліни праці» містить п’ять 

підрозділів, в яких з’ясовуються особливості притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності та відповідні правові наслідки для них.  

У підрозділі 4.1 «Дисциплінарна відповідальність як самостійний вид 

відповідальності у трудовому праві України» аргументується, що галузева 

природа дисциплінарної відповідальності реалізує у собі соціальну 

спрямованість трудового права. Метою трудових відносин є взаємне 

волевиявлення сторін договору щодо умов праці та її оплати. Кожна зі 

сторін договору досягає заздалегідь умовлених результатів − працівник 

отримує заробітну плату, а роботодавець − виконання роботи. І саме це 

свідчить про те, що дисциплінарна відповідальність є лише одним із засобів 

досягнення результату трудових відносин, а не засобом влади-

підпорядкування одного суб’єкта іншому. Дисциплінарна відповідальність 

у такому сенсі є засобом корегування поведінки порушника. 

Додатково аргументовано, що дисциплінарна відповідальність є 

самостійним видом відповідальності у трудовому праві і має галузеві 

особливості, притаманні трудовому праву та його функціям. Будучи 

елементом правового механізму забезпечення дисципліни праці, її неможна 
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ототожнювати із примусом як одним з методів забезпечення дисципліни 

праці.  

Обґрунтовано, що дисциплінарна відповідальність, реалізуючись у 

межах трудових правовідносин, змінює правове становище учасників 

відносин на певний проміжок часу, де осуд протиправної поведінки 

працівника виражається в негативних наслідках у формі обмежень 

матеріального та особистого характеру. При цьому правовий механізм 

забезпечення дисципліни праці надає правові можливості, а не покладає 

обов’язки на роботодавця застосувати до порушника трудової дисципліни 

дисциплінарні стягнення та заходи громадського впливу. 

Автором обґрунтовано, що в умовах ринкової економіки виховна 

функція дисциплінарної відповідальності є основною, оскільки вона 

спрямована на забезпечення правопорядку у сфері праці та спонукання 

працівників до свідомого і сумлінного ставлення при виконанні своїх 

трудових обов’язків. Реалізуючи своє призначення при забезпеченні 

дисципліни праці, дисциплінарна відповідальність виконує службову роль в 

цьому правовому механізмі, забезпечуючи у правовий спосіб підтримку 

правопорядку у сфері праці на конкретному підприємстві, в установі, 

організації. 

У підрозділі 4.2 «Дисциплінарний проступок як підстава для 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників» підкреслено, 

що дисциплінарний проступок необхідно розглядати у двох аспектах: як 

фактичну поведінку працівника та юридично значимі обставини, які дають 

можливість кваліфікувати дії чи бездіяльність працівника як підставу 

притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Відмічено, що дисциплінарним проступком необхідно вважати винні 

протиправні дії або бездіяльність працівника, що знаходиться у причинно-

наслідковому зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням 

покладених на нього трудовим договором та законодавством трудових 

обов’язків. Мінімально необхідними ознаками дисциплінарного проступку 

визначено: 1) винні дії (бездіяльність); 2) протиправність; 3) невиконання 

або неналежне виконання трудових обов’язків; 4) причинно-наслідковий  

зв’язок між діями та наслідками порушень.  

Наголошено, що лише за наявності повного складу дисциплінарного 

проступку діяння працівника може бути визнане як підстава 

відповідальності і до працівника можуть бути застосовані санкції. При 

цьому в рамках трудових відносин залежно від ступеня суспільної 

небезпеки порушення трудової дисципліни може бути кваліфіковане не 

лише як дисциплінарний проступок, але і як злочин та, відповідно, особа 

може бути притягнута до дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової 

чи кримінальної відповідальності. 
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У підрозділі 4.3 «Правові наслідки накладення та зняття 

дисциплінарних стягнень, застосованих до працівників» охарактеризовано 

загальні (догана і звільнення) та спеціальні стягнення, сформульовано 

визначення безповоротних дисциплінарних стягнень.  

Доведено, що негативні правові наслідки оголошення працівнику 

догани за порушення дисципліни праці завжди мають особистий характер, а 

також можуть мати як організаційний, так і майновий характер. Натомість 

звільнення – це правовий наслідок вчинення працівником дисциплінарного 

проступку, що має синергетичний ефект для порушника трудової 

дисципліни та реалізується у формі негативних наслідків особистого та 

організаційного характеру. Водночас відмежувати особистий сегмент від 

організаційного неможливо, адже вони настають одночасно та не 

передбачають поділу або настання тільки однієї форми, наприклад, 

організаційної.   

Констатовано, що спеціальна дисциплінарна відповідальність 

працівників (службовців) характеризується множинністю дисциплінарних 

стягнень, які в умовах ринкової економіки також поступово набувають 

єдиної системи. Разом з тим, ще раз підкреслюється, що національне 

законодавство позбавлене будь-якого виду дисциплінарного стягнення у 

грошовій формі, а застосування дисциплінарного стягнення, що має 

майновий характер, не може бути розцінено як штрафна санкція чи правова 

форма штрафу. 

Зняття дисциплінарного стягнення здійснюється на підставі 

юридичних фактів двох видів, таких як: 1) юридичний факт – дія, коли 

стягнення знімається достроково; 2) юридичний факт – подія, коли спливає 

один рік, свого роду погашення дисциплінарного стягнення. 

У підрозділі 4.4 «Особливості притягнення до дисциплінарної 

відповідальності окремих категорій працівників» обстоюється позиція, що 

попри всі аргументи щодо особливої важливості трудової діяльності 

окремих  категорій працівників, зокрема державних службовців, що 

обумовлює їх спеціальний правовий статус як працівника, процес 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності має відповідати усім 

правовим принципам спрямованим на забезпечення ефективного захисту їх 

трудових прав. Необхідність захисту трудових прав державних службовців, 

їх обов’язок дотримуватися службової дисципліни, поряд із іншими 

ознаками, підтверджують належність їх трудової діяльності у формі 

службово-трудових відносин до сфери трудового права.   

Акцентовано увагу, що застосування до окремих категорій 

працівників  дисциплінарних санкцій опосередковується колегіальним 

розглядом дисциплінарної справи та прийняттям рішення роботодавцем, що 

є цілком виправданим як з позиції мінімізації тиску на працівників, так і з 

позиції забезпечення об’єктивності захисту їх трудових прав та інтересів. 
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Відповідна диференціація в особливостях притягнення окремих категорій 

працівників до дисциплінарної відповідальності є необхідною умовою 

законності при забезпеченні дисципліни праці цієї категорії працівників. 

           У підрозділі 4.5 «Проблемні питання застосування дисциплінарної 

відповідальності до працівників та шляхи їх вирішення» встановлено, що до 

актуальних проблем дисциплінарної відповідальності в сучасних умовах 

належать: 1) правова невизначеність можливостей розширення обсягів 

трудових обов’язків, при невиконанні чи неналежному виконанні яких 

працівник зазнає дисциплінарних стягнень, та відсутність ефективного 

нормування праці, що може призвести до зловживань з боку роботодавців 

при  застосовуванні дисциплінарних стягнень до працівників; 2) відсутність 

дієвого громадського контролю з правом ініціювати дисциплінарні 

провадження стосовно керівників та працівників із владними 

повноваженнями у разі порушення ними своїх трудових обов’язків; 

3) відсутність дієвої роботи з боку профспілок у частині захисту трудових 

прав та інтересів працівників, що у певній мірі знижує гарантування 

трудових прав працівників усіх категорій; 4) необхідність уточнення 

фактичних підстав дисциплінарної відповідальності, де окреме місце 

займають проблеми зловживання трудовими правами та перевищення 

відповідних прав. 

Основними напрямками удосконалення правового регулювання 

забезпечення дисципліни праці є: 1) закріплення умов та підстав 

дисциплінарної відповідальності тільки на рівні закону; 2) розробка та 

запровадження показників середніх витрат робочого часу на виконання 

робіт, надання послуг у невиробничій сфері; 3) підвищення гарантій 

трудових прав та інтересів працівників шляхом впровадження процедур 

колегіального прийняття рішень щодо звільнення працівника як захід 

дисциплінарного впливу; 4) розширення повноважень громадськості з 

питань контролю за роботою керівників та працівників із владними 

повноваженнями на предмет дотримання такими працівниками їх трудових 

прав; 5) розширення видів дисциплінарних стягнень, які застосовуються до 

працівників за невиконання або неналежне виконання ними своїх трудових 

обов’язків. 

Розділ 5 «Оптимізація забезпечення дисципліни праці в умовах 

ринкової економіки» складається з чотирьох підрозділів, в яких 

досліджуються напрямки вдосконалення інституту забезпечення 

дисципліни праці, а також проблемні питання притягнення до 

відповідальності та застосування заохочення у відповідній сфері. 

У підрозділі 5.1 «Сучасні підходи та принципи забезпечення 

дисципліни праці» увага зосереджена на характеристиці міжнародного 

досвіду забезпечення трудової дисципліни. Відзначено, що на 

міжнародному рівні гідне ставлення до працівника та його право на працю і 
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захист цього права є невід’ємними складовими демократичних засад 

регулювання несамостійної праці. 

Зауважено, що сучасні підходи до забезпечення дисципліни праці 

повинні базуватися на: 1) забороні примусової праці та утримання 

працюючого у підневільному стані; 2) повазі та гідному ставленні до 

працівника незалежно від можливої його поведінки. Протиправна поведінка 

працівника жодним чином не може бути підставою для образливого 

ставлення до нього на роботі; 3) забезпеченні можливості працівника 

захищати свої права, зокрема і шляхом оскарження дій роботодавця до 

уповноваженого органу, який є неупередженим.  

Автором на підставі дослідження законодавства Німеччини з питань 

забезпечення дисципліни праці обґрунтовано, що: 1) у Німеччині питання 

внутрішнього трудового розпорядку вирішуються на рівні колективного 

договору та трудового договору; 2) законодавство встановлює правила 

поведінки працівників та роботодавців щодо дисципліни праці виключно як 

правові можливості сторін щодо договірного регулювання питань 

організації праці, передбачаючи державні стандарти з питань 

відповідальності учасників трудових відносин та процедур захисту 

порушених трудових прав. 

Обґрунтовано, що трудове законодавство Швейцарії містить більш 

деталізовані норми щодо умов праці порівняно із законодавством 

Німеччини. Разом із тим, швейцарське законодавство характеризується 

пріоритетністю договірних засад регулювання праці за трудовим 

договором. Забезпечення дисципліни праці подібно до вітчизняного 

трудового законодавства передбачає застосування засобів заохочення за 

сумлінну та ініціативну працю. Відповідальність, як негативна складова 

механізму забезпечення дисципліни праці, зосереджена на встановленні 

умов визначення вини працівника та на захисті працівника у разі завдання 

шкоди роботодавцю. При цьому, встановлюючи мінімальні державні 

стандарти у сфері праці, законодавство Швейцарії домінантом у правовому 

регулюванні праці та забезпеченні дисципліни праці визначає 

індивідуальний трудовий договір. 

На підставі аналізу норм Трудового кодексу Франції аргументовано, 

що: 1) французьке трудове законодавство з урахуванням історичних 

національних традицій здійснює регулювання трудових відносин та 

відносин, тісно пов’язаних з ними, у самостійному нормативному акті, де 

окремі положення присвячені регламентації правил організації 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в установах, 

організаціях; 2) трудове законодавство встановлює чіткі обмеження 

«господарчої влади» роботодавця щодо можливостей включення до 

внутрішніх регламентів положень щодо трудової дисципліни та процедур 

застосування до працівника дисциплінарних стягнень; 3) чинне 
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законодавство закріплює прямий зв’язок внутрішніх регламентів стосовно 

організації праці на підприємстві з колективними угодами та договорами, 

які застосовуються у конкретного роботодавця; 4) порівняно із вітчизняним 

законодавством, працівникам у Франції надано більше процесуальних 

гарантій щодо захисту своїх прав при прийнятті роботодавцем рішення про 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, зокрема це 

можливість представляти свої інтереси у супроводі одного з членів 

трудового колективу, обраного працівником самостійно; 5) щодо строків 

застосування дисциплінарних стягнень, то у Франції цей строк 

обліковується через два дні від дня вчинення дисциплінарного проступку, а 

санкція застосовується не пізніше ніж через місяць після визначеної дати 

зустрічі з керівником для з’ясування обставин справи. Дисциплінарне 

стягнення не може бути застосовано після завершення двомісячного 

терміну з моменту, коли дисциплінарний проступок став відомим 

роботодавцю; 6) у діючих нормах трудового права чітко прослідковується 

регулювання дисципліни праці за принципом єдності та диференціації;  

7) захищаючи працівника, законодавець зобов’язав суди при розгляді 

індивідуальних трудових спорів у разі сумнівів надавати перевагу інтересам 

працівника. Процедура вирішення індивідуальних трудових спорів, які 

виникли у зв’язку із застосуванням до працівника дисциплінарної 

відповідальності, передбачає розгляд таких спорів у спеціалізованих судах з 

трудових спорів − прюдомальний суд. 

У підрозділі 5.2 «Правове регулювання забезпечення дисципліни праці 

за чинним законодавством та проектом Трудового кодексу» акцентовано 

увагу на тому, що ні в КЗпП України, ні в проекті Трудового кодексу 

України не розроблено і не закріплено дефініції поняття «дисципліна 

праці», у зв’язку з чим запропоновано викласти її у такій формі:  

«1. Дисципліною праці є обов'язкове для всіх учасників колективної 

праці добровільне дотримання правил трудової поведінки, підпорядкування 

наказам (розпорядженням) роботодавця, його уповноважених 

представників, що базуються на правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, колективному договорі, угодах, локальних нормативно-

правових актах, трудовому договорі і не суперечать національним нормам 

чинного законодавства. 

2. Дотримання дисципліни праці є найбільш можливим тоді, коли 

роботодавцем створені необхідні організаційні та економічні умови для 

нормальної високопродуктивної роботи, зокрема забезпечено трудову і 

виробничу дисципліну, нормальне психологічне середовище в колективі». 

Додатково обґрунтовано, що чинним законодавством закріплюються 

такі умови застосування дисциплінарного стягнення як форми примусу:  

1) діяння працівника, за які накладаються дисциплінарні стягнення, мають 

визнаватися порушеннями дисципліни праці чинним законодавством;  
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2) правомочність застосовувати дисциплінарні стягнення щодо порушників 

дисципліни праці має орган, якому надано право прийняття на роботу 

працівника, чи безпосередній роботодавець; 3) дисциплінарне стягнення 

застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше 

одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника 

від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у 

відпустці; 4) до застосування дисциплінарного стягнення власник або 

уповноважений ним орган має вимагати від порушника трудової 

дисципліни письмові пояснення по суті порушення; 5) при обранні виду 

стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати 

ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за 

яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника; 6) стягнення 

оголошується в наказі (розпорядженні) і доводиться до відома працівника 

під розписку; 7) дисциплінарне стягнення може бути оскаржене 

працівником у порядку, встановленому Главою XV («Індивідуальні трудові 

спори») КЗпП України, а відповідно до проекту – в порядку, встановленому 

Книгою IX («Індивідуальні трудові спори»); 8) дисциплінарне стягнення 

знімається в тому разі, коли протягом року з дня його накладення 

працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню. 

У підрозділі 5.3 «Комбінування різних методів та способів при 

забезпеченні дисципліни праці» обґрунтовано, що поєднання методів і 

способів забезпечення дисципліни праці відповідальною особою може бути 

за своєю природою: 1) імперативним, тобто обов’язок такого комбінування 

виходить із правової сутності конкретного методу, засобу або ж таке 

передбачається законодавством (прямо чи побічно); 2) диспозитивним, 

тобто роботодавець або уповноважена ним особа може на власний розсуд 

визначати потребу в комбінуванні тих чи інших методів і засобів 

забезпечення дисципліни праці на підприємстві. 

Автором звернено окрему увагу на те, що в сучасних умовах питання 

комбінування матеріальних і моральних засобів забезпечення дисципліни 

праці набуває все більшої актуальності, головним чином, зважаючи на 

становлення в нашій державі ринкової економіки, виходячи з наслідків 

світової економічної кризи та відсутності стабільності на ринку праці.  

У підрозділі 5.4 «Проблеми застосування заохочення в нових умовах 

ринкової економіки та шляхи їх вирішення» констатовано, що основними 

проблемами забезпечення дисципліни праці в період становлення ринкової 

економіки в нашій державі є: 1) відсутність кваліфікованих менеджерів з 

питань роботи з трудовим колективом; 2) практичні бар’єри у забезпеченні 

впливу фахівців на процес забезпечення дисципліни праці; 3) проблеми 

забезпечення трудової дисципліни, що виникають із помилкового розуміння 

потреб сучасного працівника як конкретної особистості. 
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Аргументовано, що, незважаючи на те, що покарання є важливим 

методом у процесі забезпечення трудової дисципліни на виробництві, вони 

не здатні оптимально врегулювати трудову поведінку працівника, а часто 

стають причинами плинності кадрів, різного роду конфліктів чи 

непорозумінь між працівником та роботодавцем. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – удосконалення правового механізму забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки та вироблення на цій основі 

відповідної концепції. На підставі проведеного дослідження сформульовано 

ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети, основними з яких є такі: 

1. Основними етапами становлення інституту дисципліни праці у 

вітчизняному законодавстві є: 1) локальна регламентація (з 1835 року до 

середини ХІХ століття) – регулюванням дисципліни праці займався сам 

роботодавець; 2) централізація регламентації дисципліни праці (з другої 

половини ХІХ століття до 1917 року) – переважне право встановлювати 

загальні правила і стандарти регулювання дисципліни праці переходить до 

законодавця; 3) подальша централізація регламентації дисципліни праці  

(з 1917 до 1945 року) – відбулось значне піднесення значення інституту 

дисципліни праці, однак у формі підтримки тоталітарного режиму 

радянської влади; 4) лібералізація у регулюванні дисципліни праці (з 1945 

до 1971 року) – поступова зміна концептуальних підходів до феномену 

праці, що було пов’язано із лібералізацією трудового права в УРСР та 

союзних республіках; 5) поєднувальна регламентація (з 1971 до 1991 року) 

– крок до надання права керівникам підприємств на локальному рівні 

врегульовувати питання дисципліни праці, а на всесоюзному рівні було 

остаточно декриміналізовано дисциплінарні правопорушення;  

6) демократизація регламентації обов’язку дотримання дисципліни праці  

(з 1991 року по т. ч.) − пов'язаний з розвитком нових форм зайнятості в 

сучасних економічних умовах. 

2. Поняття «трудова дисципліна» потрібно розуміти як один із 

основних інститутів трудового права; сукупність загальних та спеціальних 

законодавчих та/або договірних правил (правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективний договір, трудовий договір чи контракт та низка 

інших локальних нормативно-правових актів, що не суперечать 

національним нормам чинного законодавства), норм, стандартів поведінки 

працівників, які підлягають чіткому і усвідомленому дотриманню та 

визначають права і обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, порядок їх 
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взаємодії у процесі праці, а разом із тим заохочення та заходи впливу за 

невиконання або порушення встановлених правил поведінки. 

3. Забезпечення дисципліни праці – це комплекс правових, 

економічних та психологічних заходів стимулювання належного 

(добросовісного) виконання усіма учасниками колективної праці не 

заборонених чинним законодавством та передбачених трудовим договором 

чи контрактом та правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

груповими чи персональними інструкціями трудових обов’язків у спосіб, 

форму та у термін, передбачені відповідною нормою, виконувати яку 

погодився такий учасник (норми трудового договору чи контракту і 

локальної правотворчості) або яку він змушений виконувати (норми 

чинного законодавства, які, приміром, зобов’язують суб’єкта утримуватися 

від певних діянь). 

4. Класифіковано основні причини порушення дисципліни праці на 

такі: 1) виробничо-технологічні (недостатні знання працівника щодо 

стандартів і технології виробництва або відсутність таких знань взагалі; 

природна неуважність працівника чи неуважність у силу великих 

навантажень на нього, що спричиняє перевтому; недоліки виховної роботи, 

яку проводять роботодавець, адміністрація чи уповноважені особи тощо);  

2) організаційно-трудові (об’єктивний чи суб’єктивний недолік 

інформованості працівників про графік роботи; відсутність належного 

контролю, недостатньо чітко прописаний організаційний порядок та слабке 

нормування праці, невисока напруженість; інші); 3) адміністративно-карні 

(недоліки системи безпеки; соціально-економічні фактори; правовий 

нігілізм або недостатні знання керівників у певних правових питаннях);  

4) організаційно-етичні (корисливий інтерес працівника; особисті неприязні 

стосунки, образи між працівниками чи працівниками та роботодавцем 

тощо). 

5. Сучасний механізм забезпечення дисципліни праці являє собою 

комплекс юридичних, економічних та психологічних методів впливу на 

працівника, що характеризується стимулюванням його до дотримання ним 

дисципліни праці. Основними складовими такого механізму є: 1) вплив 

нормотворчої діяльності (забезпечується нормативно-правовими актами); 

2) вплив адміністративних процедур та внутрішніх і зовнішніх заходів; 

3) громадський вплив. 

6. Економічні засоби забезпечення дисципліни праці поділяються на: 

1) прямі економічні засоби, які прямо виражаються у формі грошових 

доходів, що пов'язуються із трудовою діяльністю працівника;  

2) опосередковані економічні засоби, що є стратегічними, тобто економічна 

вигода від яких для працівника може настати в короткочасній чи 

довгостроковій перспективі. 
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Економічні засоби забезпечення дисципліни праці можна розглядати 

у двох протилежних формах: 1) забезпечення дисципліни праці за 

допомогою позитивних економічних засобів (фіксованість заробітної плати; 

пайове партнерство чи інша форма участі у прибутках підприємства; премії 

та надбавки; ріст знижок на отримання послуг чи товарів); 2) забезпечення 

дисципліни праці за допомогою негативних економічних засобів 

(зменшення заробітної платні чи позбавлення премій, надбавок та інших 

фінансових заохочень; матеріальна відповідальність компенсаційного 

характеру). 

7. Основними завданнями організаційних заходів забезпечення 

трудової дисципліни є: 1) розподіл праці на підприємстві (розмежування 

діяльності працівників у процесі здійснення колективної праці, спільного 

виготовлення продукції та/або надання певних послуг, що реалізується в 

результаті нормативної регламентації технологічного, функціонального, 

професійного та кваліфікаційного розподілу праці); 2) кооперація праці 

(об'єднання різних за своєю специфікою видів робіт і трудових процесів у 

стійку систему трудо-правових відносин з метою отримання позитивного 

кінцевого результату від спільної праці). 

8. Впровадження організаційних заходів забезпечення трудової 

дисципліни передбачає: 1) вивчення усіх факторів, які негативно чи 

позитивно впливають на трудову діяльність працівників та їх робочий час, а 

також прогресивного досвіду конкурентів на ринку (чи інших підприємств) 

у рамках питання забезпечення дисципліни праці працівників шляхом 

застосування організаційних заходів; 2) формування виправданих, 

обґрунтованих та оптимальних прийомів і методів виконання трудових 

функцій працівниками одноосібно та колективно, а також їх нормативне 

оформлення; 3) прийняття нормативних актів, що регламентують належне 

виконання працівниками своїх трудових функцій та результати такої 

діяльності; 4) перевірка та обґрунтоване уточнення регламентованих норм; 

5) здійснення контролю за дотриманням працівниками правил і стандартів 

дисципліни праці та побудова організаційних структур керівництва 

підприємством. 

9. Ефективна реалізація організаційних заходів забезпечення 

дисципліни праці можлива лише у процесі формування оптимальних 

виробничих та економічних нормативів праці, якщо при цьому будуть 

враховуватися питання врегулювання таких проблем: 1) своєчасне 

виконання трудових функцій (організаційні заходи забезпечення 

дисципліни у часі, просторове забезпечення дисципліни); 2) місце 

виконання трудових функцій (організаційні заходи забезпечення 

дисципліни на місці, певній території); 3) дбайливе ставлення до 

обладнання, інструментів, оснащення та інших матеріальних цінностей 

підприємства під час безпосереднього виконання трудових функцій чи в 
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інший час; 4) точне виконання своїх трудових функцій, розпоряджень і 

вказівок керівного персоналу. 

10. Метод виховання у забезпеченні трудової дисципліни передбачає 

комплекс правових, економічних, педагогічних та психологічних способів, 

які застосовуються до працівника (чи кандидата на заміщення вакантної 

посади, для допущення до заміщення якої йому потрібно пройти спеціальну 

підготовку, інструктаж, тренінги і т. п.) для того, щоб у майбутньому він, 

виконуючи свої трудові функції, не вчиняв порушення дисципліни праці. 

Водночас методом перевиховання у забезпеченні трудової дисципліни є 

аналогічний комплекс зазначених способів, щодо працівника з метою 

переконання його в тому, що порушення дисципліни праці, що він допустив 

раніше, є негативним явищем, прояв якого може виражатись у різних 

непозитивних наслідках для нього. 

11. Заохочення як ефективний інструмент забезпечення дисципліни 

праці є специфічним методом матеріального та/або морального 

стимулюючого характеру впливу на свідомість і, відповідно, поведінку 

працівника, що виражається у наданні працівнику додаткових благ, пільг та 

переваг порівняно з іншими працівниками (в окремих випадках абсолютне 

або ж часткове звільнення від певних трудових обтяжень) внаслідок 

дотримання ним трудової дисципліни та якісного і добровільного 

виконання трудових обов’язків, що заслуговує на особливу позитивну 

увагу. 

Основною метою застосування заохочення до працівника є виконання 

ролі внутрішнього і зовнішнього стимулу в поведінці індивіда, тобто 

застосування заходів заохочення зумовлює середовище, в якому 

забезпечується не лише якісна і продуктивна праця, а й дисципліна праці, 

що зумовлює таку якісну та продуктивну працю. 

Основними видами трудових заохочень є наступні правові 

заохочення: 1) за юридичним змістом: матеріальні, організаційні та 

моральні; 2) за територією поширення: загальнодержавні, регіональні та 

локальні; 3) за ознакою самостійності: первинні та вторинні; 4) за критерієм 

суб’єкта заохочення: індивідуальні та колективні. 

12. Підстави для застосування заходів заохочення напряму пов’язані 

із законодавчо обумовленою ієрархією нормативно-правових актів, тому їх 

можна поділити наступним чином: 1) передбачені законодавчими актами та 

загальними принципами права; 2) передбачені підзаконними нормативно-

правовими актами; 3) передбачені локальними нормативно-правовими 

актами; 4) передбачені умовами трудового договору. 

Основними умовами та ознаками застосування заходів заохочення 

можна назвати: 1) застосовуються до суб’єктів заохочення;  

2) застосовуються лише за наявності певної заслуги працівника;  

3) застосовуються лише з урахуванням добровільності заохочувальної 
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поведінки (хоча така «добровільність» є умовною); 4) базуються на 

правилах процедурності; 5) застосовуються лише у такому вигляді, що 

передбачений у правилах внутрішнього розпорядку підприємства; 6) інколи 

застосовуються лише із попереднім погодженням даного факту із 

профспілкою (за наявності їх згоди); 7) застосовуються лише до тих 

працівників, які не притягалися до дисциплінарної відповідальності, а якщо 

і притягались, то така відповідальність на момент застосування заохочення 

погашена; 8) застосовуються лише з урахуванням принципів 

справедливості, об’єктивності та недискримінації.  

13. Дисциплінарна відповідальність, як один із методів забезпечення 

дисципліни праці, реалізується у трудових відносинах та спричиняє зміну 

правового становища працівника на певний проміжок часу (строк дії 

дисциплінарного стягнення), виражається в осуді протиправної поведінки 

працівника і є мірою негативного характеру у формі вилучень, обмежень та 

обтяжень особистого, організаційного та майнового характеру. 

Під дисциплінарним проступком необхідно розуміти винні 

протиправні дії або бездіяльність працівника, що знаходиться у причинно-

наслідковому зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням 

покладених на нього трудовим договором та законодавством трудових 

обов’язків.  

14. Результатом застосування до працівника дисциплінарних стягнень 

є негативні правові наслідки, застосувати які має право лише орган, 

наділений відносно даного працівника правом прийому на роботу. 

Негативні правові наслідки дисциплінарних стягнень мають три форми − 

особисту, організаційну та майнову, однак не всі види дисциплінарних 

стягнень реалізуються одразу у всіх правових формах. Їх правове 

застосування є індивідуальним і у певній мірі залежить від 

правосуб’єктності працівника, зокрема для окремих категорій працівників 

застосовується спеціальна дисциплінарна відповідальність, що зумовлює 

специфіку негативних правових наслідків притягнення їх до 

відповідальності.  

Безповоротні дисциплінарні стягнення передбачають міру впливу на 

порушника трудової дисципліни, виражену в невідновлювальних 

негативних правових наслідках.   

15. До актуальних проблем дисциплінарної відповідальності в 

сучасних умовах належать такі: 1) правова невизначеність можливостей 

розширення обсягів трудових обов’язків, за невиконання чи неналежне 

виконання яких працівник зазнає дисциплінарних стягнень. Супутньою з 

цим проблемою є відсутність адекватного нормування праці, що може 

призвести до зловживань з боку роботодавців правами працівників у 

вигляді застосування дисциплінарних стягнень до останніх; 2) відсутність 

громадського контролю з правом ініціювати дисциплінарні провадження 
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стосовно керівників та працівників із владними повноваженнями у разі 

порушення ними своїх трудових обов’язків; 3) відсутність дієвої роботи з 

боку профспілок у частині захисту трудових прав та інтересів працівників, 

що в певній мірі знижує гарантування трудових прав працівників усіх 

категорій; 4) потребують уточнення фактичні підстави дисциплінарної 

відповідальності, де окреме місце займають проблеми зловживання 

трудовими правами та перевищення прав. 

16. Підтримка дисципліни праці досягається за рахунок як 

тимчасового звуження прав працівника через застосування заходів 

дисциплінарного впливу, так і шляхом їх комбінування із заохоченням як 

одним із найдієвіших методів забезпечення дисципліни праці. Їх поєднання 

комплексно впливає на волю працівника з метою його виховання. При 

цьому виховна функція дисциплінарної відповідальності в сучасних умовах 

ринкової економіки є основною, оскільки вона спрямована на забезпечення 

правопорядку у сфері праці та спонукання працівників до свідомого і 

сумлінного ставлення при виконанні своїх трудових обов’язків. 

17. Сучасні підходи до забезпечення дисципліни праці у розвинених 

країнах світу базуються на пріоритеті прав людини і забороняють 

примусову працю та будь-яке утримання працюючого у підневільному 

стані. Незалежно від поведінки працівника всі заходи, які застосовуються з 

метою забезпечення дисципліни праці, ґрунтуються на повазі та гідному 

ставленні до працівника.  

Положення низки міжнародних актів та нормативних актів 

Європейського Союзу надають правову можливість країнам врегулювати ті 

чи інші відносини у сфері праці з урахуванням національних традицій та 

практики застосування законодавства. Верховенство права є базовим 

принципом регулювання праці загалом та дисципліни праці і 

дисциплінарної відповідальності зокрема. 

18. Законодавство Німеччини з питань забезпечення дисципліни праці 

характеризується тим, що більша частина питань внутрішнього трудового 

розпорядку вирішується на рівні колективного договору та трудового 

договору. Законодавство встановлює правила поведінки працівників та 

роботодавців щодо дисципліни праці виключно як правові можливості 

сторін щодо договірного регулювання питань організації праці, 

передбачаючи державні стандарти з питань відповідальності учасників 

трудових відносин та процедур захисту порушених трудових прав. 

19. Трудове законодавство Швейцарії містить більш деталізовані 

норми щодо умов праці порівняно із законодавством Німеччини. Разом із 

тим, швейцарське законодавство характеризується пріоритетністю 

договірних засад регулювання праці за трудовим договором. Забезпечення 
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дисципліни праці, подібно до вітчизняного трудового законодавства, 

передбачає застосування засобів заохочення за сумлінну та ініціативну 

працю. Відповідальність, як негативна складова механізму забезпечення 

дисципліни праці, зосереджена на певних умовах визначення вини 

працівника та на захисті працівника у разі завдання шкоди роботодавцю. 

Встановлюючи мінімальні державні стандарти у сфері праці, законодавство 

Швейцарії домінантом у правовому регулюванні праці та забезпеченні 

дисципліни праці визначає індивідуальний трудовий договір. 

20. У питаннях забезпечення дисципліни праці Трудовий кодекс 

Франції закріплює прямий зв’язок внутрішніх регламентів стосовно 

організації праці на підприємстві з колективними угодами та договорами, 

які застосовуються у конкретного роботодавця. Порівняно із вітчизняним 

законодавством, працівникам у Франції надано більше процесуальних 

гарантій щодо захисту своїх прав при прийнятті роботодавцем рішення про 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, зокрема це 

можливість представляти свої інтереси у супроводі одного з членів 

трудового колективу, обраного працівником самостійно. Строк 

застосування дисциплінарних стягнень у Франції визначений у кодексі та не 

може бути змінений за угодою сторін. Правове забезпечення дисципліни 

праці, за законодавством Франції, базується на принципі єдності та 

диференціації. Процедура вирішення індивідуальних трудових спорів, які 

виникли у зв’язку із застосуванням до працівника дисциплінарної 

відповідальності, передбачає розгляд таких спорів у спеціалізованих судах з 

трудових спорів – прюдомальному суді. Захищаючи працівника, 

законодавець зобов’язав суди при розгляді індивідуальних трудових спорів 

у разі сумнівів надавати перевагу інтересам працівника.  
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Колєснік Т. В. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці 

в умовах ринкової економіки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено актуальним теоретичним і практичним 

проблемам правового регулювання дисципліни праці в Україні. У роботі 

надається загальноправова характеристика інституту дисципліни праці, 

з’ясовується його місце серед інших інститутів трудового права, 

досліджується механізм забезпечення дисципліни праці та його елементи, а 

також суб’єкти правовідносин у сфері забезпечення дисципліни праці. 

Аналізуються напрямки вирішення сучасних проблем на теоретичному та 

практичному рівнях у відповідній царині. 

Охарактеризовано окремі методи забезпечення дисципліни праці, 

серед яких виділено організаційні та економічні, примусу та переконання, 

виховання та перевиховання, а також різноманітні їх комбінування. 

Визначено сутність та види заохочення як основного методу забезпечення 

дисципліни праці в сучасних економічних умовах. Значну увагу приділено 

висвітленню питань, пов’язаних з відповідальністю за порушення трудової 

дисципліни.  

Ключові слова: дисципліна праці, працівник, роботодавець, трудові 

права, трудове законодавство, правове регулювання праці, юридична 

відповідальність, правовий механізм. 
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Диссертация посвящена актуальным теоретическим и практическим 

проблемам правового регулирования дисциплины труда в Украине. В 

работе предоставляется общеправовая характеристика института 

дисциплины труда, определяется его место среди других институтов 

трудового права, исследуется механизм обеспечения дисциплины труда и 

его элементы, а также субъекты правоотношений в сфере обеспечения 

дисциплины труда. Анализируются направления решения современных 

проблем на теоретическом и практическом уровнях в соответствующей 

области. 

Определено, что современный механизм обеспечения дисциплины 

труда представляет собой комплекс юридических, экономических и 

психологических методов воздействия на работника, характеризующийся 

стимулированием его к соблюдению им дисциплины труда. 

Охарактеризованы отдельные методы обеспечения дисциплины труда, 

среди которых − организационные и экономические, принуждения и 

убеждения, воспитания и перевоспитания, а также различные их 

комбинации. Установлено, что в широком смысле экономическими 

средствами  обеспечения дисциплины труда могут быть прямые и 

косвенные экономические средства. 

Отмечено, что основными задачами организационных мер 

обеспечения трудовой дисциплины являются: 1) разделение труда на 

предприятии; 2) кооперация труда; 3) принятие спроектированных 

нормативных актов; 4) проверка и обоснованное уточнение норм 

выполнения работниками своих трудовых функций; 5) контроль за 

дисциплиной работников и построение организационных структур 

управления предприятием. 

Определена сущность и виды поощрения как основного метода 

обеспечения дисциплины труда в современных экономических условиях. 

Основными видами трудовых дисциплинарных поощрений выступают 

такие правовые поощрения: 1) по своему юридическому содержанию: 

материальные и моральные; 2) по своей значимости: общегосударственные, 

региональные и локальные; 3) по признаку самостоятельности: первичные и 

вторичные; 4) по признаку субъекта поощрения: индивидуальные и 

коллективные. 

Значительное внимание уделено освещению вопросов, связанных с 

ответственностью за нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная 

ответственность, как один из способов обеспечения дисциплины труда, 

реализуется в трудовых отношениях и влечет за собой изменение правового 

положения работника на определенный промежуток времени (срок 

действия дисциплинарного взыскания), выражается в осуждении 

противоправного поведения работника и является мерой негативного 

характера в форме изъятий, ограничений и обременений личного, 
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организационного и имущественного характера. 

К актуальным проблемам дисциплинарной ответственности в 

современных условиях отнесены: 1) закрепление условий и оснований 

дисциплинарной ответственности не только в законах, но и подзаконных 

актах; 2) правовая неопределенность возможностей расширения объемов 

трудовых обязанностей, за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

которых работник несет дисциплинарные взыскания; 3) отсутствие 

общественного контроля с правом инициировать дисциплинарное 

производство в отношении должностных лиц и работников с властными 

полномочиями в случае нарушения ими своих трудовых обязанностей;  

4) отсутствие действенной работы со стороны профсоюзов в части защиты 

трудовых прав и интересов работников, что в определенной степени 

снижает обеспечение трудовых прав работников всех категорий и т. д. 

Определены основные пути решения указанных проблем:  

1) закрепление условий и оснований дисциплинарной ответственности 

только на уровне закона; 2) разработка и внедрение показателей средних 

затрат рабочего времени на выполнение работ, оказание услуг в 

непроизводственной сфере; 3) повышение гарантий трудовых прав и 

интересов работников путем внедрения процедур коллегиального принятия 

решений об увольнении работника в качестве меры дисциплинарного 

воздействия; 4) расширение полномочий общественности по вопросам 

контроля за работой чиновников и работников с властными полномочиями 

на предмет соблюдения такими работниками трудового распорядка, а также 

повышение деловой активности профсоюзов всех уровней и пр. 

На основании проведенного исследования сформулированы 

конкретные предложения по совершенствованию законодательства 

Украины в сфере регулирования дисциплины труда. 

Ключевые слова: дисциплина труда, работник, работодатель, 

трудовые права, трудовое законодательство, правовое регулирование труда, 

юридическая ответственность, правовой механизм. 

 

ANNOTATION 

 

Kolesnik T. V. Legal mechanism to ensure labor discipline in a market 

economy. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.05 – 

labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to actual theoretical and practical problems of legal 

regulation of labor discipline in Ukraine. In the thesis general legal description of 

the Institute of labor discipline is provided, its place among the other institutions 

of labor law is revealed, the mechanism to ensure labor discipline and its 
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elements are investigated, as well as legal entities in the field of labor discipline. 

Trends of solving modern problems in theoretical and practical level in the 

relevant field are analyzed. 

Some discipline work methods are characterized, including allocated 

organizational and economic coercion and persuasion, education and 

rehabilitation, as well as a variety of combination. 

Essence and types of incentives as the main method of discipline work in 

today's economy are defined. Much attention is paid to the issues related to 

liability for violation of labor discipline. 

Keywords: labor discipline, employee, employer, employment law, labor 

law, labor regulation, legal liability, legal mechanism. 
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